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Nieuws in

vogelvucht.TEL AVIV- Een Palestijn (17)
'e heeft deelgenomen aan de beto-pgen tegen Israël in de bezette ge-
iden is aan zijn verwondingen

°Vereden. Het aantal dodelijke
is hiermee op 23 geko-men. Israël heeft aangekondigd on-

jpnkskritiek uit het buitenland in
'eVSover degaantot deportatievan
">kele Palestijnen. Voor de
e<-htbank hebben Palestijnen die

bekennen inzake deonlusten
paffen van 20 tot 90 dagen hechte-
J"sen fikse boetes gekregen. Jonge-en die molotov cocktailshadden ge-
gooid werden tot 2 jaargevangenis-
wafveroordeeld, hoewel hun daden«een slachtoffers maakten.

GENEVE — Het passagiers- ver-oer doorde luchtvaart- maatschap-pen over de hele wereld heeft ditlaar een sterke groei doorgemaaktan 13procent na een toenamevan 5
Pr°cent in 1986. Voor 1988 wordt

een groei van 8 procent ver-

*****TEL AVIV — Twee Israëlischegouwen in OrJehudatenzuidenvan
e'Aviv,zijngewondgeraaktdoorde

.Jttploffing van een aan hengerichte
Volgens de Israëlischera-

to zijn in totaal 8 bombrieven ont-vekt, vanuit Turkije verstuurd. Ze-en brieven zijn niet geëxplodeerdtodat de ontvangers argwaan kre-
Pen en de brief naar de politie"""achten.

*****JOHANNESBURG — De Bel-
s|Bch- Nederlandse Passtoors is
fnsdag betrapt op een ontsnap-

i>nBs- poging uit de gevangenisvan. Woonstad inOranje Vrijstaat, aldus
v e^AkrantTheStar. Passtoorswerd
°r'gjaar tot 10 jaarveroordeeld we-?ens hoogverraad. Zij had activitei-

verricht voor het ANC.

Washington—Devsmensen-
cnten- organisatie HumanRights, atchheeft scherpekritiek geuit op

letI etbeleid van de VSregering jegens
j nden die demensenrechten schen-en- Te vaak worden militaire regi-esdiemensenrechten schendenge-
dund,zoals inHaiti.Deorganisatie
°ncludeert in een rapport van 300
"gina's dat hetVS beleidtegenover
J. landen waar mensenrechtenern-
i 'g geschonden worden meestal te-,?rt schietofeen averechtse uitwer-*'ng heeft.

*****AMSTERDAM — Dankzij inter-
entie van Centrale Banken isvan-

lu?rgen de dollar°P deEuropese va-
tamarkten weer iets gestegen. De

/unt noteerde 1,7985 Ned. gulden
, gen een slotkoers dinsdag vani,7955 gulden.

*****donlN HAAG — Met de installatie
Muu ag van de 63" J3"8? Robert
k Q

ugabealspresidentvan Zimbabwe
fiod

f een end aan een °vergangspe-

besMVan aar' waarinhetpolitieke
1- ~?' van Zimbabwe was gemodel-
g ra naar het voorbeeld van Groot-
"«annië. In 1988 zal Zimbabwe

]{ er gaan lijken op andere Afri-
-otl.nse Staten:een eenpartij- stelsel
Voper een sterke president met uit-rende bevoegdheden.

*****
HfÜAiARLEM - °e rechtbank in
1.8 rem heeftex-KLM- werknemer
Jaar1"' msterdamveroordeeld tot3
Btra /.otlVoorwaardelijke gevangenis-
van *eSens zijn aandeelin een om-

drugstransport. Op Schip-
-25 l ?rd °P 19junieenkist metruim
«che ? cocaïne uit Curagao onder-
de^P'- Als lokaas werd een klein
'ate V&n **e parti^indekist acnterSe"

' j nee^ a's platform- mede-
-Beh ij kist uit het vrachtstation
Very 8 en naar het buitenplatform
*en °t. n Tu^ daarvoorzou hem
kwit ldvan2000 &uldenworden
ditb«gescnolden-Derechtbank wees

°epopovermachtvan dehand.

dae S —m de nacht van zon-
'»>bpk hebben onbekenden
'CsR "ineen vüla in CaPD'An-
t>evit, lt: 8 etsen en 2 schilderijen.

t
as net Sekocht door bierfa-

v°orw Heineken. De gestolen
eige erPen warennog van de vorige
de J]?ar-Heineken bezit al langer
"W D,omaine de la Garoupe die

eerdergenoemdevilla ligt.
*****

dent, ®}3 ~ De minister- presi-öeierIan
0
de Westduitse deelstaat

Wmi n btrauss is dinsdagin het
'eideTr °ïtvangen door SU- partij-
°Ver k , I"tsi°v' Gesproken werd
van 1 1I*?' akkoord> d* eenheid
(19) ?f beide Duitslanden en Rust
liijrtß^' wegens een landingWe!,1 ,Plein-Strauss was opge-ven overhetonderhoud.

*****

INRUIL VOOR SOVJETRUSSISCHE RAKETTEN
Veiligheidsraad moet actie ondernemen in conflict Iran-Iraq

Iran levert Libië
chemische wapens

LONDEN/AR-RIYAD — Iran is met Libië de leverantie
overeengekomen van chemische wapens die in Iran zijn ver-
vaardigd. Inruil daarvoorzal Tripoli Soyjetrussische Scud-B
raketten leveren, zo schrijft deBritse krant Independent van-
daaginhaareditie.Hetberichtkomtkort na debekendmaking
van de Iraanse premier Mir Hossein Mousavi, datIran 'gea-
vanceerde' chemische wapens produceert. De zes Arabische
landenvan deGolf, verenigd in deSamenwerkings-raad van
de Golf (GCC), hebben de Veiligheidsraadvan de Verenigde
Naties opgeroepen concrete stappen te ondernemen teneinde
een oplossing te brengen voor het gewapend conflict tussen
Iran enIraq. Het besluitviel dinsdag naeenvierdaagse topbij-
eenkomst in de Saudiarabische hoofdstadAl- Riyad.

De Independent baseert zich
op welingelichte bronnen inTri-
poli en in Teheran. Het akkoord
over de leveranties zou onlangs
zijn bereikt tijdens een bezoek
aan deLibische hoofdstadvan de
Iraanse ministervoor derevolu-
tionaire gardisten, Mohsen Ra-
fiq- Dust. Volgens de bronnen
van dekrantheeftIrandrienieu-
we types chemische mortier-
granaten en raketten ontwik-
keld, diekunnen worden ingezet
tegen schepen, tanks en militai-
re eenheden.

Libiëwil de chemischewapens
inzetten in de strijd tegen het
buurland Tchad, aldus hetBrit-
se dagblad. Ondanks een in sep-
temberbereikt akkoordover een
bestand, is herhaaldelijk van
schendingen melding gemaakt.
De Scud- braketten dieIran zou
ontvangen, heefthetlandeerder
ingezet voor aanvallen op de
Iraakse hoofdstadBaghdad.

GEAVANCEERD
Hetbericht komtkort na debe-

kendmaking van de Iraansepre-
mier Mir Hossein Mousavi, dat
Iran "geavanceerde" chemische
wapens produceert. Het land zal
deze wapens pas dan inzetten
wanneer het zich daartoe "ge-
dwongen" ziet, aldus Mousavi
zondag voorhetparlement in Te-
heran.

De Iraanse parlements- voor-
zitter Hashemi Rafsanjani heeft
dinsdagineen interview methet

Amerikaanse televisie- stationNBC verklaard datzijn land zich
verder zal bewapenen voor destrijd tegen Iraq. De Verenigde
Naties zullen niet voorkomen
dat Iran ook op de buitenlandse
markt wapens zal kopen, aldusRafsanjani.

WAPENEMBARGO
Als bekend spreekt de Veilig-
heidsraad van deVNbinnenkort
over nieuwemaatregelen dieeen
eind moeten maken aan hetGolfconflict. Met name de VSmaken zich daarbij sterk voor
een internationaal wapenem-
bargo tegen het bewind in Tehe-
ran. De Sovjetunie heeft zichhierover tot nu toe gereserveerd
uitgelaten. Het afgelopen wee-keinde echter stemdeMoskouer-
mee in"stappen inoverwegingte
nemen" om een bestand tussenIraq en Iran afte dwingen.

In een communique van de Sa-menwerkings-- raad van deGolfstaten -bestaandeuitSaudi-arabië, Kuwayt, Qatar, Bah-
rayn, Oman en de Verenigde
Arabische Emiraten- wordt deVeiligheidsraad van de VN op-
geroepen concrete stappen teon-dernemen in de Golfoorlog. De
concrete maatregelen van deVeiligheidsraad dienen te vol-
gen op de eind juliaangenomen
resolutie 598, waarin Baghdad
en Teheran worden opgeroepen
een onmiddellijkstaakt-het- vu-
ren in acht tenemen.

De Samenwerkingsraad spreektverder zijn "teleurstelling" uit
over het "uitstel" dat Teheransteeds heeft gpjj^nteerd bij het
formuleren vaneen antwoord op
"internationale vredespogin-
gen". De GCC, die in het
Golfconflict de zijde van Iraq
heeftgekozen, levert in het com-
munique geen directe kritiek op
de Iraanse aanvallen op olie- in-
stallaties van Kuwayt en op
schepen in deGolf.

Volgens waarnemers zijn het
vooral Oman en deEmiraten ge-
weest die een scherpe veroorde-
ling van Iran hebben tegenge-
houden.Deze landenbeschikken
over goedecontacten methet shi-
'itische bewind van ayatollah
Khomeini.

Het sunnitische Sau-
diarabië, algemeen beschouwd
als de leider van de Arabische
Golfstaten, is Iran het meest vij-
andiggezind.

Eerder actiefop SintMaarten

Politie waarschuwt
voor oplichtersduo

ORANJESTAD — Via ra-
dioentelevisie heeft depolitie
gistermiddag waarschuwin-
gen doenuitgaan—in hetbij-
zonder voor zaken en hotels— tegen Venezolaanse op-
lichters.

Zij zouden proberen hun slag
te slaan op Aruba. Zij behoren
hoogstwaarschijnlijk tot de
groep, die op Sint Maarten in
korte tijd metvalse cheques een

beiuag en goederen ter waarde
van een half miljoen dollar bij-
een wist te krijgen. Bij de politie
bestaan aanwijzingen, dat
mogelijk twee van deze op-
lichters Aruba zouden kunnen
bezoeken.

Zij horen tot een groep van ze-
ven personen, die mogelijk hun
oplichters- praktijken op Aruba
willen voortzetten. Inmiddels
wordt doordepolitie getrachthet
duo te achterhalen.

AMSTERDAM — Op de op een nalaatste beursdag van 1987 kwamen
de uitgevers VNU en Audet met het
verrassende bericht dat zij volledig
gaan samenwerken. Hiermee kwa-
men de uitgevers nog eens in deschijnwerpers.Afgelopenzomertrok
deoorlog tussen Wolters Samsom enKluwer enerzijds en Elsevier ander-
zijds de aandacht. Die strijdwerd opde beurs uitgevochten. VNU en Au-
det zijn het metelkaar eens.

Druk op banken mindert
Mexico en VS werken
nieuw schuldenplan uit
WASHINGTON — De Vere-
nigde Staten en Mexico heb-
ben een nieuw plan uitge-
werkt waarmee de schulden-
last van laatstgenoemd landkan worden verminderd. Het
Amerikaanse ministerie van
Financien maakte bekenddat het gaat om door deVS te
verstrekken obligaties, welke
dienen alsgarantievoornieu-
we waarde- papieren die
Mexico deAmerikaanse ban-
ken geeft in ruil voor het af-
schrijven van oudeleningen.

Dit nieuweplan isvoor Mexico
van uiterst groot belang. Het
heeft namelijk bij de banken,
voornamelijkAmerikaanse ban-
ken, een schuld van 78 miljard
dollar. In totaal omvat het schul-
den-bedrag 105,3miljard dollar.
De Amerikaanse obligatiesvoor
Mexico — in totaal maximaal
tien miljard dollar — dragen
geenrente. Renteloze obligaties
zijn doorgaans veel goedkoper
dan de nominale ervan en Mex-icozal ongeveertwee miljard dol-lar in deAmerikaanse schatkist
storten. De uitgifte- prijs moet
nog worden vastgesteld, maar
volgens het ministerie van Fi-
nancien zal die prijs gunstig af-
steken met dekosten van alter-natieve financierings- metho-den van de Amerikaanse over-heid.

AANTREKKELIJK
De waarde- papieren dieMex-

ico de Amerikaanse banken
weerzal aanbieden brengen we-

liswaar niet zoveel op maar zij
zijn voor de banken aantrekke-
lijker dan de waarde- papieren
die Mexico eerder verstrekte,
omdat zij worden gegarandeerd
door deAmerikaanse obligaties.
Op het ogenblik worden Mex-
icaanse schuld- bewijzen ver-
handeld voor ongeveer vijftig
procent van de oorspronkelijke
waarde.

Hetnieuwe plan van de VS en
Mexico zal ook de druk verklei-
nen dieopdebanken ligt omhun
reserves tegen mogelijke verlie-
zen op leningen te vergroten. De
nieuwe obligatie- lening loopt
twintig jaaren moet aan het ein-
devan delooptijd geheelworden
afgelost.

Eastern vliegtuig breekt open tijdens landing

PENSACOLA - "Ik zit al30
jaarinditvak enzoiets heb ik nog
nooit meegemaakt", aldus de
Amerikaanse luchtvaart- autori-
teit JackBarber. En een collega
van hem omschreefhet voorval op
de luchthaven van Pensacola als
"hoogst ongewoon". Zondaga-
vond landde vlucht 573 af-
komstig uit Richmond "nogal
hard"op de luchthaven van Pen-
sacola. Op zich niet ongewoon.

Dat werd hetpas toen deDC-9
van Eastern Airline vervolgens
als een rijpe watermeloen in
tweeën brak. Alleen de bodem
vanhetvliegtuig hieldde twee de-
len nog enigszins bij elkaar.
Wonder boven wonder bleven de
brandstofleidingen intact.

"Ik voelde een klap en een
schok" alduspassagier Carolyn

Flemming, "deergstelanding die
ik ooitmeemaakte. En toen keek
ik over mijn schouderom te zien
wat er gebeurde en een deel van
het vliegtuig was niet waar het
moest zijn".

Van de 105mensen aan boord,
liepen slechts drie passagiers
lichte verwondingen op.

Hetvliegtuig stondnietbekend
alseen kneusjeen depilootdiehet
toestel aan degrondzette kan bo-
gen op 20 jaarervaring, aldus
Eastern woordvoerderKaren Ce-
remsak.

Desalniettemin is de
luchtvaart- maatschappij zich
terdege bewust van de negatieve
reclame die het ongevalkan op-
leveren. Werknemers van Eas-
tern waren danook direct na het
ongeval druk doende hetlogo van
de maatschappijafte dekken.

Betrokken bij voorbereiding
Politie houdt man aan

in ontvoeringszaak Heijn
HAARLEM — Het poli-

tie- bijstandsteam in de
zaak Heijn heeft maandag
naar aanleiding van tips
een 31- jarige man aange-
houden die ervan wordt
verdachtbetrokken te zijn
geweest bij de voorberei-
ding van de ontvoerings-
plannen. De man ontkent.

De verdachte heeft de
Nederlandse nationaliteit
en isook in Nederland aan-
gehouden. Hij is invoorlo-
pigehechtenisgenomenen
wordt donderdag voorge-
leid.

Devoorbereidings-plan-
nen van de verdachte ver-
tonen volgens de politie
frappante overeen-
komsten met de wijze
waarop de ontvoering van
Heijn uiteindelijk is uitge-
voerd. De man wordt
echter vooralsnog niet ge-
rekend toteenvan deleden
van de dadersgroepen al-
dus politie- woordvoerder
Geelof. De politie was de
man al langere tijd op het
spoor.

Het bijstandsteam heeft
ook een man uit de verze-

kerings- wereldaangehou-
den, die ervan verdacht
wordt mevrouw Heijn te
hebben willenoplichten.
Hij hadhaar latenweten in
ruil voor 60.000 gulden in-
formatie over de daders te
willenverstrekken. Toen
hij hetgeld opdeafgespro-
kenplaats wildekomen ha-
lenwerd hij doordepolitie
indekraag gevat. Hij heeft,
volgens Geelof,bekend.De
man is voorgeleid en ver-
volgens heengezonden.

Volgens Geelof hebben
diverse mensen sinds de
oproepaan deontvoerders
van mevrouw Heijn op de
televisie misbruik van de
situatiegemaakt door te
proberen de familie op te
lichten. In een geval werd
zelfs zeven ton geëist, deze
man ofvrouwis echter niet
opkomen dagen.Depolitie
stelteenonderzoekin naar
een aantalgevallen vanop-
lichting. ■Het aantal tips sinds de
televisie- uitzendingen
maandag is inmiddels uit-
gegroeid tot 2250.Het tota-
le aantal tips bedraagt nu
ruim vierduizend.

MetNederlandsefinanciële steun
Postbank-medewerkers komen
Girodienst herstructureren

WILLEMSTAD — De twee
Nederlandse experts van de
Postbank zullen begin vol-
gend jaarnaar Curacao te-
rugkeren voor deperiode van
ongeveer één jaar om
technische bijstand te verle-
nen bij deuitvoervan maatre-
gelenomdeGirodienstop Cu-
racao nieuw leven in te bla-
zen. Nederland heeft de be-
reidheid al uitgesproken om
dekomst van detwee herente
financieren en in januari
wordt het uiteindelijke
antwoordverwacht.

Dat verklaarde gedeputeerde
Lucille Wout van Financien des-
gevraagd tegenover de Amigoe.
Eerder dit jaarhebben de twee
Postbank- medewerkers een
rapport uitgebracht over de
noodzakelijke maatregelen om
de Girodienst te maken tot het
bankaire instituut dathet be-

hoort te zijn. Er is al jarenlang
kritiek op het functioneren van
deGirodienst. Ook gedeputeerde
Wout erkende dat de Girodienst
veel meerkanbetekenen dannu
het geval is.

Intern zullen er veel verande-
ringen doorgevoerd moeten wor-
den, zo valt af te leiden uit het
rapport dat de twee Postbank-
medewerkers vervaardigden
voor zij terug keerden naar Ne-
derland. Dat stappen- plan zal
nu in de praktijk gebracht moe-
ten worden, waarvoor hun hulp
wederom is ingeroepen.De Giro-
dienstzal ook innieuwevormon-
derverantwoordelijkheidvan de
Curagaose overheid blijven val-
lenmaar wel met eigen statuten
en eigen verantwoordelijk-
heden.

Uiteraard zal dit kosten met
zich meebrengen, aldus Lucille
Wout. Om tot verbeteringen te

komen, moeten er echter altijd
investeringen gedaan worden.
Er hebben ondertussen al wat
veranderingen plaatsgevonden:
directeur Sorel van de Giro-
dienst is uit zijn functie onthe-
ven maar blijft terbeschikking
van de overheid als financieel
adviseur. Zijn tijdelijke opvolger
is het hoofd van de Dienst
Centrale Boekhouding die in ie-der geval de periode van de uit-
voeringvanhetstappen-planzal
aanblijven. Wie er daarna hoofd
wordt, is nog nietbekend.

Overigens zullen de verande-
ringen vanuit de overheid bege-
leid worden door een speciale
commissie metaan hethoofdge-
deputeerde Lucille Wout. Daar-
naast hebben deskundigen van
de dienstFinancien, Personeels
Zaken, het accountantskantoor
en de Centrale Bank, zitting in
deze commisse.



Mensen

De G.G.D. heeft in samenwer-
king met de dienst Vorming en
Opleidingeen selectiecursus ge-
houdenvan 6weken. Doel was de
deelnemers op te leiden voor de
EMERGENCY UNIT een nieu-
we afdeling die volgend jaarzal
gaanfunctioneren alsdereorga-
nisatie van de Ambulance
Dienst voltooid is. Op de foto de
cursisten die geslaagd zijn en
hun docenten Dr.Whiteman,
Dr.Sommer en Dr. Lucacius, de
koordinator van de reorganisa-
tieEleonora en hoofdvan dienst
Kibbelaar.

*****
Deskundigen van de gemeente-
enuniversiteits-bibliotheek van
Frankfurt hebben een deel van
een compositie voor
MEERSTEMMIGE KOOR-
ZANG uit de dertiendeeeuw ge-
vonden. De vondst werd gedaan
tijdens het restaureren van een
vijftiende- eeuws Venetiaans
boekwerk. De driestemmige
"Conducte" (liederen) zaten on-
der dehoutenkaft van hetboek.
Zij zijn volgens musicoloogMar-
tin Staehelin afkomstig van de
NotreDame- school.

;£ yfi 2fc .fc «p

De Portugese STIEREN-
VECHTER Jose Varela Crujo is
na vier jaaren vijf maanden in
coma te hebben gelegen, in zijn
woonplaats Neja overleden. Op
11 augustus 1983 was hij door
een jonge stier uit het zadel ge-
licht. Dat gebeurde in de arena
van Lissabon. Crujo liep een ge-
compliceerde schedelbreuk op.
Na 1.598dagenbewusteloosheid
ishij op 31-jarigeleeftijd overle-
den. Het Portugese stierenge-
vecht onderscheidt zich van het
Spaanse doordat de stier niet
wordt afgemaakt. De gevolgen
voor de stierevechters kunnen
blijkbaarin beide landen even
dodelijk zijn.

*****

* i
De rechtbank in Den Haagheeft
een 28-jarigeman uit Den Haag
onschuldig bevonden aan de
doodvanzijnrivaal. De beklaag-
de M. nam op 6 januari van dit
jaar geen maatregelen toen
slachtoffer J. van der Plas een
wond aan zijn linkerpols kreeg
en daardoor een slagaderlijke
bloeding opliep. Dit gebeurde tij-
dens een ruzie om een vrouw.
Van de Plas overleederaan. Te-
gen M. was een maximale straf
van negen maanden gevange-
nisstraf geëist.

*****De Westduitse publicist en poli-
ticoloog EUGEN KOGON is in
Hessen op84-jarigeleeftijdover-
leden. Kogon was een van de
grondleggers van het democra-
tisch denken en handelen in de
Bondsrepubliek. Hij was in
München geborenuiteen katho-
liekefamilie enving na zijn stu-
die economie en sociologie zijn
politieke loopbaan in 1927 aan
bij het katholieke weekblad
«Schonere Zukunft» in Wenen.
Als fel tegenstander van de Na-
zi's ontkwamKogon ternauwer-
nood aan de dood. Van maart
1938tot april 1945zat hij in een
aantal gevangenissenvan deGe-
stapo en in het concentratie-
kamp Buchenwald.Hij legde de-
ze jarenvast in het klassiek ge-
worden «Der SS- Staat, System
der Deutsche Konzentrations-
lager». In 1980kreeg hijvoor zijn
verzet tegen hetNazi- regime de
Buber-Rosenzweig- medaille
van de Koordinieringsrat der
Gesellschaften für Christlich-
JudischeZusammenarbeit. Ko-
gon,lidvan PEN, wassinds 1927
getrouwd met Margarete Ko-
gon- Lang en had twee zoons en
een dochter. Sindszijnpensione-
ring hieldhijzich mettuinarbeid
bezig.

** * *Hebe Dorsey, MODERE-
DACTRICE van de Internatio-
nalHeraldTribune, is in eenzie-
kenhuis bij Parijs overleden ten-
gevolgevan kanker. Dorsey be-
reikte de leeftijd van 62 jaar.Zij
schreef gedurende bijna 20 jaar
nietalleenover mode, maar nam
ook de grillenvan deParijse 'So-
ciety' op dekorrel.

Onlangs heeft de Gedeputeerde
van Verkeer en Openbaar Ver-
voer, TolinchiPietersz het diplo-
ma Verkeerscontroleur en
Controleur Openbaar Vervoer
uitgereikt aan drie aspirant
controleurs en een controleur
eerste klasse. Op de foto zittend
(vlnr) Ronald Thodé, intern
hoofd van de afdeling, Glenda
Hansen van de dienst Vorming
en Opleiding, gedeputeerde Pie-
tersz, Carlos Palme hoofd van
dienst en Billy Hoogenbergen
hoofd van de dienst Vorming en
Opleiding. Staand vlnr de ge-
slaagden controleureerste klas-
se Aithel Lopez en de drie aspi-

rant controlerus Clemson Lou-
rens, Franklin Bonifacio en Ro-
land de Boer.

%. * * *Binnenkort zal de
«WENDEHALS» (een vogel die
zijn kop meer dan 180 graden
kan omdraaien) menig Duitse
vogel- liefhebber nekkramp be-
zorgen. De vogelbeschermers in
deBondsrepubliek hebben debij
hen zeldzaam wordende draai-
hals- vogel tot «Vogel van het
jaar 1988» gekozen. Dus zullen
er heel wat weekeindjes doorge-
bracht worden met 'turen' naar
deze bijzondere vogel. De
spechtensoort was dertigjaar ge-
leden nog een veel voorkomende
vogel maar hun aantal is in de
Bondsrepubliek drastisch ge-
daald als gevolg van verlies aan
natuurlijkwoongebied oa aan de
rand van dorpen. De Wendehals
is opgenomen op de lijst van in
gevaarvan uitstervenverkeren-
devogelsoorten.

l[C 3fC jfl$ $

De Amerikaanse Yolande
Wegrzynekkrijgter ervaring in.
Schonk zij vier jaargeleden het
leven aan een BABY van 5 kilo,
deze week verbeterde zij haar
persoonlijk record met een baby
van 7,5kilo. De moeder, die door
middelvan de keizersnede werd
verlost, zei dat haar zoon Ray-
mond Anthony leek opeen "klei-
neAmericanFootballspeler". De
plaatselijke ziekenhuizennoem-
den de nieuwe baby, met een
lengte van 60 centimeter, "bui-
tengewoon corpulent".

Een man in de buurt van Na-
manga in hetzuiden van Kenya
was wakker geworden Van ge-
brul van LEEUWEN en vreesde
voor zijn vee. Hij ging naar bui-
ten en gooideeen werpspies naar
een schaduw waarvan hij dacht
dat zij van een leeuw was. Het
bleekzijn vrouw te zijn. Zij werd
in de borst getroffen en op slag
gedood.Haarman wildevan ver-
driet zelfmoord plegen, maar
toesnellende buren weerhielden
hem ervan.

MOSKOU— De SU heeftonlangs
proeven gedaan met een
kruisvlucht- wapen. Dat schrijft de
Washington Post vandaag, die zich
baseert op bronnen binnen het Ja-
panse ministerie van Defensie. De
raket zouzijn afgevuurd in de wate-
ren ten noorden van Japan.

*****
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Tom Poes en de Partenspeler doorMaarten Toonder

liss7«7iJomnPoeS1i557«7iJ0mnPoeS w
j u-eJ' ?a lane sJorren en trekken, in ge-slaagdheerBommel bij dedeur teknieën Hii hm*», Hiitikontploffing nu ieder moment konpïïSrSbttiehulp had hij op datmoment bestkunne_^£ufcen *

Maar inplaats van aan dewanhopige toestand van zijn heerte denkenwas Joostdrukui deweermet zijnkiektoestel. Nadathij demislukte ontsteking door deheerPartenspeler op de ge-
voelige plaat had vastgelegd, trok hij zich eenmoment achter
enig eikenhakhout terug en draaide defilm door.

"Nummer acht!"prevelde hij, een blik door hetrode glaasje

werpend. 'Ik vermoed datdevolgendeontsteking eenontplof-
fing zalveroorzaken! En danis hetbewijs wel overtuigend ge-
leverd, als men mij toestaat!"

Hieroptrad hij snel achtereen stammetjeen steldezijnlensje
scherp op deheer Partenspeler.

Deze had de draad inmiddelshersteld en precies opdatmo-
ment drukte hij de drukknop in. Met een knal die ver in de
omtrekvensters deedspringen, sprong de oudeschaapskooi
uitelkaar—eengrotehoeveelheidrook en puin ontwikkelend."De misdaad is vastgelegd!" sprak Joost, snel draaiend.'Heer Olivierzal tevredenzijn!"

Verdediger Palestijnse en
Arabische belangen

Malik, ondertekenaar
VN handvest, overleden
BAYRUT — De christe-

nen in Libanon rouwden
dinsdag om Charles Malik,
deex-diplomaateneen van
de twee overlevende on-
dertekenaars van het
handvest van de Verenig-
de Naties uit 1945. Malik
overleed na een langdurig
ziekbed op 81- jarige leef-
tijd. Zijnbegrafenis is van-
daag in het christelijke
oosten van Bayrut.

In 1985 was Malik een van
de drie overlevende onderte-
kenaars van het handvest
van deVNdie defeestelijkhe-
den bijwoonden ter gelegen-
heid van de veertigste ver-
jaardag van de onderteke-
ning. De anderen waren de
Amerikaan Harold Stassen
en deFilipijnse oud- minister
van Buitenlandse zaken Car-
losP.Romulo, diesindsdien is
overleden.

Malik was een krachtige
verdediger van hetArabische
en het Palestijnse standpunt
als vertegenwoordiger van
Libanon bij deVerenigde Na-
ties, waar hij in 1953-54 lid
van de veiligheidsraad was,
voor een deel als voorzitter.
Later werd hij kritischer in
zijn opstelling tegenover
andereArabieren.

Charles Malik was van
1956 tot 1958 minister van
Buitenlandse zaken onder

wijlen president Camille
Chamoun en hij was groten-
deels verantwoordelijk voor
het vragen van hulp aan de
Amerikaanse zesde vloot bij
het helpenverslaan van Cha-
mouns Arabische nationalis-tische tegenstanders.

Na het uitbreken van de
burgeroorlog in Libanon in
1975kwam Malik naarvoren
als een belangrijk rechts poli-
ticus en krachtige steunpi-
laarvan de christelijke strijd
tegen toenemende Syrische
en Palestijnse invloed in het
land.

Geen van deLibanese Mos-
lim- ofpro- Syrischepoliticiof
leiders van milities heeft de
doodvan Malik betreurd.

Charles Malik was van
1945tot 1953ambassadeur in
Washingtonen slootlater een
hechte vriendschap met pre-
sidentßichardNixon.Hijwas
wis- en natuurkundige en fi-
losoof die studeerde aan de
Harvard- universiteit en aan
de American university in
Bayrut. Hier werd hij later
hoogleraar in de wijsbe-
geerde.

Onder de boeken van Ma-
likshand—veleinhetEngels— zijn: "Man in the struggle
for peace", "God and man in
contemporary Christian
thought" en "God and man in
contemporary Moslem
thought".

CURACAO
AGENDA

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
geslotent/m 1 januari 1988.

TELECURAgAO
WOENSDAG: 16.30 Ora pa mucha;
17.00Flintstones; 17.30Kwes kv Tante
Irma; 18.15New wildemess; 18.45 In-
forme deportivokv Hector Rosario;
19.00 Leu fo'i kas kv Robby Schouten;
20.00 Notisiero Tele-8; 21.00 Falcon
Crest; 22.00Wega diNumber;22.loAk-
tividat; 23.00 Sluiting,
(wijzigingen voorbehouden)

*****

NASTASSIAKINSKI heeft het
elfde internationalefilmfestival
vanCairobijgewoond. Deactrice
bekend uit films als «Tess» en
«Paris, Texas» was er met haar
Egyptische man Ibrahim Mous-
sa. Hij is deproducer van Felli-
ni's nieuwefilm «L'interviste»
dietijdens het11-daagsefestival
is vertoond.

NACHTDIENSTARTSEN: Patiënten van de
artsenvan Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
danhet antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dts-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigen huisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie de dienstdoende arts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 1">
tel.: 82947/81078;geopendvan maande
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degeheledag gesloten; na 17.00uur kunt"
dezustervan dewacht bellen:zusterBen*
dina, tel.: 85853, pageboy027-360.

WIJKVERPLEGING CURAQAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopend van
maandagt/mvrijdag van 07.00-18.00 uun
dewacht heeftzuster Joe,tel.: 87550,page-
boy 027-345.
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera.
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur;op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tet-:
54300.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgens afspraak.
ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvan
07.15-10.30 uur; alleen volgensafspraak.

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria 17,tel.: 80222.

***** J
BOTICA BANDABAO: dagelijks geoperK)
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA ISLA (tel.: 663895):openingstijd?"
van maandagt/m vrijdag van 07.00-17.<JJuur; zaterdag en zondag van 10.00-11.0°
uur. Voorspoedgevallenna kantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

♦ *«".

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: Paradeis, F.D. Rooseveltweg
468,tel.: 89676.
Punda: Popular, hoek Madurostraat/Co-
lumbusstraat, tel.: 611269.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- etl
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajai»
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond oft
19.30 uur te OpenbareBasisschol
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond oft
19.30uur gebouw Credit Union San Pedro-

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac.
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-
gavondom 19.30uurte Aloëstraat 12.

TIENDA Dl LEY t/m 11 januari1988 ge-
sloten; 12 januari 1988 is er weer
spreekuur.

BLOEMPOT SHOPPING CENTER: 18.30
uur oecumenische danksamenkomst(voor-
gangers mgr. W. Ellis en ds O Schaap
m.m.v. Vivienne Frans en haarkoor) - pa"o
winkelcentrum.

DONDERDAG
DIVERSEN
TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM: openingstijden
dinsdag t/m zaterdag van 09.00-12.00/
14.00-17.00 uur; zondag van 10.00-16.00
uur; maandag gesloten.
t/m 10 januari 1988 gelegenheidtotbe-
zichtiging expositie lino's, aquarellen, schil-
derijen entekeningen van AntonVrede.
GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, Pun-
da): dagelijks geopend van 09.00-12.00'
14.30-17.30.
t/m 8 januari1988 expositie getiteld
«Spelvan degeest»van Laura Hermans.

AMIGOE2

HENRY ® By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY ® By Mort Walker

REDEYE ® By Gordon Bess
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INFORMATIE OVER GROTE GEBOUWEN VERZAMELEN OP CENTRAAL PUNT
Doel ispubliek te motiveren

In 1988 begint brandweer
met preventie-programma
WILLEMSTAD—"Debrandweer vindthet ook nietleukom

als politie- agent op te moeten treden en met harde hand de
bedrijven te dwingen brandveiligheids- maatregelen te tref-
fen. Waar hetnaar toe moet is datbinnen grote bedrijven, de
veiligheidsman ook belast ismetbrandveiligheids- maatrege-
len en elke dag controleert hoe het daarmee staat.' Dat zegt
brandweer- commandantClemens Ravelli diemetzijn stafm
1988hard aan de slag zalgaan om preventief brand te bestrij-
den. In 1987 is dit proces al op gang gebracht. Zo hebben de
wachtcommandanten een aantalcursussen gevolgd enzijn zij
«u zover om volgend jaar het preventie- programma uit te
voeren.

De general manager van het
Holiday Beach Hotel heeft deaf-
gelopen dagenkritiekgeuitopde
*ijze waarop de brandweer de
brand geblust heeft. Comman-dantvan debrandweer, ClemensRavelli, is het met deze kritiek
"-iet zoeensen isookvan plan om
"Ja een interne evaluatie met de
directievan hethotel aantafel te

De problemen die bij de
bestrijding van debrand zijn ge-rezen, zijnvolgensRavelli voor-
namelijk te wijten aan fouten in
oe constructie van het pand en
slordigheid' van het manage-
ment. Zo is de brand naar de bo-
venverdieping gegaan, dooreen
°ude, nietmeer ingebruik zijnde
'uchtweg, dieevenwel nooit is af-
gesloten.Het is omdiereden dat
Ravelli het een beetje 'wrang'
j!°emtdater achterafalleenkri-
"ek is op de brandweer, terwijl
"je oorzaakvan de brand, en hoe
Qit in vervolg voorkomen kan
worden, op een tweede plan ge-
schoven wordt.

PLATTEGROND
P ken deel van de kritiek, kan
Ravelli evenwelnietontkennen,
jfiaar dat zijn aspecten waar de
landweer al jarenlangaanwerkt. Hij is het met de general
Managereens dater een preven-,c"Programma moetkomen met
Plattegrondenen informatievan
ple grote gebouwen op het ei-
'andwaarinzichveelmensenbe-
dden, zoals bejaardentehui-
j^R, hotels en grote kantoren,
yat programma is in vergevor-
derde stadium en zal volgend
■jaar ten uitvoer worden ge-
bracht.

Alhoewel hetprogramma vol-
gend jaarvan start gaat, is dit

Ravelli een levenswerk
?at eigenlijk nooit klaar is. Ge-euwen veranderen immers,
gorden verbouwd of uitgebreid,
yok directiesveranderen, en het
is volgens de brandweer nood-zakelijk dateen directievan een

bedrijf daadwerkelijk bij het
programma betrokken wordt.
Die moet immers zoveel moge-
lijk relevante informatie over
het gebouwverstrekken. Boven-
dien ligt de verantwoordelijk-
heid vaneen gebouwen debewo-
ners ofgebruikers daarvan, pri-
mair bij de directie.

CENTRALE POST
Zeer recentelijk heeft de

brandweer ook een eigencentra-
le post in gebruik genomen voor
brandmeldingen. Het ligt in de
bedoeling dat de plannen daar
komen te liggenzodat debetrok-
kenplattegrond directna de mel-
ding tevoorschijn gehaald kan

worden en men reeds op weg
naar de brand, de nodige gege-
vens kan doornemen. Daarnaast
heeft het brandweer- personeel,
met name dewachtcommandan-
ten, enige cursussen gevolgd.
Die zijnnu zover opgeleid datzij
volgend jaarmet een 'checklist'
de straat opkunnen gaan.Daar-
bij zullen alle gebouwen ge-
controleerd worden aan de hand
van een aantal indicatie-punten
en zal men er op gewezen wor-
den, waar er ietsaan mankeert.

Zelfs indien dit programma
volledigoppoten is gezet,is desi-
tuatie nogniet ideaal, erkentRa-
velli. In feite is het noodzakelijk
dat er een brandbeveilings- ver-
ordening in het leven wordt ge-
roepen waarbij de brandweer
ook de instrumenten krijgt om
daadwerkelijk op tetredenals de
zaak niet in orde is. Momenteel
wordt hiervoorgebruik gemaakt
van dehinder-verordeningen de
bouw- verordening, maar dit is
niet ideaal.

MOTIVEREN
Toch streeft de brandweer-

commandant niet naar een situ-

atie van 'macht' ombijvoorbeeld
gebouwen te sluiten.Dat isin de
praktijk toch heel moeilijk, zegt
Ravelli. Hij pleit echtervoor het
motiveren van de bevolking zo-
dat men zelf meer op brandvei-
ligheid gaat letten. Een handi-
cap daarbij is de instelling van
veel mensen van 'ach, datover-
komt mij niet', terwijl goede
maatregelenvaak veel geld kos-
ten. Elk bedrijf zou intern ie-
mand moeten belasten met de
controle van brandveiligheid,
meentRavelli. Maar ook het pu-
bliek moetkritischer wordenen
eisen dat depublieke gelegenhe-
denveilig zijn.

Ravelli is optimistisch ge-
stemd, datdebrandweervolgend
jaar een heel eind op de goede
wegzalkomen. Hij ervaartnu al
een betere houding bij het pu-
bliek. Het Plaza Hotel bijvoor-
beeld, heeft bij de renovatie tal
van voorzieningen getroffen om
het hotelveiliger te maken.Der-gelijke voorzieningen hoopt de
brandweer ook in andere gele-
genheden door te voeren, on-
danks het feit dat daarveel geld
mee gemoeid is.

Paard in
beerput

WILLEMSTAD — De politie
op Montana om hulp ge-

omdat een paard in een
°eerputwas gevallen.Toendeei-genaar opstond, kwam hij hier-achter. De beerput was open in
erband met werkzaamheden.Bij nader onderzoek bleek hetPaard van iemand anders te zijn
j"ezijnpaardaleenmaand mist.e nodige instantieswerden viae politieradio opgeroepen voorJjWpomhet paard teredden. Tij-
dens het wachten opjiulp, bleek
at anderen hetpaard reeds ver-

asthadden. Hetpaard mankeer-

Ongeloofwaardige verkiezingen
Caribische leiders keuren
ontwikkelingen Haïti af
WILLEMSTAD — De

'Group of Concerned Carib-
beanLeaders' (GCCL), waar-
toe ook premierDon Martina
en Henny Eman behoren, die
deontwikkelingen inHaïtiop
de voet volgt, is van mening
dat de verkiezings- regelin-
gen die nu door de Namphy-
regering worden afkondigd
een democratie vrijwel on-
mogelijk maken. De GCCL
verwerpt dezeregelingen, zo
heeftpresident Seagavan Ja-
maica namens degroepin een
gezamenlijke verklaring be-
kend gemaakt.

De groep van bezorgde Cari-
bische leiders werd geformeerd
op initiatiefvan premier Seaga
van Jamaica.De groepkwambij-
een om de ontwikkelingen in
Haïtitebespreken, nadat dever-
kiezingen aldaar opgeweldadig-
heden waren uitgelopen. Na de
bijeenkomst in Miami, is er nog
een missie geweest van enkele
afgevaardigden (waaronder
Martinaen Eman) naar Haïti.

Het doe!van diemissie wasom
op dehoogte gebracht te worden
van de plannen voor de verkie-
zingen die nu waarschijnlijk op
17 januari volgend jaar gehou-
den zullen worden. Bovendien
wildede groepinformatieover de
structurering op democratische
basis van het organiserend ver-
kiezings- comité.

Leden van de provisionele
regering onderleiding van luite-
nant- generaal Namphy
brachten toen naar voren dat de
geherstructureerde commissie
uitnegen leden zouden bestaan,
waarvan er een door deregering

zou worden aangewezen en acht
door onafhankelijke organisa-
tie. Vier organisaties hadden
echter geweigerd nieuwe benoe-
mingen te doen. Seaga
waarschuwde toen al dat devier
vakante posities in ieder geval
nietgevuld moestenworden door
regerings- benoemingen, omdat
op diemanierelke internationa-
le geloofwaardigheid verloren
zou gaan, waardoordeverkiezin-
gennietals democratischzoudenworden geaccepteerd.

Ondanks de toezegging van
Namphy dat hij het waarschu-
wend adviesvan de groepernstiginoverwegingzounemen, wijzen
recente ontwikkelingen erop dat
de tijdelijke regering de
waarschuwingen negeert. Bo-
vendien iseen decreetafkondigd
dat de basisregels afwijst voor
democratisch gehouden verkie-

zingen volgens internationale
maatschaven (geen internatio-
nale waarnemers en de beslis-
sing dat elkekandidaat zelfzijn
eigen stembiljetten moet druk-
ken en laten bezorgen bij de
stembureaus).

Hoewel de GCCL het feit er-
kent dathet leger momenteelde
enige effectieve autoriteit
vormt, isuiteindelijk een van de
belangrijkste factoren, datgene
wat het Hatïaanse volk aan-
vaardt.De GCCL isvanafhet be-
gin voor een politieke oplossing
geweest om hetbegin van de be-
weging naar democratie in Haïti
te ondersteunen, maar is van
meningdat deverkiezings- rege-
lingen die nu door de Namphy-
regering worden afgekondigd,
ditvrijwel onmogelijk makenen
verwerpt dezeregelingen.

WILLEMSTAD- Gistermid-dag is in het auditorium van het
gebouw van deKamer van Koop-
handel de Stichting Curacao Te-leport opgericht.

Foto boven: v.l.n.r. Cayoochi
Romer van CurindeN.V., notaris
J. Thesseling en mr ing. Jacky
Voges van Curacao PortsAutho-
rityN.V.

Fotoonder: v.l.n.r. gedeputeer-
deAgustin Diaz, Luis Santine
(achter hem notaris Thesseling)
enPieterHanrath van het Inter-
national Trade Center.

Dit jaar
22 doden
verkeer

WILLEMSTAD— Dit jaar—
althans tot heden — hebben 22
mensen op Curacao het leven
verloren in het verkeer. Onder
die22dodenwarenvijfkinderen.
Duizend personen raakten ge-
wond, van wie 125 ernstig. Er
vonden meer dan3.000 verkeer-
songevallen plaats.

De vereniging Veilig Verkeer
Curacao schrijft in een commen-
taar: "In 1987heeft de VWmet
groot genoegen mogen constate-
ren, dat de politie- controles ten
behoeve van eenveiligerverkeer
opCurasao zij toegenomen. Hun
preventieve, corrigerende enre-
pressieve werking zal zeerzeker
in het verkeersgedrag tot uiting
gaan komen. Zolang wij echter
nietalle medewerkinggeven,zal
van beïnvloeding van het ver-
keersgedrag op de weggebruiker
ook nauwelijks gesproken kun-
nen worden".

De VW doet dan ook een op-
roep aan iedere weggebruiker
om mee te doen aan een veiliger
verkeer, vooral in de drukke we-
ken rond defeestdagen.

Diefstal met
aanhouding

WILLEMSTAD — Een bij de
politie bekende man F.T.A.
bleek opeens over een splinter-
nieuwe motorte beschikken. Hij
kon evenwel geen redelijke ver-
klaring geven over de afkomst
van dezemotor. De motorwerdin
beslag genomen en de man is
overgedragen aan derecherche
voor verder onderzoek.

Opening
carnaval
8 januari

WILLEMSTAD —De in-
schrijvingstermijn voor deelna-
me aanhet Carnaval '88 sluitop
4 januari in het kantoor van deKomishon Karnaval '88 in hetwinkel- centrum Colon, bovenVreugdenhil, unit 6. HetPostbusnummer is 3531. Het te-
lefoonnummerluidt: 623288.

Ingeschreven kan worden
voor: Reina Hubenil, ReinaGrandi, Prens kv Pancho Hube-
nil, Prens kv Pancho Grandi,
Gran Marcha hubenil en Gran
Marcha Grandi.

Het carnavalsfeest wordt op
grootsewijzegeopendop8 janua-
ri in hetDr AntoineMaduro sta-
dion. Het spektakel begint om
halfnegen.

Op 9 januariom twee uur 's
middags begint het kinder- car-
navalin hetzelfde stadion.

Voor inlichtingenkan men al-
tijdterechtbij de carnavals-com-
missie.

Programma bezoek
minister De Koning

WILLEMSTAD — Don-
derdag7 januaribegint het
werkbezoek van de minis-
tervoor Nederlands-Antil-
liaanse en Arubaanse Za-
ken, drJ. deKoning, aan de
Nederlandse Antillen. Het
bezoek duurt tot en met 13
januari.

Direct na aankomst vindt
er in de VIP- room van de
luchthaven Hatoeen perscon-
ferentie plaats, waarna De
Koning zijn opwachting
maaktbij respectievelijk gou-
verneur drRené Romer en
premier ir Don Martina. Die
donderdag vergadert de Ne-
derlandse delegatievan vier
tot zes uur met de Raad van
Ministers.

Vrijdag8 januaribegint de
dag om negen uur met een
drieuur durendevergadering
met deministervoor Ontwik-
kelings- samenwerking ing.
Franklin Crestian. Om
twaalfuur biedt deRaad van
Ministerseen maaltijd aan in
restaurant El Gaucho. Van
drie tot vijf uur volgt het be-
stedings- overleg met het Be-
stuurscollege van Bonaire in
de vergaderzaal van deRaad
van Ministers.

Zaterdag 9 januari wordt
van elf tot twaalfuur het ge-
restaureerdeHofvan Justitie
bezichtigd, 's Middags van
twee tot vijfuur biedt deKo-
ninklijke Marine een vaar-
tocht aan.

De zondag isvrij

CURAÇAO
Maandag 11 januari be-

zoekt de delegatie gezagheb-
berRonald Casseres. Van
kwart over acht tot elf uur
worden projecten bezocht,
waarna het bestedings- over-
legvolgtmethetBestuurscol-
lege van Curacao in het Be-
stuurskantoor. Tijdens deze
vergadering wordt een lichte
lunchgebruikt.

Vantwee totvier uurwordt
ook overleg gevoerd met de
Raad van Ministers in dever-
gaderzaal van het Be-

stuurskantoor. Om half vijf
volgt dan eenpersconferentie
in de VIP-roomvan Hato. Om
half zes vertrekt De Koning
naar SintMaarten.

BOVENWINDEN
Dinsdag 12 januaribegint

omhalfnegen hetoverleg tus-
sen de delegaties van Neder-
land, de Europese Econo-
mische Gemeenschap en de
Nederlandse Antillen in de
vergaderzaal van het Mullet
Bay Hotel. Om half elf vindt
het bestedingsoverleg plaats
met het Bestuurscollege van
Saba.

Om halfeen biedt minister
De Koning een lunch aan.
Hiervoor zijn uitgenodigd deBestuurscolleges van Saba,
SintEustatius, Sint Maarten
en dedelegatievan de Neder-
landseAntillen. Omhalf drie
begint het bestedingsoverleg
met het BC van SintEustati-
us. Om half zes legt De Ko-
ning de eerste steen voor het
medischcentrum.

Woensdag 13 januari be-
zoektDeKoning gezaghebber
ing. Ralph Richardson van
Sint Maarten. Om negenuur
begint het bestedingsoverleg
met hetBC van Sint Maarten
in de vergaderzaal van het
Centraal Bestuurskantoor.
Omhalftwaalf woontDe Ko-
ning de officiële opening bij
van het meteo- gebouwop de
luchthaven.

Om half een volgt eenlunch, aangeboden door mi-
nisterCrestian, inrestaurant
Café Royal. Een persconfe-
rentie in de VIP-room van de
luchthaven Juliana besluit
hetwerkbezoek.Omtien over
vier reist het gezelschap via
NewYork naar Nederland.

De Antilliaanse delegatie
vertrekt donderdag 14janua-

ri naar Curagao
De Nederlandse delegatie

bestaat uit de volgende per-
sonen:

De minister voor Neder-
lands- Antilliaanse en Aru-
baanse Zaken: drs. J. de Ko-
ning; de directeurvan hetka-
binet voor Nederlands-Antil-
liaanse enArubaanse Zaken:
drs. F.A. Palm; hethoofd van
de afdelingPolitieke en Juri-
dische Zaken: mr. J. Kroes-
kamp; het hoofd van de afde-
ling Wederzijdse Bijstand:
drs.J. Huizinga; demedewer-
ker van de afdeling Politiek
JuridischeZaken: R. de Bree
en de vertegenwoordiger van
Nederland voor ontwikke-
lingshulp aan de Neder-
landse Antillen: dr. L. de
Jong.

De Nederlands- Antilli-
aanse delegatiebestaat uitde
volgende personen:

De minister voor Ontwik-
kelings- samenwerking van
deNederlandseAntillen: ing.
F.D. Crestian; de gevol-
machtigde minister van de
Nederlandse Antillen in Ne-
derland: mr. G.T. Hernandez;
de directeurvan het departe-
mentvoorOntwikkelings- sa-
menwerking: G.H. Curie]
m.a.; de wnd. directeur van
het departement voor Ont-
wikkelings- samenwerking:
ir.R. James; de medewerkers
van het departement voor
Ontwikkelings- samenwer-
king: drs. F. de Windt, R.
Trappenberg en ir. K. Ray-
mann; de interne deskundige
van het departement van Fi-
nanciën: ir. E. Kool; defuncti-
onaris belast met de beveili-
ging:A. Mentaren debegelei-
dendefunctionaris van deRe-
gerings- voorlichtings-
dienst:E. Heerenveen.

Boodschap politie

Gelieve rustig te blijven
WILLEMSTAD — De lei-

ding en personeel van het
Korps Politie Curacao wenst
debevolkingvanCuragaoeen
gelukkignieuwjaar 1988.

De bevolking wordt ver-
zocht het nieuwe jaar tege-

moet te gaan met een positie-
ve houding, respect en liefde
voor elkaar, zodat de politie-
agenten die de orde moeten
bewaren tijdens de jaarwisse-
ling, zonder al te veel proble-
men het nieuwe jaaringaan.

DATANOFT
Datasoft Corporation heeft plaatsingsmogelijkheid voor:

2 APPLICATIE PROGRAMMEURS
Vereisten!
* 2 jarenervaring in PContwerpenprogrammering in eenwillekeurige

4GLtaal.
* 1 jaar ervaring in het ontwerpen en programmeren van multi-user

applicaties in DataFlex.
* Inzicht in het structureel programmeren en appliceren van multi-

user programma technieken.
* Kennis en ervaring met RPG.

Stuur Uw sollicitatie naar Datasoft Corporation, Salina 170, voor
maandag 11 januari, 1988.

V : /
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ï_!l 9ebrutk "*-*van **" van<**"«■"to lokatiesvoorrecepties enfeeitonaan bespaart uUzelf de moeite enzor-
-0«n vanhet opruimen na het feestNa«st de verzorging vanal het

aten, de drankenbedlening
biedenwij U demogelijk-
heid Uw feest ofreceptie
tehouden inRestaurant

fl |^_. UBistroèlle, LandhuisJfl Brakkeput, Zeelandla
Patio&Banqueting

v H, Room, deForttuln
i inFort Nassauof■ .^B Infinity In FortI S^ Nassau Ideale
I plaatsen

voor Uw
receptie

I ir—i °*~e9t"__ffi V '

i^al zorgen

r-CANDY BARREL—j
Sta. Rosaweg 17 - Tel.: 75996

8.30 -12,30_- 2.30-6.30
a-jJJJaJU-i Vóór fijne chocoladebon->^lr^ bons, zoals: Mozartkugelen,

—-"""a' -ftftcS^ rumbonen, kersenbonbons,
"^^_lr MöT^*1 Cöte dor, de beste Ameri-

rS^_E^ii! *fl~4 kaanse jellybeans, dropbar,
M gedroogde vruchten, noten

' 't" partymix'P,ucne beerties'<Cr*^ l^l? suikervrij snoepgoed.
_^ Vbent ye/fcom// j



In 1977 overleden

Rufo Wever
herdacht

ORANJESTAD — In fami-
liekring werd vandaag het feit
herdacht— onder meer door een
bezoek aan zijn graf— dat tien
jaargeledendeArubaanse musi-
cus/componistRufo Wever over-
leed. Hij was onder meer teza-
men met Padü Lampe de compo-
nist van het Arubaanse
volkslied -Aruba dushi terra».
In de studio van TeleAruba
wordt vanavond een uitzending
verzorgd, die gewijd is aan het
toekennen van de -Oscar» in de
Arubaanse muziekwereld, mede
gewijd aan de gedachtenis van
Rufo Wever.

Gluurders
ontsnappen

SAN NICOLAS — Toen een
bewoonster van San Nicolas te-
genmiddernacht thuiskwam en
zich uitkleedde om te gaan sla-
pen, hoorde zij binnen in haar
woning gegiechel. Ze ontdekte
vier jongens, die naar haar ke-
ken. Toen de jongensbemerkten
betrapt te zijn kozen zij het ha-
zenpad. Vermoedelijk waren zij
de woning binnen gekomen via
een deur, dieniet op slot zat.

Verkeerscontrole
in San Nicolas

SAN NICOLAS — In de be-
bouwde kom van San Nicolas
werd een snelheids- controle ge-
houden, waarbij tweeëntwintig
processen- verbaal vielen. Een
van de bestuurders reed 88kilo-
meter, waar veertig was toeges-
taan en twee bestuurders had-
den geenrijbewijs bij zich.

Op de helling van de Lago
Heights werden enige jongens
stevigonderhouden doordepoli-
tie. Ze reden op hun skateboard
de helling af en vormden een
groot gevaar voor zichzelf en het
verkeer.

SAN NICOLAS — Bij een
f'ruitzaak aan deBernhardstraat
te San Nicolas werd de deur ge-
forceerd om binnen te dringen.
Navertrek werden uit eenfreez-
er zes hammen, enige hele kip-
pen, alsmedeviersloffen sigaret-
ten vermist.

AMIGOE

MAJNCHITO'S^
7|flfc2jp met 20%en

20fl|$f 10%korting
lJ9*ïi 'n de maand

mM .7 December 1987

Wmy voor de hypermoderne enHF traditionele man.
ST\ Grote en kleine maten.
H Geopend tot 9.00 p.m.

H MANCHITO'S
Fergusonstraat ,

Toast good *^^ks%J] ij

jN champagne yÉlfe jl

Ij Distributeur: Ij
Mercurius Trading Company
Fergusonstraat - Tel.: 21470 - 22345 ;!

||jl| Pa Ana 1988 I
IUÊ nos lota na I
lj||| bo ordo atrobe dia I
■JÖI 4di Januari I

W <mï I
*| AUTcTpARTS |

UITSLAG EIND VAN HET JAAR CAMPAGNE

f 'Wat 1 & ' **" _BBte—fi_B_BßÉWB

■ ■ * ■*'"*«?■?v£:■■ ■■ '^^_i- __K '-'-

££&■;>■:■:■:'rs>V'\::

_^Wi»P^^ * 5' :^-&)__j__hlP<:j__l flv: :S__i__Efw

:"' _B' ''■ '^fflBels3lf>:':';

Trekking bij Unicon op 28/12 -1987
IGCxIHICS Stereo Set System 44 , , ~___. 1. Joselme Jackr_- t^qu^choice van Renselaarstraat 16-55. V3QlCl_>tCir TV 19" + Video Recorder 2. Irving Tromp

tfTjKKKÊÊ^ Boegoeroei 74VS3SS^ Airco 13.500 BTU 3. P.A. Croes
BB Maury I Paradera 198
«* NoUOnai Dryer NH-593E 4- Jofraim Figaroa
prni the quality choice Boegoeroei 79__d GoldStar Radio/Cass. TSR-951 5-Florentino SemeleerBoroncana 6

6. Patio set 6. Angel Loefstop, . Macubaristraat277. Murray Fiets 7. Hamers
8. 8.8.Q. grill Bubalill99 8. Silvia Dirksz
9. Belt & Disc Sander Weststraat 21

m ckn-i « 9. David Donataïo. Skil Circular Saw Bubali 20-D
Voorspoedig Nieuwjaar Ift ttïïiSSSP| ook in 1988ten Uwe dienste.

_éphh —bhéUmphSh—_^_^h_l ■—fci—fc

1 1 SPAAR ÉÉNDUIZEND FLORINI
OP DE NIEUWE CHARADE g^
Snel,economischenbetrouwbaar BSH_

aA*f^^i^M* ~.-" """" " "> i]_7*^

"* ' UK üi __? A B-K»" 1M
—-_-—-—_-_-_-_-_-____-_____-_--____-_-_-_-_-_-__ :^^m____^^s__h6H _Hte^:^_i_P: 1 _H Ek - ;_?:_■

Big or small
CAMB MOTORS^;:!^^d

841o12 we have them all. 1

A wL____i_____pW
|| ARUBAANSE VERFFABRIEK N.V. 1
7 ta desea henter pueblo di Aruba |
4 FELIZ V PROSPERO f
W ANA 1988 ■
j| Nos lota SERA pa inventario dia T7 4 - 5 y 6di JANUARI, 1988. k

\ will b>e closed L
f~ ■for- the Holidays on: p

\ Thursday, December 31, as of 12 p.m. I
I Friday, January 1, 1988 /
H Saturday, January 2, 1988 J

Sunday, January 3, 1988 \
\ Monday, January 4, 1988 I
pnd will op>en again or"»K

H Tuesday, January 5, 1988 p

PELICAN
RESORT & CASINO

EXCELLENT CAREER OPPORTUNITY
Rapidly expanding Hotel & Time-share organization, with
presently over 200 employees, has opening for:

EXECUTIVE HOUSEKEEPER
— Minimum 5 years Housekeeping Managing Ex-

perience.
PERSONNEL MANAGER

— Minimum 5 years experience
RESERVATIONS MANAGER

— Minimum 3 years experience
CHIEF OF SECURITY

— Minimum 5 years experience in security & protecti-
on services.
Proven Training & Leadership abilities a must.

Renumeration is in accordance with the importance of the
function.
TheResort at thistime hasreached halfof itssize in eventu-
al accommodationcapacity of over 500 suites and is conti-
nuing its expansion during 1988.
Other Resorts in the Caribbean are in the planning stage.
QUALIFIED ANTILLIAN APPLICANTS GIVEN PREFE-
RENCE.
Applications with full documentationshouldbe submitted in
writing to:

VicePresident Operations
PelicanResort & Casino
P.O. Box 431
Philipsburg, St. Maarten.

All applicants will be handled in the strictest confi-

|Q g International Business Services /

______—_— ■ a^_««. "*i

Op 2 januari 1988 is * i J^tÈ W&Ëk

CONSALES
WHOLESALE CENTER

wegens inventaris gesloten.
Vanaf maandag 4 januari zal __^

CONSALES weer geopend zijn. S***\
Tevens wil CONSALES WHOLESALE

CENTER het Arubaanse yolk en ,_>Ï/V*
haar klanten in het bijzonder een ¥^^^«

Zn7iétM4)ja<a/it CA
9**f!j toewensen. Jk^~

fl _k__i_l w

f ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

\r^-Wmm\z. Happy New Year in Club Visage
I&T/f'Tf'ff'/E? Thursday December 31 st:
I From 90° oc,ocka" n'9r,t ,on9-j R De beste Pizza haalt ofeet Ubij AFTERMATCH-

} us. smith Blvd. Go/pore P72SA I
I vanAruba Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00 a.m.—YOU ARE INVITED
1 to dine at one of Aruba's top
\ restaurants

?A?UUfSJfTO
Wilhelminastraat 7

Daily from 6.00-11.00
Meat and fish, lightly seaso-
ned, grilled and served on a
marble stone.
For reservations call:

24544_____________________

T —©GOLDENTULIP
ARUBA CARIBBEAN
RESORT & CASINO

FANDANOO NIGHTCLUB
proudly presents:

Thefabulous
INKSPOTreview

and KEN ADAMS -comedian
daily curtaintime 10.30p.m.

except Mondays
Clubopen from 9:00 p.m. till 2:00a.m.

Cover charge show-time $7.50 min. 2 drinks j
Forreservations please call 33555
■ -Gezellige sfeer, goedeservice

VindtU in wij verwachten Uvoor lunch
RESTAURANT (i*_*4-°0). HAPPY HOURr< ~a /n (6.00-7.00) ofdinner (18.00-

C^_'_r_P3ifesa®K Telefoon 22977of 27833.

I Boulevard
Theatre

¥ TODAY
* at 8:15 p.m.

j ACTION 14yrs.

Drive - In
TODAY

at 8:30 p.m.
__t

~, fl RJHEREVENGE
** t^a VW.'J^tXHU—III.

■_vKI w
_U_K fß_flj

JAWSTHE REVENGE"

ADVENTURES- 14 yrs. I

Boulevard /C^r I
jANAMERICAN TAIL s^l^flpWf É
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ARUBA
AGENDA

KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/
1400-17.30uur; zaterdag gesloten.

betoon: 24333.

U** spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
«950en 22316.
pageboy: 027-849.

nr. 10.815.445 Banco di Caribe.

''OLITIEMOO.
ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
!"idag en kunnen iedere dag tussen 08.00--worden opgegeven;
*halve opzaterdag. Alleen zoekertjes, die
°P maandag en donderdag voor 10.00 uur°jnnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
"""sdagen vrijdag) verschijnen.

XJITGELEKRUIS: Oranjestad:tel.:23l6B;'Word: tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:
f'- 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
J'o2o/48301;San Nicolas: tel.: 45906;Da-
j°k: lel.: 29008 (wijkgebouw), 24444 (kan-

toor brandgevallen, ongelukken of
!*» of ander ongeluk gelieve
'"armcentrale op tebellen, tel.: 115)

JELEARUBA
"OENSDAG: 18.00 Thundercats;
'8.30 CNNinternational news; 19.30 In

ghosts; 20.00Telenoticias;v 30..Premio Mo-Titoy Rufo Wever li-
)!e in studio; 21.30 Special: «Song and
£«nee»; 23.10 Showbiz today (CNN);
"^3-30 Sluiting.

18.00Musical: «Queen

'n concert»; 19.00AVP- programma;
j9-15 Musical; 19.30Memoria; 20.00
Jelenoticias;20.30 BUVO-programma;
y 00 Miniserie: «Hold thedream» (part
"'. 21.50 Musical: «Sisters inthe name
01 love»; 22.45 Sluiting.

INFORMATION CENTER: dage-
'lKsgeopend van 07.00-20.00 uur;na 20.00
Ur informaties via verkeerstoren.

SERVICE CENTER (Oranjestad)j7'°ouur per daggeopend(alleen geslo
6,1 van zondag 20.00 uurtot maandagmor-

9en 07.00 uur)

SP*TER HORACIO ODUBER HOSPI-
,'^L(tel.: 24300): bezoekuren 15.00-15.45
18-30-19.30 uur.

WILHELMINA FONDS (tel.:
J£ps2/22817): informatiecentrump°ensdag geopend van 08.30-12.00 uur -wdenbaaistraat8 (boven).

Dl BARRIO BRAZIL: 20.00 uur
"*k- en tambüshow opdebaanvan CBB.

J'WanlS (afd. Oranjestad): 19.30uur
"Wermeeting - Bushiri Beach Hotel.

PENIEUW APOSTOLISCHEKERK(Schu
"Straat 12): 19.00uurkerkdienst.

nhSEo HISTORIKO ARUBANO: ope-
b^'iden maandag t/m vrijdagvan 09.00-
-b W/1 6.00-19.00uur;zaterdagvan 09.00-

-'Wuur.

Aruh (Stjctlting Hulpaan Slechthorenden
fc. i 3), Engelandstraat (Lionsgebouw t/o
l^-club), is dagelijks geopendvan 08.30-
-<o°/13.00-16.30uur.

q^ELEIDINGSCENTRUM GEESTELIJKthANDICAPTEN«MANNAOBRA»:eIke
«andag en donderdag van 09.00-12.30

i^ Megenheid om producten tekopen in
,J oude0ude gebouw van «BibitoPin», t/o Pro-
""'antse kerk, PiedraPlat.

NAARRECHTER
SEPA- voorzitter Gregorio

Wolff, die met een tiental leden
debehandeling in de Statenzaal
bijwoonde, sprak eveneens over
illegale besluiten en stelde dat
overwogen wordt door de over-
heids- vakbonden om naar de
rechter te stappen. Ook de heer
Wolff stelde, dat de zaak eerst
voor advies naar het Georgani-
seerdOverleg had moeten gaan,
doch dat dit Georganiseerd
Overleg na twee jaar nog niet
functioneert. Niet te spreken
was de heer Wolff, dat de Staten
in feite door het aannemen van

debegroting van 1988— waarin
deregerings- maatregelen zijn
verwerkt — de vakbonden voor
degek hebben gehouden."SEPA
gaat zeker naar derechter", al-
dus GregorioWolff.

Het regerings- voorstel om de
vakantie- uitkering drie jaar in
te trekken werd met 11-9 aange-
nomen, waarbij bepaald werd,
dat het geld dat hierdoor vrij
komt door deregering zal wor-
den besteed voor het geven van
studieleningen.

Tambú- en dandeshow
in Brazil

BRAZIL—In Centro di Barrio
Brazil wordt vanavond de tradi-
tionele dande- entambüshow ge-
houden. De show is ditmaal op-
gedragen aan de heer Basilio
Ras. Het programma begint om
achtuur opdebaanvan Centro di
Barrio Brazil.

Verstratens en
Eilers- Flanegin
goed bij bridgen

ORANJESTAD — Dinsda-
gavond werd de laatste brid-
gecompetitie- ronde van dit
jaar gespeeld. In de A-poule
eindigde het echtpaar Ver-
straten op deeerste plaats en
in deB-poule waren dit de da-
mesEüers/Flanegin.

De uitslagen waren: A-poule:
de echtparen Verstraten 62.50
procent, Harris 60.42, letswaard
51.79; in de B-poule: dames Ei-
lers/Flanegin 58.93, echtpaar
Aal 55.36, heren Pennick/Óude
Avenhuis 54.76, echtpaar De
Vries 51.19.

Ambus- pomp open voorpubliek

Regering besluit tot
meer benzine- stations

ORANJESTAD —De Raad
van Ministers heeft gisteren
besloten, datermeer benzine-
pompen op Aruba zullen ko-
men. In eerste instantie werd
aan Arubus toestemming ge-
geven om in detoekomst ben-
zine aan het publiek te ver-
kopen.

Minister mr. AngelBermudez

wees er in ditverband op, dat dit
voor Arubus meer inkomsten zal
gaan betekenen. Er zouden nog
enige andere aanvragen zijn
voor benzinepompen, welke in
studiezijn.

Minister Bermudez wees er
verderop, dathetvoorstel van de
regering, dat overheidswagens
gedurende een jaarbij stations
"boven de brug" zouden gaan
tanken, niet meervankracht is.
Reden hiervan is, dat de
pomphouders hetvoorstel vande
regering in deze hebben ver-
worpen.

Ten aanzien van de benzine-
prijs wordt een maximumprijs
gesteld doch de stationskunnen
benzine verkopen tegen de prijs
diezij wensen, waardoordenodi-
ge concurrentie en vooral ook
servicewordtbevorderd. Hetac-
cijns op benzine blijft onveran-
derd.

PDA: tussenpersoon uitschakelen
MEP: regering arrogant
in benzinepomp-kwestie

ORANJESTAD- Zowel
PDA- voorzitter dr. Leonard
Berlinski alsMEP- leiderNel-
son Oduber heeft metverkla-
ringen gereageerd op het on-
verwachte sluiten van de
Arubaansepompstations met
deKerstdagen, wat de bevol-
kingen detoeristen denodige
overlast bezorgde.

De MEP- leider—die het daar
regelmatig over heeft — komt
met het feit dat de Arubaanse
regering, die destijds aankon-
digde de benzineprijs te zullen
verlagen, dankzij het dalen van
de wereldprijs acht miljoen flo-
rin verdient zonder nog eens de
accijnzen. Van de 99.7 cent, die
hetvolk aan depompen moetbe-
talenvoor een liter, gaat volgens
de MEP-1iider56.9 cent naar de
overheid. De heer Oduber kan
niet begrijpen hoe een regering,
die slechts steunt op 28 procent
van dekiezers, een dergelijke ar-
rogante houding in deze zaak
durftaan tenemen.Deheer Odu-
berisvan mening dat dezerege-
ring zorgvuldig de gegevens
moet bestuderen en tot de ont-
dekking zal komen dat de
pomphouders toch echt niet zo
onverantwoordelijk hebben ge-
handeld.

PDA- leider Berlinski is ver-
baasd, datna eenjaarvan onder-
handelen met de pomphouders
de regering nog steeds geen be-
slissingheeft genomen. Volgens
dePDA isde juisteoplossing, dat
EssoPetrolera debenzine —zon-
der tussenpersoon — recht-
streeksaan depompen levert.De
winst, die dit oplevert, zou aan
het publiek en de pomphouders
beschikbaar moeten worden ge-
steld. Het uitschakelen van een

bedrijf als tussenpersoon bij de
levering— wat volgens de PDA
niet noodzakelijk is — zal alleen
maarbesparingen opleveren.

h^ANJESTAD -De over-
k_i_' vak°onden SEPA, SI-haciï' GAB*4 en deDouanebondhuil"; via radio en TeleAruba
rnQ leden opgeroepen om gister-
L genaanwezig tezijn—tente-
Vere*Pr°test—bij deopenbare
in jjfeïin8 van deStaten waar-
'ie. afsc.hafflng van de vakan-

ef_e^ngzou worden behan-
nio,,' l'opkomst was bijzonderiituT^V defoto: SEPA- voor-n_7lJe80rio Wolffmet d*wei'
■.ooi* *, j' dieaan d* °ProeP ge-
ler ?dden gegeven. Voor de

8 van gistermiddag
Sr-nto enigszins
«fei*. en wlëden vakbonds- lei-
Vr 0 "a?afdepublieketribune tot
"an 5 ln de ochtend het verloop
______*rgaderin_-.

Sinds jaren weer belasting-verlaging

Minister Engelbrecht
verdedigt begroting

ORANJESTAD — Minister
van Financiën, Armand En-
gelbrecht, weerlegde giste-
ren deuitlatingen vanpolitici
van de oppositie, dat de beg-
roting 1988 een heleboel
maatregelen bevat die nade-
ligzijnvoor hetvolk.

Juist het tegendeel is waar —aldus Engelbrecht — omdat de
begroting 1988 die in de Staten
werd aangenomen deeerste beg-
roting invele jarenisdieeen ver-
laging van belasting voor het
volk inhoudt.De 8.2procent So-
lidariteits-belasting, die inge-
voerd werd vanwege het slechte
beleid in het verleden, hebben
wijverlaagdnaar4.1 procent, zei
deminister.

Hij had het ook over het ge-
rucht datdeonderstand zal wor-
deningetrokken. Volgens demi-
nister zullen begin 1988 grote
projecten, zoals debouw van het
Hyatt Hotel, het Ramada Re-
naissance Hotel, Swain Wharf,
het Coral Reef Hotel en de uit-
breiding van Holiday Inn van
start gaan. Dit betekent dateen
grootaantalarbeidsplaatsen ge-
schapen wordten houdtin dater
minder geld aan onderstand zal
worden uitgegeven omdat veel

personen, die nu onderstand-
trekkers zijn, werk zullen
krijgen.

Wat betreft de kritiek op het
personeels- beleid van de rege-
ring, verduidelijkte minister
Engelbrecht de "vrijwillig uit
diensttreding" en het "ver-
vroegd pensioen". Watheteerstè
geval betreft is het voorstel, dat
in het eerste jaarnegentig pro-
cent vanhet salaris wordt uitbe-
taald, in het tweedejaar tachtig
procent en in het derde jaarze-
ventig procent. Ook in het twee-
de geval, vervroegdpensioen op
55-jarige leeftijd, zal deregering
—aldus minister Engelbrecht—
in ieder geval rekening houden
met sociale en menselijke as-
pecten.

OPPOSITIE EN SEPA: BESLUITEN ILLEGAAL

Staten eens met opschorten
vakantieregeling overheid

ORANJESTAD — Met elf
stemmen voor (coalitiepartij-
en) en negen tegen (MEP met
Pedro Bislip) hebben de Sta-
ten van Aruba vanmorgen
kort voor vijf uur de rege-
rings-voorstellen ten aanzien
van hetvoor driejarenbuiten
werking stellenvan devakan-

tie- uitkering voor het over-
heids- personeel aange-
nomen.

Zoals bekend kon de vergade-
ring in de morgenuren geen
doorgang vinden omdat Arturo
Oduber bij decoalitiepartijen te
laatkwam en ADN en MEP wei-
gerden de presentielijst te teke-
nen. Voorzitter mr.Hector Gon-
zalez schreefdaaromvoor gister-
middag een vergadering uit, die
tot bijna vijf uur vanmorgen
voortduurde.

Vooral de oppositie had felle
kritiek tegen het beleid van de
regering in dezen, omdatmen de
mening was toegedaan dat de
regering deze kwestie eerst in
het Georganiseerd Overlegvoor
ambtenarenzaken had moeten
brengen. Dit is niet geschied en
daarom vond de oppositie dat
hier illegale besluiten werden
genomen.Een MEP-motie in die
richting werd met 11-9 ver-
worpen.

Ook deMEP- motie om drie ju-
risten een en ander te laten on-
derzoeken sneuvelde met 11-9.
Hierbijmerktepremier mr.Hen-
ny Eman opdat de afdelingJuri-
dische Zaken in deze deregering
reeds van advies had gediend en
dat de regering hierin alle ver-
trouwen heeft.

ATIA aan benzine-dealers:

Geen partij gekozen
in conflict regering

ORANJESTAD—"Het eni-
ge watwij in onstelegram van
27 december aan U ver-
zochten was om ten behoeve
van het toerisme, zijnde de
grootste economische pilaar,
Uw benzinestations te ope-
nen. In geen enkel opzicht
hebben wij partij getrokken
voor deregering nochvoor de
benzinedealers". Zo liet de
Aruba Trade and Industry
Association (ATIA) gisteren
de Aruba Gasoline Dealers
Association (AGDA) in een
toelichting weten naar aan-
leiding van zijn telegram van
27 december.

De ATIA stelt, datmenin de
onenigheid tussen de AGDA
en de regering geen enkel
standpuntkan nemen daarde
ATIA verstoken is gebleven
van gegevensvan dezijdevan
deregering en van de zijde
van het enigebenzinestation,
dat lid is van de ATIA. Het
was omredenen van hetdrin-
gendverzoekvan verscheide-
ne van zijn leden en in hetbe-
langvan deeconomische toe-

standvan Aruba, datdeATIA
hetverzoek deedom geduren-
de deKerstdagen wederom te
openen. "Wij vragen U niet
om op zon- en feestdagen
open te zijn, echter zou de be-
volking in het algemeenbeter
ingelicht moeten zijn van uw
rechtmatige sluiting tijdens
de feestdagen", aldus de
ATIA- brief.

Hierin wordt nog gesteld,
dat de ATIA had vernomen
dat op de namiddagvoor de
sluiting een en ander via de
radiostations bekend ge-
maakt werd en dat deze slui-
ting in tegenstelling is met de
affiches bij de stations waar-
op de sluitingsdagen en ope-
ningsuren gedurende de
feestdagen bekend worden
gemaakt. Indien Uw organi-
satie — zo besluit ATIA zijn
brief aan de AGDA — steun
verlangt van de ATIA dan
zouden wij via het enige lid
stukken willen ontvangen
waaruit de grondigeredenen
voor deze steun moeten
blijken.

Eerste staprichting kadervorming

ASU houdt seminar over
beginselen organisatie

ORANJESTAD — Als
eerste stap in derichting van
kadervorming, organiseert
de Aruba Sport Unie (ASU)
een seminarover "Beginselen
van een sport- organisatie".
Dit gebeurt opzaterdag 30 en
zondag 31 januariin deRose-
landNightclub.Dit seminar is
voor zowel personen die lid
zijn van een bij deASUaange-
sloten bond als personenvan
niet aangesloten bonden, die
belast zijn met deleiding van
sport- organisaties.

Het seminar begint op zater-
dag om halftien 's morgens met
een lezing door ASU- juridisch
adviseur mr. Tabare Monzon,
over "Juridische aspecten van
een sport- organisatie". In de
middaguren volgteen tweede le-
zing, ditmaal door de directeur
van deArubaansePedagogische
Academie, drs.Frank Zaandam,
over "Organisatorische aspecten
van een sport- organisatie".

De lezing door drs. Zaandam
wordt op zondagmorgen om half
elf voortgezet. Om één uur
's middags wordt een forum ge-
houden, waarbij de heren Urlo
van Breet, Carlos Bislip, Frans
Figaroa en mr. mevrouw Mavis
van Triktdeforumleden zijn. Na
het forum volgt een open dis-
cusssie.

Mr. Monzon zal het in zijn le-
zing hebben over de betekenis
van statuten, wat dewetten zeg-
genover statuten, derechts- per-
soonlijkheidvan een sport- orga-
nisatieen het huishoudelijkreg-

lement. Drs. Zaandam zal spre-
ken over de algemene vergade-
ring van een sport- organisatie
en zijn rechtsgeldigheid, en de
taak van het bestuur en van de
voorzitter in een algemene ver-
gadering.

Inschrijfformulieren voor het
seminar zijn reeds verzonden
naar deaangesloten bonden, ter-
wijlpersonen, die ledenzijnvan
een niet bij de ASU aangesloten
bond en wel willen deelnemen,
een inschrijf- formulier kunnen
krijgen op het ASU- kantoor in
hetWilhelminastadion.

SANTA CLAUS verrichtte in de
lobby van Aruba Beachclub de
opening van een nieuweIce Cre-
am Parlor. Na de opening was
Santa Claus deeerste die— on-
dankszijnlange baard—eenvan
de ijsjes naar binnen werkte en
voor defotograafposeerde samen
met clubmanager Jan van Nes,
verkoopsterPasealle ensous-chef
Anthony Muyale.

Verhouding met Idefre zeer goed

ASU: relaties met
regering niet goed

ORANJESTAD —De voor-
zitter van de Aruba Sport
Unie (ASU), Hans Zaandam,
gaf gisteren desgevraagd de
pers te kennen, dat derelatie
tussen de ASU en het over-
heids- sportinstituut IDEF-
RE zeer goedis, maardatniet
hetzelfdekan worden gezegd
van de relatie tussen ASU en
deregering.

Hij haaldeeen in het verleden
gedaan verzoek aan deregering
aan om gedetineerdenvan het
Huis van Bewaring hetLago
Sportpark te laten opknappen,
maar tot op heden werd op dit
verzoek geenreactie ontvangen.
Er werd ook geen antwoord ont-
vangen op het verzoek om —overeenkomstig dewens van het

sportforum dat begin dit jaar
werd gehouden — het jaar 1988
uit te roepen als "Jaar van de
Sport".

Uit dewoorden van vice-voor-
zitter Frans Figaroa blijkt, dat
de ASU vorig jaareen bedrag
vanveertigmilleontving alszijn
aandeel in de opbrengst van
sport-activiteiten diein deASU-
faciliteiten werden gehouden.
Voorts, dat de ASU wel steun

s-van deregering ontvangt in die
zin dat de regering voor onder-
houd van de ASU- facilteiten
zorgt. Hij verwachtte ook dateen
betere relatie zal ontstaan nu
Publieke Werken klaar is geko-
men met een evaluatie- rapport
over verbeteringvan deASU-fa-
ciliteiten.

Gracias na esfuersonan di grandi >} chiqui-
to, Gobiernota mira ana 1988 eu optimis-

I mo >i fe.

Realisation di Marios pro>?ectonan lo crea
mas cuponan di trabao asina desarc^ü di

I Aruba ta garantisa.
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Mensen - in We/ke Vorm ook - dievïij deze dagen mochten ont-
vangen.
Daarom langs dezev)eg: Masha danki.

W?e hebben eenjaar achter derug, datnogsteeds moeilijk tfas,
dochxJaar toch ook duidelijk tekenen \)aren, diextijzen op een
herstel Van de situatie.
Dat blijft de inzet Van ons allen eisen. Daarom moeten We
trachten ereen goedjaarVan lemaken.

Wij zullen U als dagelijks nieuwsverzorger blijven in-
formeren. Niet alleen met nieuws, maarvooral ook met
achtergrond informatiesen opbouwendekritiek ombij-
de-tijd te zijn.

Elke dagopnieuw zoals de afgelopen39 jaren.
Maar dan wél weer met Uw vertrouwen en medewer-
king.

Onzebestexüensen -zotfelzakelijk alsprrVe- Voordekomende
feestdagen en Vooral het nieuvfejaar.

Aruba, december 1987.

L JOS VATIDER SCHOOT J
(Jovadesch) *K.



WILLEMSTAD- Door het
forceren van schutters van een
deurvan een woning in deMoffi-
weg, kwamen dieven dit huis
binnen. Er werd een grote hoe-
veelheid sieraden gestolen ter
waardevan 4000 gulden.

ORANJESTAD - Ten huize
van defamilie JossyMansurhad
maandagavond in tegenwoor-
digheid van redactieleden door
premier mr. HennyEman (ziefo-
to) deuitreikingplaats van delJi-
ario- onderscheiding "Man van
het jaar"aan de heerRaymond
Maduro als president- commis-
saris van deSun Development.

OFFICIELE CIJFERS
De president baseerde zich

daarbij op deofficiëlecijfers wel-
ke afkomstig waren van de
dienst voor Statistiek en Infor-
matie (OCEI). Deze gaat er van
uit dat de totale arbeidskracht
van Venezuela uit 6.321.566
mannen en vrouwen bestaat.
Van hen namen er 5.783.391
deel aan het arbeids- proces en
538.175 stonden buiten dit pro-
ces en was werkloos in 1987.

HetCTV wonder geendoekjes
om en stelde in een snellereactie
vast dat de OCEI "op onver-
antwoordelijke wijze president
Lusinchi heeft bedrogen met de
cijfers over het aantal mensen
datwerkt en datwerkloos is. De
regering verliest zo het vertrou-
wen bij het Venezolaanse volk

datdeoverheidniet meerernstig
kan nemen op deze manier".

Volgens de gegevens van de
vakbeweging welke gelieerd is
aan deregerings- partij Aceion
Democratica van president Lu-
sinchi, is erop het ogenblik spra-
ke van een open werkloosheid
van tien procent. Daarnaast
heeft41 procentvan het arbeids-
potentieel te maken metverbor-
gen werkloosheid of heeft werk
gevonden in wat men aanduidt
als de informele sector van de
economie. Zo verklaarde José
Beltran Valejo, die deel uit-
maakt van hetUitvoerend comi-
té van het CTV.

ONGELOOFWAARDIG
Dit betekent datvan allendie

eigenlijk aan hetarbeids- proces
kunnen deelnemen meer dan de
helft geenpermanent werkheeft
of slecht betaald werk verricht.
Datkomt neerop3.200.000man-
nen en vrouwen, aldus de vak-
bonds- leider. Deze voegt er aan
toe dat devakbeweging de cijfers
van OCEI niet kan overnemen.
Daar werkt men namelijk met
een "ongeloofwaardige metho-
de" omdatmen er geenrekening
houdt met de verborgen
werkloosheid en met de sub-
werkloosheid.

In augustus botsten CTV en
regering op gelijkwaardige wijze
met elkaar. Toen maakte de
regering de cijfers van de werk-
gelegenheid bekend over het

eerste halfjaar van 1987. De
OCEI stelde toen vast dat het
werklozen-percentage van 10,5
inhet tweede semester van 1986
wasgedaaldtot9,8procentin het
eerste halfjaarvan 1987.

BIJ OVERLIJDEN DEN UYL

Afscheidswoord
premier Martina

WILLEMSTAD —Ter
gelegenheid van de
plechtigheden in verband
met hetoverlijden van de
voormalige Nederlandse
premier drs. Joop den Uyl
de belangrijkste man van
de Partij van de Arbeid,
heeft premier ir.Don Mar-
tina de navolgende rede
uitgesproken:
TOENDE telexapparaten in
Willemstadbegonnen terate-
len omons het bericht tebren-
gen dat Joop den Uyl was
overleden, gingen miin ge-
dachtenin deeerste plaats uit
naar de mens en devriend die
ik had verloren.

Toen ik Joop in 1974 ont-
moette, was ik leider van een
jongeenkleine politieke par-
tij en pastot lid gekozenin de
Eilandsraad van Curagao.
Joop was toen minister-
president en bevond zich op
het eiland in hetkader van
een kennismakingsbezoek.

Een gemeenschappelijke
vriend,Rients deBoer, bracht
ons bij elkaar en wij hadden
direct een soort contact, dat
later een hechte fundering
zou wordenvoor een duurza-
me en onaantastbare
vriendschap.

Hij vertelde me in onze
eerste ontmoeting, soms on-
stuimig over woorden strui-
kelend, over het begin van
zijnpolitieke loopbaan, zowel
binnen zijnpartij alsookinbe-
stuursfuncties, die uit deze
betrokkenheid voortvloei-
den; als wethouder van
Amsterdam en als minister
van Economische Zaken in
hetKabinet Cals.

Op bestuurlijk niveau had-
denwijuiteraardhetnauwste
contact, toen hij vice-premier
was in hetKabinet van Agt,
ministervan AntilliaanseZa-

ken en ik premier van de Ne-
derlandseAntillen.

Wat mij zo aantrok in hem
waren de tegenstellingen in
de mens: zijnbewogenheid op
sociaal terrein, zijn bijna ou-
derwetse jocialistischevisie
op een beter toekomst voor de
mensheid, zijn enorme drang
naarrechtvaardigheid als het
hoogste goed, gekoppeld aan
een gereformeerd normbesef,
dat van het leven een plicht
maakte waaraan hij had te
voldoen. Politieke desiderata
ennormbesef warenaltijdhe-
vig in botsing.

"A man of large issues,
sometimes in too small a
context".
Van de complexiteit van zijn
karakter is hij vaak het
slachtoffer geworden:hij stel-
de de issue in fundamentele
zakenbovenhet politieke spel
en het politieke compromis,
zodat teleurstellingen hem
niet bespaard zijn gebleven.
Maar hij kwam altijd onver-
moeibaar terug: een strijder
tot het laatst.

Opkleine eilanden zijn ook
dekleine problemen groot.En
ik besefachteraf hoe vaak ik
hem met onze kleine (maar
voor ons grote)problemen heb
lastiggevallen. Hijreageerde
in zulke gevallen altijd als
mens en vriend, die oprecht
probeerde de beste oplossing

te vindenvoer hetprobleem
Het is in het geheel geen

toeval dat zijn ziekte zich
openbaarde tijdenseen confe-
rentie van de socialistische
internationale in Senegal,
maar symbolisch voor het
grotere terrein dat hij op het
punt stondte betreden: de so-
lidariteit der volkeren, aan
het socialisme ontsproten,

In detoekomst laghetvoor-
zitterschap van de commissie
Palme en hetvoorzitterschap
van de commissie van wijze
mannen, die de organisaties
van de Verenigde Naties door
zouden lichten.

De man van "large issues"
zou hier tot volle ontplooiing
zijngekomen,ontkoppeld aan
het compromis van de partij-
politiek in heteigenland. Het
heeft niet mogen zijn: zijn da-
gen v. dren geteld. Ik wil hier
namens de bevolking van de
eilanden van de Nederlandse
Antillen, namens deregering
van de Nederlandse Antillen
en mijnpartij de Movimiento
Antias Nobo mijn deelne-
ming betuigen aan de nabe-
staanden van Joop en aan
de geheleNederlandse volk.

Hij zal in onze harten blij-
ven leven.

Hij ruste nu, na een rijk en
strijdbaar leven, in eeuwige
rust envrede.

CTV: PRESIDENT BEDROGEN DOOR STATISTIEK
Ook inflatie-cijfers overheid in twijfel getrokken
Venezolaans vakverbond bestrijdt
werkloosheids-cijfers regering

CARACAS — Meer dan de
helftvan hetarbeids-potenti-
eel van Venezuela ontbreekt
hetaan stabiel werk. Zo heeft
het invloedrijke vakverbond
CTV berekend. Daarmee
maakthetCTV meteen duide-
lijkdathetgeen waarde hecht
aan deofficiële cijfers over de
werkloosheid.

President Jaime Lusinchi
maakte onlangs bekend dat het
werkloosheids- percentage ge-
zakt was tot 8,5 procent in het
tweede halfjaar van 1987. Dat
was, zo rekende hij opgewekt de
bevolking voor, twee procent
minder dan het cijfer van het
tweede semester van 1986 toen
de werkloosheid nog 10,5 pro-
cent bedroeg. De Venezolaanse
president wist odk dereden van
deze gunstigeontwikkeling: on-
derzijn bewind warener in 1987

namelijk 305.604 nieuwe ar-
beids- plaatsen gecreëerd.

VERVALSTE CIJFERS
CTV- voorzitter Juan José

Delpino gaf als zijn mening dat
decijfers van hetofficiële Statis-
tiek- bureau "vervalst" zijn en
dathetmoeilijkbewijsbaar isdat
het werkloosheids- cyfer in Ven-
ezuelaonderdatvaneen land als
Frankrijk ligt of van Italië en
GrootBrittannie".

Een ander punt van felle dis-
cussie tussen dewerknemers en
deregering wordt gevormd door
het inflatie- cijfer. De voorlopige
cijfers van de overheidkomen uit
opeen inflatieoverheel 1987van
31 procent. Maar het CTV komt
volgens zijn gegevens op meer
danveertig procent uit.

KOOPKRACHT
HANDHAVEN

Bij meer dan één gelegenheid
heeft het CTV de regering er op
gewezen dat men zich moet in-
zetten voor het behoud van de
koopkracht van de salarissen.
Voor alle duidelijkheid heeft
men alvast latenwetendatde sa-
laris- eisen voor 1988 gekoppeld
zullen zijn aan de gestegenkos-
ten van levens- onderhoud in
1987. Dit kan nog een verhit de-
bat gaanopleveren. Endatineen
verkiezingsjaar.

derBiezen. Op deanderefoto: de
winnaars van de dande: Facun-
do Panneflek, Frank Lampe,
Chinto Croes, Juni deFreitas en
Lorenzo Curiel. De onderstefotode winnaars van tipico: Ola Tro-
pical, Tipico del Campo, Los
Campesinos, Placentero en Cho-
maiysu Grupo. De overvollezaal
genoot van een goedgeorgani-
seerde avond met muziek, die er
zijn mocht.

PARADERA — Ruim twee-
duizend mensen waren zaterdag
in de Caiquetioclub te Paradera
getuige van het veertiende Festi-
valTipico yDande, datonder lei-
dingvan Harry Croes werd geor-
ganiseerd.

Op deene fotoreikt de
directeurvan Instituto di Cultu-
ra in het bijzijn van Harry Croes
de eerste prijs uit aan de leider
van Ola Tropical,Richard van
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A SALESGIRL/SALESBOY
Please send letterofapplicationwith recent picture and
curriculum vitae to:

Strada Complex
Bg^J Aruba

I MERCURIUS TRADING 1
Fergusonstraat Oranjestad $

| maakt haar kliënten en publiek in het algemeen |
bekend dat op |

DONDERDAG 31 DECEMBER
haar zaak en winkel

i GEOPEND . 1
[ zijn van negenuurdesmorgenstot twee uur in |
{ de middag. «

Dus non stop; ook tussen de middag, m
I ZATERDAG 2 JANUARI ZIJN WIJ 9p |

GESLOTEN j^jÉ |
Evenals op maandag Jk R |
4 januari vanwege m'y

| EEN PRETTIGE

JI^HHI
1 VOORSPOEDIG é|^__ËÏ__H
! NIEUWJAAR toe &. -^M^ÊÊÊÊÊ

AANKONDIGING:
Uiteen doormij, deurwaardervoorburgerlijkezaken bij hetGemeenschappelijk
Hof van Justitie en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, wonende op
gemeld eiland en kantoorhoudende aan de JohnG. Emanstraat no. 120-Ate
Oranjestad opAruba,de 16dedecember 1987- gedaanen uitgebracht exploit
van Openbare oproeping, waarvan een afschrift niervan,zomede van het ver-
zoekschrift met het daarop gestelderechterlijke beschikking is gelatenaan de
E.A. Heer/VrouweOfficiervan Justitievan Aruba, zijndeditexploitaangeplakt
aan de Hoofddeurvan hetGerechtsgebouw alhier blijkt dattenverzoekevan 1.
RONALD CORRIVEAU, wonende in Machester, CountyofHillsborough, in de
Verenigde Staten en 2. REJEAN POISSON, wonende in Hooksett, County of
Merimac, in de Verenigde Staten, voor deze zaaktot aan hetuiteinde hiervan
domiciliekiezende aan de JohnG. Emanstraatno. 49-Ate Oranjestad opAruba
tenkantore van de advokaat mr. A. Bikker;

OPGEROEPEN:
DENNIS CORRIVEAU, laatstelijkvoor zijn vermissing gewoond hebbende te
Hookset, U.S.A., dochthans afwezigen zonderbekendewoon-of verblijfplaats
in deNederlandse Antillen ofelders, omopwoensdag 27april 1988, dos
voormiddag* om 08.30 uur ter Terechtzitting van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Arubaten Raadhuize te Oranjestad inpersoonofbij gemachtigdete
verschijnen voor de behandeling deze zaak, die requirant(e)fen) bij het inge-
diend verzoekschrift voor gemeld Gerecht heeft aanhangig gemaakt.
MITSDIEN ten aangewezen dage en plaatse in persoon of door iemand van
zijnentwege van zijnaanwezen te doen blijken,bij gebrekewaarvan doorrequi-
rant(e)(en) na het vervullen der ten deze voorgeschreven formaliteiten, door
requirant(e)(en) zalworden geconcludeerd, datbij vonniswordeverklaard dat
er ten aanzien van DENNIS CORRIVEAU voornoemd, sedert 29september
1984 rechtsvermoeden van overlijden bestaat.

De deurwaarderbij het
Gerecht op Aruba vnmd.,
MODESTO JUNIOR ODUBER.

i_-__=__________^ .
CONVOCATORIO

VERENIGING PENSIONISTADI lAGO
ta invitatur su miembronan pa asisti na vn

REUNION GENERAL
eu lo tuma lugarDiadomingo, 21 di Februari 1988, pa 10'ordi mainta na
Bonaire Club na Nieuweweg 28, San Nicolas.

AGENDA
1. Notulen diReunion Generalanterior.
2. Relate di Directiva die anja cv a termina.
3. Relate di Tesorero dieanja cv atermina.4. Eleccion di in Kas-commissie consistiendo di tres persona pa

controls e bukinan die Asociacion.5. Tratamento diasuntonan of proposicionnan cv ta di interes pa e
Asociacion.

6. Tumo Libre.
7. Relate diKas-commissie.
8. Eleccion diun Directiva nobo.
Di acuerdo cvArticulo3di eReglamentonan Interno dieAsociacion Direc-
tivaa nombra unComité diPostulacion pa nombraCandidato pae puesto-
nan diPresident, Vice-President, Secretario, Tesorero y Comisarionan.
Cualkier miembro cv ta deseadi serpostulapa un diepuestonan mencio-
na akiriba ycv no a seracerca pa e Comité diPostulacion porpostula nan
mes door di buscaun formulario pa postulacionna oficina dieAsociacion
Grensweg 3, (anterior 1.0.W.U.A.Headquarters) San Nicolas, completey
entregena Directivaprome cv dia20 diFebruari 1988.

V

'iff? °°i FNrV Donderdag 31 december is w[yv\\
' Jsv lr 4 I " OnS Kroe9Je " W /SV
'/m\v c vanaf 12.00 uur's middags

LO/ Wij delen dan aan iedereen OLIEBOLLEN \*X)'M u'tom meteen op te eten of mee te nemen /v |! f
'v/9\ naar huis. \ öfa /|T 4°ÖJ Wij blijven de gehele verdere avond open ¥^6'
§Hp om met U het nieuwe jaar in te gaan. ’?j "Hp// Voor nog meer feest plezier zorgen na /Uf) \
7 1200: UX/)V

*// /' Los pimentosos Vsy\
][. 0.1.v. Vicente Kelly VK

// W Dit alles wordt mogelijk gemaakt door
o ,Il |

' slo\ Amstel Bier en Ons Kroegje °\j
IJ\ o) Wij wensen U allen een gelukkig en Voor- \ |*I§V/ spoedig 1988. L W
l^j\\ Tot ziens in "ONS KROEGJE" /VjAjïjJL met Ronald en Elaine r "§(r
r/i <*\ j^S Toegang is gratis. V^IR

AANKONDIGING:
Uiteen doormij, deurwaardervoorburgerlijke zakenbijhetGemeenschappelijk
Hof van Justitieen bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, wonende op
gemeld eiland en kantoorhoudende aan de JohnG. Emanstraat no. 120-A te
Oranjestad op Aruba, de 16dedecember 1987- gedaanen uitgebrachtexploit
van Openbare oproeping, waarvan een afschrift niervan, zomedevan hetver-
zoekschriftmet het daarop gestelderechterlijke beschikking is gelatenaan de
E. A. Heer/VrouweOfficiervan Justitievan Aruba, zijndeditexploitaangeplakt
aan de Hoofddeurvan hetGerechtsgebouw alhierblijkt datten verzoekevan 1.
RONALD CORRIVEAU, wonende in Machester, County ofHillsborough, in de
VerenigdeStaten en 2. REJEAN POISSON, wonende in Hooksett, County of
Merimac, in deVerenigde Staten, voor deze zaak tot aan het uiteinde hiervan
domiciliekiezende aan de JohnG. Emanstraat no. 49-A teOranjestad opAruba
ten kantore van de advokaat mr. A. Bikker;

OPGEROEPEN:
FRANCINECORRIVEAU-POISSON, laatstelijkvoorzijnvermissing gewoond
hebbende teHookset, U.S.A., dochthans afwezigenzonderbekendewoon- of
verblijfplaats in de Nederlandse Antillen of elders, om op woensdag 27
april 1988, des voormiddagsom 08.30 uur terTerechtzitting van het
Gerecht inEersteAanlegvan Aruba tenRaadhuize te Oranjestad inpersoon of
bij gemachtigde te verschijnen voor de behandeling deze zaak, die requiran-
t(e)(en) bij het ingediend verzoekschriftvoor gemeld Gerecht heeftaanhangig
gemaakt.
MITSDIEN ten aangewezen dage en plaatse in persoon of door iemand van
zijnentwegevan zijnaanwezen tedoenblijken, bij gebrekewaarvan doorrequi-
rant(e)(eri) na het vervullen der ten deze voorgeschreven formaliteiten, door
requirant(e)(en) zalworden geconcludeerd, datbijvonnisworde verklaard dat
erten aanzien vanFRANCINECORRIVEAU-POISSON voornoemd, sedert29
september 1984rechtsvermoeden van overlijden bestaat.

De deurwaarderbij het
Gerecht opAruba vnmd.,
MODESTO JUNIORODUBER.
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Recordaantal deelnemersEindejaarsrace 1987

Smeulders winnaar laatste grote
zeilrace voor Wim van der Gulik

WILLEMSTAD — De Ein-
«ejaarszeilrace 1987 heeft dit
Jaar een record aantal in-
schrijvingen gekend van 56
*eilliefhebbers. De straffe
*md selecteerde al in een
vroeg stadium. Een aantal
deelnemers moest de strijd
doormateriaalpechofgebrek
*an ervaring met dekrachti-
ge wind op zee al snel staken,
"e zeilers zeilden uitsluitend
tegen deklok. Alle categori-
*èn boten hadden een handi-cap gekregen, waarbij de
langzaamste boten als eerste
Vertrokken en de snelste bo-
ten als laatste.

Dat de sunfish-boten het
B}ielst warenblijkt weluit de uit-
zag. De eerste vijf zeilers die fi-
nishten zaten in een sunfish.
baarbij StephenSmeulderspre-
cies negen seconden voor Wim
van der Gulik als eerste over de
j'nishging. Volgens organisator
*vo van Dooren had men
*aarschijnlijk dezecategorie bo-
ten te langzaam ingedeeld.

Inde Annabaaiwerd hetklas-
sement afen toeflinkdoorelkaar
Jpgooid. Zij die de hogewal hiel-
jtenvielen ineen plotse windstil-
te en zagen hun tegenstandersaan lei over henheenlopen. Juist
?P ditpuntvan derace warenve-
{* toeschouwers naar Punda en

gekomen om dit
teurrijk schouwspel te aan-

bouwen.
, Na desunfishes kwamen de J-
S°ten over de finish, waarbij de
f^marage deChambamet lutte-
k6. seconden versloeg. Norbert
"'elderman, inzijn Ynling, wist
lessen dit zeilgeweld met een
seurige5eurige negende plaats ver-
geestelijk te eindigen.Ferwerdavoerde debestverte-
genwoordigde categorie van ca-
r^arans aan. Hij bereikte een
?ertiendeplaats. De windsurfers
?adden een - naar later is geble-
ken - te forse handicap van maar
liefst 2'A uur te overwinnen.l°ch slaagde Bruce Brandter in

om hiervan IVD32 uur terug te
pakken en als eerste surfer als
vijfentwintigste over definish te
gaan.

In dergelijke zeilwedstrijden
is een volgboot een noodzaak.
Ook nu weer was deKeto van
Willyvan deCruyssenaanwezig
om zeilers in nood van dienst te
zijn. Maar deKeto en alleandere
volgboten behoefden nauwelijks
in te grijpen of hulp te bieden.
Maar gezien de straffe wind,
hadden deze niet-zeilers het al
moeilijk genoeg op de flinke
golven.

Tijdens de door de Zeeverken-
ners uitstekend verzorgde BBQ
werd namens hoofdsponsorAero
Cargoen Calypsona Shipping de
prijzen uitgereikt door organisa-
torIvovan Dooren. Woorden van
dank gingen hierbij uit naar de
sponsors, die dit(kleurrijk) eve-
nement ook dit jaarweer moge-
lijk maakten methunbijdragen.
Het waren Amstel, Bamali, Ban
Punda, Citco, Exotique Plaza,

Gino's, Gomez Enterprises,
Hempel, McDonalds, Papyrus,
Pepsi Cola, Samson en Solo Tra-
ding. Een speciaal woord van
dankrichtte Van Dooren aan deDienst Haven- en Loodswezen,
de volgboten en de Zeeverken-
ners.

DE UITSLAG
De uitslag van de Einde-

jaarsrace 1987 is (met tussen
haakjes de aankomsttijd):
1. Stephen Smeulders
(14.40,58); 2. Wim van derGulik
(14.41,07); 3. Gerard Helmich
(14.41,19); 4. Peter Smeulders(14.48,29); 5. Alex Roose
(14.58,08); 6. Demarage
(15.04,07); 7. Chamba
(15.04,26); 8. Yellow Bird
(15.05,32); 9. Norbert Bielder-
man (15.06,04); 10. Coyote
(15.08,37); 11. Dirk Ooms Jr.
(15.14,56); 12. Impulse
(15.15,12); 13. J. Ferwerda
(15.15,48); 14. Sjoerd Nieuwen-
huyzen (15.18,33); 16. Eddy

Noordstar (15.20,16); 17. Niek
Kort (15.21,22); 18. Vic Goeloe
(15.23,16); 19 Henri Hernandez
Sr. (15.23,18)- 20. Double Dutch
(15.23,59); 21. Elise Halman
(15.27,43); 22. Oscar van Erven
(15.28,43); 23 Paul Marchena
(15.29,38); 24. Mula (15.30,04);
25. Bruce Brandt (15.35,08); 26.
Rogier Brans (15.39,53); 27. W.
Merkies (15.44,57); 28.
Crossbow (15.45,22); 29. Guan-
ton (15.48,55); 30. Adriaan van
derHoeven(15.51,53);31. Gerrit
Schoen (16.00,46); 32. Reinout
Voorbraak (16.01,01); 33. Hayo
(16.03,44); 34. Takens
(16.03,49); 35. Alex Marijn
(16.05,13); 36. Lady Be Good
(16.15,11); 37 Peter Anderson
(16.15,24); 38. Sloop John B
(16.19,48); 39. G. Koeijers
(16.20,59); 40.Maarten Rijbroek
(16.22,53); 41 Joan Borrias
(16.29,01); 42. Candela
(16.55,11); 43. Marcel van de
Sande (16.58 15); 44.Roy Bottse
(17.05,52).

...Kees Schreuders metzijnLady
Be Good vaart deAnnabaai bin-

nen met het prachtige Penha-gebouwop de achtergrond...

... met een gedeelte van Otraban-
da en de Pontjcsbrug op de
achtergrond strijden Wim van
der Gulik (links) en Stephen
Smeulders (rechts) in hun sun-
fish om de eerste plaats. Smeul-
ders zou uiteindelijk met enkele
seconden voorsprong op Van der
Gulik als eerste over definish op

hetSpaanse Water gaan ..

Tennissers voor Seoul

Amerikaanse bond
noemtkandidaten

NEW YORK — De Ameri-
kaanse tennisbond (USTA)

eeft een voordracht van vijf
'Pelers en drie speelsters op-
gesteld voor deelnemingaan
jtetolympisch tennistoernooiVa« Seoul.JohnMcEnroe en Tim Mayot-
* zijn geselecteerd voor het he-
j*11enkelspel. Ken Flach enRo-
**t Seguso voor het heren dub-

r'spel. In die laatste categorie
J*0 eventueel ook Brad Gilbert
w°rden ingezet.
en vr 1 Shriver> Zina GarrisonWise Burginzijn aangewezen
l°°t het dames enkelspel, Shri-
j

r en Burgin zijn ook voorge-
lenvoor het dubbelspel,
j °e voordracht moet nog wor-

.J1 geaccepteerd door het Ame-
(jK?anse Olympisch Comité en
tie 'ö^rnationale tennisfedera-
j ' Beide lichamenzullenzich in
TjSHari over het voorstel van de

01A uitspreken.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRODEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag- en donderdagmorgengesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur tot na02.00uur;zondagvanaf
13.00uur.

SCHAAKVERENIGINGCURACAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro di Bario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaakles en -trainingvoor de jeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

0-0-0-0-0
AUTOSPORT/MEXICO - De
GrotePrijs van Mexico voor For-
mule 1-wagensgaat in 1988 niet
door. De wedstrijd stond voor 5
juni op de kalender. Men be-
dankte om financiële redenen.
Dekans isgroot datMontrealnu
wordt aangewezen. De Canadese
stad was reserve op de onlangs
bekend gemaakterace-kalender
1988.

Bulgarije wellicht naar OS

Sovjet-delegatie
kijkt rond in Seoul
vA\OUL — Een delegatie
Van ïet Olympisch Comité
*e*t SovJetunie is de2e
van a an een gespreksronde
4e edagenbegonnen met
bj oï!Banisatie van de Olym-
S che Zomerspelen van

officials heb-dijVerklaard dat de afgevaar-
-BtS]en **& op de hoogte willen
Oh k a.n Van de voorbereidingen

co O j"d-Koreahoopt dathetrisi-
tJBch *V* 00* doorcommunis-
*iih 11 na hetbezoek zal
Cft^nderd. De Sovjetunie
Sarii' tot Hon-
Ule'Jj'°ost-Duitsland en naar
oofe hans aanneemt Bulgarije
Z£ln°g n»et toegezegd aan deüJnerBpelen te zullen deelne-« vanwege deproblemenover

een verdelingvan deonderdelen
tussen Noord- en Zuid-Korea.
Nikolaj Roesak, onderminister
van sportzakenin deSovjetunie,
meldde zaterdag dat zijn land
tussen 11 en 15 januariuitsluit-
sel zal geven. De termijn ver-
strijkt op 17 januari.

Dat Bulgarije naar Seoul
komt, valt af te leidenuiteen be-
richt van het Bulgaarse persbu-
reau BTA, dat maandag ver-
scheen. Het persbureau stelt
echter niet uitdrukkelijk dat
Bulgarije in Zuid-Korea ver-
schijnt. Wel wordt gesproken
over de kansen op overwinnin-
gen voor de Bulgaarse sportlie-
den.Decoach van de gewichthef-
fers,IvanAbadjiev, steldetegen-
over BTA dat zijn ploeg acht tot
tien gouden medailles zal
winnen.

SAMENWERKING
Manon Services Ine. besprak

ookmet organisatorenvan ande-
re Caribische topraces de moge-

lijkheden van samenwerking.
De maand juni is in ieder geval
doorde wereld-associatieerkend
als de maand van de Caribische
evenementen, waardoor er geen
andere top-wedstrijden elders in
de wereld zullen worden gehou-
den. De voornaamste ge-
sprekspartners in het Cari-
bische circuit zijn thans Caba-
rette (Dominicaanse Repu-
bliek), Aruba en Curagao.

Het Curacaose evenement
vindt in 1988 plaats van 14-19
juni en zal zich wederom afspe-
len nabij hetCuracao Seaquari-
um. De komende weken zal een
zeer intensieve promotie
plaatsvinden voor het evene-
mentmetvooral denadruk op de
volgende landen: de Verenigde
Staten, Nederland en het Cari-
bisch gebied. Hierbij wordt, net
als in de voorgaande jaren, sa-
mengewerkt met het Curacaos
Toeristenbureau.

Onder het motto 'No Low-
Season Policy Anymore', meent
Manon Services Inc., zal hetToe-
ristenbureau zich moeten gaan
richten op een actie-programma
welke het toerisme-beeld van de
'laag-seizoen' maanden dras-
tisch moet gaanverbeteren.

Windsurfen is een voorbeeld,
doch er zijn volgens dit bureau
veel meer mogelijkheden. Ma-
non Sevices Ine. is ervan over-
tuigd dathet diekant opgaat en
wijst in dit verband op de vele

congressen diekortelingselkaar
opvolgden.

Eventuele nadere inlichtin-
gen over het evenement in juni
1988kan bij ManonServices Ine.
(tel. 79857) worden verkregen.

TWEEDE NEDERLANDER

Hij is de tweede Nederlan-
der die het zover heeft ge-
bracht. Johan Cruijff kreeg
driemaal demeeste stemmen,
in 1971, '73 en '74. Rob Ren-
senbrink bracht het in 1976
achter Franz Beckenbauer
tot de tweede plaats. Derde
plaatsen warener voor Cruijff
(1975), Rensenbrink (1978)
en Ruud Krol (1979). Krol
was de laatste Nederlandse
voetballer, diehoog eindigde.
Marcovan Basten, nu gedeeld
zesde, werdvorigjaarachtste,
negenplaatsen boven Gullit.

Ruud Gullit, geboren op 1
september 1962 in Amster-
dam als zoon van een Suri-
naamse vader en een Neder-
landse moeder, maakte bij

Haarlem zijn debuut in het
betaalde voetbal. Op 19 au-
gustus 1979(hij was toen pas
zestienjaar)tradhij als libero
in de wedstrijd Haarlem -MVV (2-2) voor de eerste
maal op in de eredivisie. Hij
verhuisde later voor drie-
kwart miljoen naar Feije-
noord en liet de Kuip in Rot-
terdam achterzich nadrie sei-
zoenen voor hetzelfde bedrag
om twee seizoenen actief te
zijn bij PSV. Na een weken-
lang durende onverkwikke-
lijke situatiebij de landskam-
pioen stemdehetbestuur van
PSV er op 22 maart van dit
jaarin toe Gullit voor zeven-
tien miljoen gulden te laten
gaan naar AC Milan, datook
Marco van Basten van Ajax
overnam.

Gullit heeft zijn verkiezing
niet alleente dankenaan zijn
internationaal in het oog
springende transfer naar AC
Milan, waarmee hij voor gro-
te koppen op vele sportpagi-
na's zorgde, maar voor een
niet gering deel ook aan zijn
bijdrage tot kwalificatie van
het Nederlands elftal voor de
eindrondeom de Europese ti-
tel in West-Duitsland.

Evenement telt mee voor wereldtitel
Manon Services start voorbereidingen
open windsurf-kampioenschappen 1988
WILLEMSTAD— ManonServices Inc., organisator

van het inmiddels internatio-naal bekend gewordenCura-cao Open Pro/Am WindsurfContest isonlangs haar voor-
bereidende werkzaamhedenbegonnen voor de 1988-editie.Het promoten van Curacaoals lokatie van de
windsurfsport en in het alge-
meen als toeristenoord, zul-
lenhierbij wederom centraalstaan.

In ditverband bezocht een de-
legatie van Manon Services Ine.
onlangs het Franse eiland Gua-daloupe, alwaar definale van deWorld Cup plaatsvond. Behou-
dens de zogenaamde 'snuffelsta-
ge'-praktijken, werd hierbij
deelgenomenaan devergaderin-
gen van de Professionals
Windsurfers Association waar-
bij Manon Services Ine. de we-
reld-associatio benaderde om
Curacao op te h.men in het
World Circuit. Dit bet^-ent dat
de uitslagen van het Curacaose
evenement zullen gaan meetel-
len voor de wereldtitel. Dit ver-
zoek is thans inbehandeling en
zal, zoals tijdens de vergadering
werd afgesproken, medio janua-
ri wordenbeslist.

Imago verbeteren
Lendl gaat in
business

GREENWICH — Ivan
Lendl heeft het tennis-
managementbureau Pro Ser-
ve verlaten.

De Tsjechoslowaak gaat zich
komend seizoennaast zijnactivi-
teiten op de baan bezighouden
als tennismakelaar. Zijn ver-
diensten vloeien hierdoor volle-
dig naar zijn nieuwe bedrijf
Spectrum Sports.

Lendl hoopt met hulp van ma-
nagers zijn imago teverbeteren.
Deschijnbaaremotieloosspelen-
denummer een van de wereld is
ondankszijnprestaties nooitpo-
pulair gewordenbij het publiek.
In een later stadium wil de in
Connecticut wonende Oosteuro-
peaan spelers gaan begeleiden.
Hij beslootPro Servete gaanver-
laten, nadat zijn persoonlijke
agent JerrySolomonvan functie
veranderde en zich minder met
Lendl kon gaanbezighouden.

Titel opgedragen aan Nelson Mandela

Verkiezing Ruud Gullit
hoogtepunt in carrière
DEN HAAG—Deverkie-

zing van Ruud Gullit tot
Europees voetballer van
het jaar 1987 betekent on-
getwijfeldeennieuwhoog-
tepunt in zijn langzamer-
hand imposante carrière.
De 25-jarige speler van AC
Milan, die zijn loopbaan
begonbijDWS envia Haar-
lem,Feijenoord en PSV dit
jaarbij de club van televi-
sie-magnaat Silvio Berlu-
sconi terecht kwam, kreeg
maar liefst 106van de max-
imale 135 punten, toege-
kend bij het jaarlijks on-
derzoek onder 27 journa-
listen van evenveel ver-
schillende landenvan het
Franse blad France Foot-
ball.

De voor Atletico Madrid
spelende Portugees Paolo Fu-
tre werd tweede met 91 pun-
ten, dertig punten meer dan
nummer drie, de voor Real
Madrid uitkomende Emilio
Butragueno. Gullit volgt de
Soyjetrus Igor Belanov, die
vorig jaar tot Europees voet-
baller van het jaar werd uit-
geroepen, op.

DEBUUT
Hij maakte op zijn negen-

tiende verjaardag in Zurich
zijn debuut in Oranje, dat
toen met 1-2van Zwitserland
verloor. Nu staat Gullit op
een totaal van 31 interlands,
waarmee hij na doelman
Hans van Breukelen (32) de
op een na meestervaren man
van Oranje is. Hij scoordetien
keer voor Nederland.

Gullit heeft de aan de ver-
kiezing verbonden 'Gouden
Bal', die hij op een later
tijdstip in Parijs krijgt uitge-
reikt, opgedragenaan Nelson
Mandela, dienogaltijd in een
gevangenis in Zuid-Afrika
verblijft. Van Gullit, actief
als zanger bij reggae-

optredens, is bekend, dat hij
een fel tegenstander is van de
apartheidspolitiek van de
Zuidafrikaanseregering.

Hij toonde zich na het be-
kend worden van zijnverkie-
zing bijzonder verheugd.
"Niet alleen voor mezelf ben
ik blij, maar zeker ook voor
het Nederlandse voetbal", zei
hij in Milaan. 'Tk heb het niet
alleen te danken aan het feit,
dat ik met PSV de nationale
titel heb behaald, maar ook
aan de kwalificatie van het
Nederlands elftal voor het
toernooiomdeEuropese voet-
baltitelvan volgend jaar.Het
betekent verder een aanmoe-
digingvoor meen een nieuwe
impuls voor de toekomst,
waar AC Milan de vruchten
van kan plukken."

BESTE VOETBALLERS
De in 1956 gestarteverkie-

zingvan Europees voetballer
van het jaarkent een indru-
kwekkende lijst met beroem-
devoetballers, waar denaam
van Nederlands beste voet-
baller nu aan toegevoegd is.

1956: Matthews (Eng);
1957: Di Stefano(Spa); 1958:
Kopa (Fra); 1959:Di Stefano
(Spa); 1960: Suarez (Spa);
1961:Sivori(Ita); 1962:Maso-
pust (Tsj); 1963: Jasjin (Sov);
1964:Law (Sch); 1965: Euse-
bio (Por); 1966: Bobby
Charlton(Eng); 1967: Albert
(Hon); 1968: Best (N-Ier);
1969:Rivera (Ita); 1970: Mul-
ler(WD1); 1971:Cruijff(Ned);
1972: Beckenbauer (WD1);
1973: Cruijff (Ned); 1974:
Cruijff (Ned); 1975: Blosjin
(Sov); 1976: Beckenbauer
(WD1); 1977:Simonsen(Zwe);
1978: Keegan (Eng); 1979:
Keegan (Eng); 1980:Rumme-
nigge (Wdl); 1981: Rumme-
nigge(Wdl); 1982:Rossi (Ita);
1983:Platini (Fra); 1984: Pla-
tini(Fra); 1985: Platini (Fra);
1986: Belanov (Sov); 1987:
Gullit(Ned).

Cubaan Felix Savon eerste

Vanderlijde tweede
op wereldranglijst

DEN HAAG—ArnoldVan-
derlijde staat tweede op de
wereldranglijstboksenin het
zwaargewichtover 1987.

De Europees kampioen wordt
voorafgegaan door Felix Savon.
De Cubaan versloeg hem twee
keer: in definalevan dewereldti-
telstrijd vorig jaar mci in Reno
(Vst) en in november in de eind-
strijdvan het toernooi om dewe-
reldbeker in Belgrado (Joe). Sa-
von verzamelde 80 punten, Van-
derlijde 72. De Limburger ein-
digde in 1986ook als tweede.

Op de wereldranglijst, die is
opgesteld doordebokscommissie
van de internationale sportpers
(AIPS) komen nog twee Neder-
landers voor. Regilio Tuur bezet
de negende positie in hetveder-
gewicht. Reino van der Hoek
werd achtste in het licht-
weltergewicht. Beiden behaal-
den de bronzen medaille bij de
Europese titelstrijd in juni in
Turijn.

De nummers een in de ver-
schillende gewichtsklassen zijn:
Licht-vlieggewicht: Moentsian

(Sov); vlieggewicht: Sun Kim
(ZKo); bantamgewicht: Marti-
nez (Cub); vedergewicht: Mesa
(Cub); lichtgewicht: Gonzales
(Cub); licht-weltergewicht: Ja-
novski (Soy); weltergewicht:
Sjisjov (Soy); zwaar-
weltergewicht: Richter (ODD;
middengewicht: Espinosa (Cub);
half-zwaargewicht: Vaoelin
(Soy); zwaargewicht: Savon
(Cub); super-zwaargewicht; Ka-
den (ODD.

AMIGOE\ UJO6NSDRG 30 D€C€MB6RI°B7 7

* * *

] CURApAO REGATTA '88:
1,2,3April

imwmmwÊÊmmmÊÊaÊmmÊmwmwmmwmm mm

A_3^ "smjm I
ALAPARIA I
(banda di Pizza rlut-Salina)

I MAH.\
1 P.M. - 10 P.M. I

wmmwÊmwmmmmwÊÊmmmmmwÊÊmwÊÊÊLwm



PEKING — Bij een busongeluk in
China zijn vorige week30 passagiers
om het leven gekomen en ongeveer
evenveel gewond.De chauffeur was
op een bergweguitgestapt om te kij-

ken naar schade die h3tvoertuig had
opgelopen. Kort daarna zette de bus
zich in beweging, reed van deweg af
en viel in een tientallen meters lager
gelegen meer.

KINSHASA — Cuba stuurt
geld entechnicinaarZaire om te
helpen bij de aanlegvan een sui-
ker- raffinaderij meteen waarde
van 110miljoen dollar.Zo maak-
te de Zairese regering bekend.
Men begint met de bouw-
werkzaamheden in de tweede
helft van 1988. De productie- ca-
paciteit van de suiker- fabriek
komt op dertigduizend ton per
jaar.De financiering gebeurt
doorCuba en door deAfrikaanse
ontwikkelings- bank. De Cu-
baansetechniciblijvenongeveer
twee jaarin Zaire.

TAIPEI — De eerste van de
twee opdeNederlandsewerfWil-
ton Fijenoord gebouwde onder-
zeeërs voor Taiwan arriveert in
een marinebasis bijKaohsiung
aan dezuidkant van het eiland.
Bij de ontvangst van de beman-
ning verklaarde de opperbevel-
hebber van de Taiwanese mari-
ne, dat zijn land heeft besloten
zelfonderzeeërs te gaan bouwen,
waarbij gebruik zal worden ge-
maakt van de technologische
kennis, opgedaan bij de bouw in
Nederland.

Genoeg louchefiguren
Verkoop Heijn-diamanten

”fluitje van een cent”
AMSTERDAM—Hetzal

voor de ontvoerders van
Gerrit Jan Heijn "eenflui-
tje van een cent" zijn de di-
amanten die zij als gedeel-
telijkelosprijs hebben ont-
vangen van de hand te
doen.Dat is deovertuiging
die leeft bij velen in de
Amsterdamse diamantwe-
reld, zo bleek dinsdag bij
navraag.

De lijsten met gegevens
over de diamanten diemaan-
dagwerdenverzonden, nadat
hetonderzoekofficieel inhan-
den van de politie werd ge-
steld, kunnen daar weinig
aan veranderen. "Het is voor
iemand die connecties heeft
in dediamantwereldzeer een-
voudigomkleine veranderin-
genaan destenenaan tebren-
gen.Door er alleenaleenpun-
tjevanaf teslijpen, voldoen ze
nietmeer aan debeschrijvin-
gen. Ookalhebbenze dezelfde
zuiverheid en kleur, jekunt
bijna niet aantonen dat het
om bedoelde stenen gaat. Er
zijn zo vreselijk veel verge-
lijkbare steentjesals diegene
die aan de ontvoerders wer-
den gegeven", aldus een
woordvoerder van een grote
Amsterdamse diamantair.

Hetaanbrengenvan veran-
deringen aan de stenen isvol-
gens hem niet eens nodig als
de ontvoerders hun stenen in
hetbuitenland verkopen. Het
isbijnageendoenom de gege-
vens van alle vergelijkbare
stenen te controleren, meent
hij. "Als ze er tien of twintig
perkeer van dehanddoen, le-
vert dat steedseen tonop. Dat
zijn inons vak geenopvallen-
de beragen. Zeker niet op de
grote markten zoals Puerto
Rico, Bombay en New York,
waar dagelijksenormebedra-
genomgaan. Ennietteverge-
ten in HongKong. De Japan-
ners zijn momenteel zeer
geïnteresseerd in het kopen
van diamanten. In die stad
zitten honderden handelaren
die dolgraag diamanten wil-
len kopen. Die kijken dan zo
nauw niet", aldus de
woordvoerder.

LOUCHE FIGUREN
Een woordvoerder van een

Amsterdamse diamantslijpe-
rij — "ik zit al vijftig jaar in
hetvak" — meent dat deont-
voerders ook in Nederland de
diamanten kunnen verko-
pen. "In de diamantwereld
hebjehelaaseenheleboel lou-
che figuren rondlopen, waar
die ontvoerders bij wijze van
spreken in een keer alle ste-
nen kwijt zouden kunnen.

Hooguit is de prijs die in zon
geval wordtbetaald erglaag.

Waar ze in de normalehandel
20.000tot 30.000 gulden voor
stenen zouden krijgen, krij-
genze danhooguitvijftot zes-
duizend gulden",zegt hij.

Hij vermoedt echter dat ge-
zien despecifieke eisenvan de
ontvoerders ze albij voorbaat
een afnemer hadden voor de
edelstenen. Nou als die dan
een groot deel van de stenen
een jaarof tien laat liggen,
dankraait er geen haanmeer
naarenkun jediediamantjes
zonderprobleem voor het vol-
lepond weerverkopen".

De ontvoerders hebben to-
taal 1.236 (975) karaats dia-
manten in hun bezit. De
waarde hiervan bedraagt in
dereguliere handel 7,7 mil-
joengulden.

Alsop eenvan detwintig di-
amantbeurzen in de wereld
diamanten worden aangebo-
den dieovereenkomen met de
op de gepubliceerde lijst ge-
noemde details zullen de le-
denzich "terstond" met de po-
litie in verbinding stellen.
Het bestuur van deAmster-
damse diamantbeurs heeft
dit dinsdag laten weten.

Volgens voorzitter E.L.
Blik van de diamantbeurs in
Amsterdam bestaan binnen
het beursstelsel vaste patro-
nen vanvraagen aanbod. "In-
dien door onbekenden van
buiten debranche diamanten
ter verkoop worden aangebo-
den, wordt altijd de uiterste
voorzichtigheid betracht".

INDIRECHTCONTACT
Indien Managua niet kan dan

moet men maar in een ander
Middenamerikaans land aan ta-
fel gaanzitten, aldus de contra's.
Maardaarbij zijnPanamaenBe-
lize wel uitgesloten. President
Ortega had juistdeze landen als

compromis genoemd nadat eer-
der zijn voorstel was afgewezen
om deverdere dialoogmaar in de
Amerikaanse hoofdstad Was-
hington te voeren. Managua
heeft steedsbetoogd datdevrede
eigenlijk alleen maar bereik*
kan worden als Nicaragua en de
Verenigde Staten met elkaar in
overleg treden. Washington
echter houdt vastaan zijnopvat-
ting dat devrede een zaak is wel-
ke indirect contact tussen de
Sandinisten en de contra'smoet
worden bereikt. Dit willen de
contra's, doorWashingtonin het
zadel gehouden, heel graag,
maar Managua moet niets van
direct overleg met de contra's
weten.

Al by aldringt detijd. Volgens
het tijd- schema moet in januari
een staakt het vuren worden be-
reikt in heel Midden Amerika,
waarbij men dan vooral denkt
aan El Salvador en Nicaragua,
in welke landen eenburger- oor-
log woedt. InGuatemala hadden
de Middenamerikaanse presi-
denten in verband daarmee in
augustus een vredesplan opges-
teld. De presidenten waren toen
zo optimistisch gestemd datmen
aanvankelijk dacht dat in okto-
ber of november een staakt het
vuren bereikbaar zou zijn. Nu
deze datum is verschoven naar
januari lijkt een bestand nog
steeds niet binnen bereik. In El
Salvadorzit het vredes- overleg
vast, in Nicaraguakrijgt men <je
indruk dat het overlegtussen de
elkaar bestrijdenden partijen in
hetslop terechtkomt.

DISIP ACTIEF
Het aftreden van Lopez Nuilawerd onlangs geëist door deultra- rechtse politieke leider

Roberto d'Aubuisson van ARE'
NA, die zei te spreken "namens
brede lagen in het leger die ge*
kant zijntegen hetregerings- be-
leid". Van de gewraakte onder:
minister zeiD'Aubuisson datM
"schuldig is aan het uitleveren
van hetSalvadoraanse legeraan
buitenlandse elementen, zoal 9
deVenezolaanse geheimepolitie
DISIP die in El Salvador ope-
reert".

D'Aubuisson beweert ook da*
Lopez Nuila verantwoordelijklS
geweest voor demoord op aarts-
bisschop mgr Oscar ArnulfoR°"
mero in maart 1980. Maar van
andere kanten wordt juist be-
weerd dat deze D'Aubuisson
achterde schermen degrote man
is geweest bij deze moord. U
weggepromoveerde ministerL°'
pez Nuila ontkent betrokken-
heid bij demoord opmgrRomer0;
Hij heeft een verzoek ingedien»
bij het Salvadoraanse hoogge'
rechtshof om deze bschuldiginj.
gen te onderzoeken. Het n°
heeft op ditverzoek nog niet g '

reageerd.

Contra's wijzen voorstelManagua af
Vrede Nicaraguaraakt
verder buiten bereik
MANAGUA — De vrede

lijkt in Nicaragua steeds ver-
der buiten hetbereik te gera-
ken. De voortgang van hetin-
directe overleg tussen Sandi-
nisten en contra's via bemid-
delaar kardinaal Miguel
Obanbdo y Bravo komt
steeds meer op losse schroe-
ven te staan. Het anti- Sandi-
nistische verzet heeft name-
lijk het voorstel van derege-
ring afgeslagen om het vre-
des- overleg voort te zetten in
Panama ofBelize.

President Daniel Ortega heeft
in een gesprek met de aarts-
bisschop van Managua nieuwe
voorstellen gedaan met betrek-
king tot de als maar stroefverlo-
pende dialoog tussen beide par-
tijen. Dit berichtte tenminste
het regerings- dagblad Barrica-
da.Wat dezevoorstellen ookmo-
geninhouden,hetzieternaar uit
dat er niet veel van terecht zal
komen omdat de contra's nu de
eis op tafel hebbengelegd om de
onderhandelingen in deNicara-
guaanse hoofdstad te voeren. Zo
bleek uiteen toespraakviadere-
bellen- zender Liberacion door
Adolfo Calero,een derleidingge-
vende figuren in het Nicaragu-
aanse verzet(RN).

Onder- minister weggepromoveerd

Duarte doet concessie
aanD'Aubuisson, leger

SAN SALVADOR — De
promotie van minister Rey-
naldoLopez Nuila inEl Salva-dor binnen de regering van
president José Napoleon Du-arte is een concessie geweest
welkeDuarte moest doenaanhetrechtse deelvanEI Salva-dor. Lopez Nuila was onder-minister voor Openbare vei-
ligheid en wordt per 1 januari
1988 minister voor Presiden-
tiele zaken.

Lopez Nuila staat bekend als
uiterst rechts. Hij werd er van
beschuldigd zijn positie te heb-
benmisbruiktom doodseskaders
uit te zenden en ook zou hij cor-
ruptie opregerings- niveauver-
huld hebben. Deze verwijten
kwamen van dekant van onder
meer het leger. In zijn plaats
komt nu Reynaldo Golcher, die
totophedenhoofd wasvan deFi-scalepolitie.
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SALDI EUROPEAN INVESTMENT
CORPORATION N.V.

Established in Curacao (Netherlands Antilles)
Notice of

SPECIAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

to be held on January 12. 1988.
Notice is hereby giventhat the Special General Meeting of Share-
holders of the company will be heldat (he offices of the company. 6
John B. Gorsiraweg, Curacao, N.A. on January 12,1988 at 10.00
o'clockin theforenoon (localtime) in ordertoapprovethefollowing
proposals:
1. for theamendments to ArticleBof theArticles of Incorpo-

ration of the Company;
2. fortheenactmentof ArticleBA oftheArticlesof Incorpora-

tion ofthe Company;
3. for fixing the number of managingdirectors at fourteen;

and
4. for the election ofAbdul Rahman A. Al-Turki. A. Omar Ba-

loubaid. Fentress Bracewell. Charles Delamare. Richard
A. Fenn. Dr. K. Farmanfarmaian. Ahmad Haj-Younes.
Egon Kiss-Borlase. Jamal Radwan, Scott A. Siebels, Dr.
Abdul Hadi H. Taher. Daniel Urech. Hani Ahmad Zaki Ya-
mani. and Pierson Trust (Curacao) N.V. as managing di-
rectors ofthe Company.

Snareholders may be represented at the meeting by a proxy em-
powered in writing.
Managing directors or in general, persons employed by the Corpo-
ration can not act as proxy of a shareholder at the meeting.
In order to exercise their rights at a meeting, holders of bearer
shares must identify themselves as such to the satisfaction of the
Corporation.
Thesharecertificates or a certificateof depositissuedtherefore by
the Corporation or a bank - stating that the sharecertificates shall
not be returned before the end of 'he meeting - shallcount as suffi-
cient identification The Managing Director.



Dokter Dolfi Debrot,
een top-ambtenaar

ONLANGS HEBBEN wij
bij de Geneeskundige- en
Gezondheidsdienst (GGD)
«en petit comité» afscheid
genomen van Adolf De-
brot, 8.A., D.D.S, M.S.D,
M.P.H., beter bekend als
dokter Debrot ofDolfi. De
titels gebruikt hij zeldenof
nooit. Ze staan voorBache-
lor ofArts, Doctor ofDen-
tal & Oral Surgery, Master
of Science in Dentistry,
Master of Public Health.
Was het alleen hierom,dan
zou ik de verleiding ver-
staanhebbenom ditstuk te
schrijven. Debrot, als een
echte Amerikaanse acade-
micus, heeft deze diplo-
ma's weggestopt; mogelijk
alleen van belang voor het
nageslachten ging toen le-
ren werken.

Meer dan dertig jaargele-
den. Eerst in de particuliere
sfeer als tandarts, later
"mitar-mitar» bij de over-
bid, uiteindelijk als «full-
time» ambtenaar.Een van de
zovele ambtenaren over wie
tegenwoordig voortdurend
gesproken en geschreven
wordt.De miskenningvan de-
ze dienaren van de "dienaar
des volks" is compleet. Een
trieste bedoening. Maar datis
een anderverhaal!

Uit een lichaam van vele
duizenden stapte er één op.
Uit ons instituut, met zijn
lieer dan 450 leden, blijft er
één voorgoed weg! Op zich
hoeft dat niets bijzonders te
zijn, hetkomt vaker voor.

Waarom dan tèch enkele
gewijd aan het af-

scheid van Debrot? Welnu,
"ebrot is een vaak onbegre-
pen persoon en daardoor
enigszins omstreden. Fysiek
en mentaal sterk, koppig,
rondborstig uittrots, somste-
genstrijdig, voert hij altijd
stipt de opdrachten uit die
«em opgedragen zijnofdiehij
zich op eigen gezag aanmeet.
Hoe moeilijk deopdracht, des
te uitdagender.

AMBTENAAR
Zie hier enkele karak-

tertrekken van deze schei-
dende ambtenaar. Een man,
dieeens tegen een stafcollega
tijdens een tirade tegen alles
Jat overheid was, uitviel:
Ambtenaar zijn is een eigen

keuze, jekan nü beslissen te
vertrekken!" Debrot is altijd
kerkelijk verantwoordelijk
geweest voor zijn handelin-
gen. Een verschijnsel datvrij
zeldzaam is, maar een onder-
scheiden factor isvan de(wel)
denkende mens.

Ik wijdenkelewoorden aan
ftet vertrek van Debrotomdat
l* van mening ben, dat hij
Moeilijk vervangbaar is. Dat
niet alleen! Ik denk ook dat
Reinigen beseffen, dat zijn
{teengaan een gevoelig ver-

betekent voor de
«enkkracht van de georgani-
seerde gezondheidszorg op
Curacao. Overigens heeftzijn
°nvervangbaarheid niets te
toaken met zijn «gremio»
J^arhij volgens velen toezou

en hij minofmeer be-
schouwd moet worden als één
öerlaatste der Mohikanen.. «geloofdat in deafgelopen
jarenverschillende calami-
ï?lten ons bespaard zijn ge-

omdatwijeenman als
uebrot hadden staan aan de
eiding van één van de meest

gevoelige en kwetsbare afde-'lrigen van de Ge-
zondheidsdienst. Hoofd van
?e Hygiënische Dienst is
«oofd van decontrole overbij-
*Ja alles wat openbaar en pri-

e ingenomenwordt van alle
j"6anische en anorganische
tementen, die de mens be-
Cnermenenbedreigen. Op de

moeder na, die haar kind tij-
dens ènkort na de zwan-
gerschap voedt en zoogt, is
geen enkele "ge-
zondheidswerker" be-
langrijker.

VOORUITZIEND
Debrot, met een vooruit-

ziende blik, heeft jaren gele-
dentoen de «awareness» voor
eenredelijke zorgnog sluime-
rend was, op tijd gezorgdvoor
theoretische en praktische
vorming van «yunan di
Korsou», zodat wij vandaag
ondanks zekere beperkingen,
kunnenbogen op een stafvan
vakbekwame medewekers in
ditgroteveld vanpreventieve
zorg.

De meeste mensen hebben
slechts één werkelijk goed
ideein hun levenkunnen ont-
wikkelen. Debrot heeft er
minstens nog één tot
ontplooiingkunnen brengen.
Eigenvoorstellen omvanvele
onderdelen van diensten van
de overheid doordevele(over-
lappende) programma's, die
soms onverantwoord uitge-
voerd worden, teevalueren en
tecombineren en somszelfs te
elimineren, liggen vergeten
in laden en kasten, deels
waarschijnlijk omdat ze niet
altijd begrepen worden. In ie-
der gevalbetekende hetvaak:
heiligdommen omverwerpen.
Hetgeen wereld- ge-
zondheids- organisaties van-
daagdedagprediken aan lan-
den,zoals deonze metbetrek-
king tot de opzet van
tandheelkundige zorg, die
zich moet toespitsen op pre-
ventie, orthodontistische be-
handeling en waterfluoride-
ring en de controle daarop,
heeftDebrot reeds jarengele-
denvoorgesteld.

PROFEET
Maar als een profeet in ei-

gen land werd niet naar hem
geluisterd. Hij heeft Curacao
hoogstwaarschijnlijk van een
epidemische tragedie ge-
vrijwaard. Door zijn voortva-
rendheid en specifiekekennis
terzake, maar bovenal van-
wege het bezit van hetgeen
een voorwaarde is bij elke
«outbreak» van een micro-or-
ganisme, met zijn vermogen
totanticiperen, is hethem ge-
lukt een campagne tegen het
aanvallende polio- virus in
1981metsucces te voeren. Ze-
venennegentig (97) procent
van debevolkingwerd gevac-
cineerd! Eén in de geschiede-
nisvan deimmunologie onge-
kend hoog percentage in lan-
den waar vrijwillige toedie-
ning van vaccin toegepast
wordt.Een Huzarenstukje! Ik
hebmeniglaudatio horenuit-
spreken over prestaties van
mindere omvang en allure!

Hetvertrek vanDolfi iseen
grootverliesvoor deopenbare
gezondheidszorgvan Cura-
cao. Persoonlijk ben ik één
van mijn beste adviseurs
kwijt. Een waarde collega is
vertrokken, één die zes jaar
geleden op mijn eerste
werkdagmij tegemoetkwam
met de woorden: "Ik ben één
van de drie die tegen jouw
aanstelling waren. Nu je er
eenmaal bent, zal ik joumijn
volledige medewerking ge-
ven: «If we agree to
disagree»".

Neen, als er later redenen
zullen zijnvoor mijom mette-
genzin terug te denken aan
mijnperiode bij de GGD, dan
zal het niet zijn wegens jou,
Dolfi. Het ga jegoed!

DR. MACKIBBELAAR,
hoofd van de

Geneeskundige en
Gezondheidsdienst,

Curacao

Metaankoop bijna helft aandelen
Telefonie in Chili onder
controle Australiër Bond
Va^TIAGO-Met een bod

miljoen dollaris de
»aar èr Alan Bond eige"
c*Ht geworden van 45 pro-
lyl Jan het aandelen- kapi-
telef n de Chileense staats-
ka* 0011- maatschappij.
c°««ÏÏee heeft hiJ zich eenv 6h i^°fe.rend belang verwor-V***bedrijf.
gow^"ll^-zijde inSantia-
-lin„ ditmeegedeeld.De gun-
Van B°nd betekent dat

p??- Frans consortium en
*>JW , ns bedrijf uit de boot
?a.n gallen. Hun bod was lager
Heeft van Bond- Een en ander
% d

Van doen met het streven
Chjij e mintaire regering van
*ls dnfmoverheids- bedrijven m-
Ven nde telefonie tePriva"

VROEGER VAN ITT
"« corporation holding is

een communicatie- bedrijf var.
Bond De transactie houdtm dat
hij dertigprocent overneemtvan
de het aandelen- pakket van de
staatshoudster- maatschappij
Corfo en wel voor 122 miljoen
dollar. Daarnaast zal Bond voor
149 miljoen dollar nieuw uit te
geven aandelen kopen. Het
Spaans-Franse consortium had
volgens de Chileense pers 234
miljoendollar gebodenenComu-
nicaciones de Chili was daar
weer twee miljoen dollar onder-
gebleven.

Het Chileense telefonie- be-
drijf, Chile telephone company,
was vroeger eigendom van het
Amerikaanse concern ITT. Het
werd onder president dr Salva-
dor Allende genaast. Overigens
hield ITTzichniet alleenmet te-
lefoniebezig maar ook met spio-
nage voor deCIA.

Foto-wedstrijden bij
'Ban Changa Porco'

WILLEMSTAD — De geza-
menlijke service- clubs van Cu-
racao, de Kamer van Koophan-
del en Nijverheid en Palabra diSiman organiseren volgend jaar
de campagne 'Ban Changa Por-
co' ter bewustvorming van de in-
woners van Curagao om hun ei-
gen eiland schoonte houden.Dit
werd in een gisteren gehouden
vergadering meegedeeld door
Paul Comenencia en D.B. Wer-
dekkervan deKvK.

De campagne bevat twee on-
derdelen. Het eerste deel vindt
plaats in de carnavalsperiode
van 11 januari tot 24 februari.
Voor het tumba- festival zal eenliedaanhet themavan deze actie
gewijd worden en in de Gran
Marcha zal een groep van 'BanChanga Porco' meelopen. De na-
drukin dezeperiodezal liggen op
een foto-wedstrijd voor persfo-
tografen. Hetligt in debedoeling
dat fotografen wekelijks persfo-
to's van door mensen veroor-
zaakte vervuilingnaar dekran-
tensturen. Debeste foto's dingen
meenaar dehoofdprijs.De inzen-
dingen zullen later op een ten-
toonstelling te bezichtigen zijn,
waarbij doorhetpubliek ook een

publieksprijs wordt toegekend.
Inlichtingen voor dezewedstrijd
kunnen worden ingewonnen via
telefoonnummer 61404.

Daarnaast wordtmetT-shirts,

posters en stickers campagnege-
voerd op straat en op scholen.
Ook opderadioen detelevisie zalveel aandacht worden besteed
aan deze actie.

WILLEMSTAD — Gistermi-
dag heeft mevrouw Riet Rozen-
dal een cheque van vijfduizend
gulden ontvangen voor de
stichting Ayudo Social uit han-
denvan S.Bakmeijervan het co-
mité, dat in september vorig jaar
hetzevende congresvan het Cari-
bische verzekeringswezen op Cu-
ragao hadgeorganiseerd.Het be-
drag, dat Ayudo Social ontving,
was hetpositieve saldo van het
congres.

SCHOONMAAK
Hettweede deelvindtplaats in

een zes maanden durende
schoonmaak- campagne, waar-
bij zowel de overheid alsparticu-
lieren hun medewerking zullen
verlenen. Selikor zal speciale
voorzieningen treffen en de poli-
tiezal in dezeperiode, dietot sep-
tember zal duren,verbaliserend
optredentegen mensen dieinhet
openbaar vuil storten op niet
daarvoor aangewezen plaatsen.

Tevens wordt er een fotowed-
strijd voor amateur- fotografen
gehouden, waarbij persfotogra-
fen als jury zullen optreden. Er
wordt nog nagegaan of sponso-
ring van fabrikanten van foto-
materiaal tot de mogelijkheden
behoort.

Naar vierLatijnsamerikaanse landen
Paus Johannes Paulus II
ook in 1988 veel op reis
VATICAANSTAD — Paus

Johannes Paulus IIzal ookin
1988 weer in vele landen de
grond kussen. In de elf jaren
van zijn pontificaat was hij
303 dagenopreis. Daarbij leg-
dehij 571.285kilometer af,an-
derhalf maal de afstand van
de aarde tot demaan.

In ieder geval staan voor het
komende jaardevolgendereizen
vast. Van 7 tot 19meibezoekt hij
vier Latijnsamerikaanse lan-
den: Uruguay, Bolivia, Peru en
Paraguay. Van 24 tot 27 juni
brengt hij een pastoraal bezoek
aan Oostenrijk, het land van pre-
sident Waldheim, aanwiehij dit
jaar diens eerste buitenlandse
bezoek toestond. Politiek gezien
de interessantste reis wordt die
van 10 tot 20 september naar
zuidelijk Afrika: geen bezoek
aanZuidafrika, maarwel aan de
zgn. frontlijnstaten Zimbabwe,
Lesotho, Swaziland, Botswana
en Mocambique. Tenslotte is de
paus van 8 tot 10 oktober in de
Elzas, waar hij onder meer het
Europees Parlement in
Straatsburg zal bezoeken.

De reis die depaus in 1988 het
liefst zou maken, gaatniet door:
een bezoek aan de Sovjetunie,
waar de Russisch-orthodoxe
kerk in junide 1000-jarige"Doop
vanRusland" viert. Ook de(met
Rome geünieerde)katholieke
kerk van Oekraine viert dan
haar 1000-jarig bestaan. Het
was immersgrootvorst Vladimir
van Kiec, de toenmalige hoofd-
stadvanRusland, diezich in 988
lietdopen.

"Devraag ofdepausonszalbe-
zoeken, is noch door ons noch
door deRK Kerk ter sprake ge-
bracht", zo zeipatriarch Pimen,
hoofdvan deRussisch-orthodoxe
kerk, kort geleden. Ook kardi-
naal Willebrands bevestigde
eerder dezemaand dateen paus-
reisnaar Moskouin 1988niet tot
de mogelijkheden behoort.

PAPAWOJTYLA
Waarschijnlijker wordt ge-

acht dat partijleider Gorbatsjov
tijdens zijn bezoek aan Italië in
juni1988 een ontmoeting met de
paus zal hebben. Ook het Vati-
caan beseft datelke toenadering
tussen de Russisch-orthodoxe
kerk en deRK via het Kremlin
loopt.

Een ding is zeker: de paus
werkt momenteel aan een apos-
tolisch schrijven over debeteke-
nisvan 1000 jaarchristendom in
Rusland. Want geen paus heeft
zichzozeer betrokken gevoeldbij
het leven van dekerken in Oost-

Europa als "Papa Wojtyla", de
eerste Slavische paus in de ge-
schiedenis.

De paus zal in januarizijnkort
geleden aangekondigde sociale
encycliekpubliceren. Daarinzal
hij pleiten voor eenrechtvaardi-
ger verdelingvan dewelvaart in
de wereld, maar ook antwoord
geven op nieuwe mondiale pro-
blemen: het milieu, de schul-
dencrisis, terrorisme, de con-
sumptie-mentaliteit alsmede
abortus en euthanasie. De ency-
cliekmoetalseenvervolgop "Po-
pulorum progressio" uit de jaren
'60 worden gezien.

Veel vaart zet de paus ook
achter de verschijning van een
document over het vraagstuk
van de daklozen. Verwacht
wordt dat dit ook binnen enkele
weken wordtgepubliceerd. Min-
dervlot gaathet metdebouwvan
het opvangcentrum voor daklo-
zen, dat op initiatiefvan moeder
Teresa binnen demuren van het
Vaticaan verrijst. De officiële
opening zou aanvankelijk deze
maand gebeuren, maarzo ver is
hetnog langniet.

HERVORMING
Het komende jaarmoet ook

hetbegin van dehervorming van
de curie zijn beslag krijgen.
Waarschijnlijk wordt de pause-
lijkeraadvoorde lekenverheven
tot een congregatie, zal de com-
missie "Justitia et Pax" worden
samengevoegd met deraad "Cor
Unum" en zullen het staatsse-
cretariaaten het"ministerievan
Buitenlandse Zaken" onafhan-
kelijker opereren.

Als gevolg daarvanzijner ook
weer nieuwecuriefuncties te be-
zetten, hetgeen van invloed zal
zijnopdebenoemingvan nieuwe
kardinalen die in het voorjaar
van 1988wordtverwacht. Op dit
moment hebbennog 98kardina-
len hetrecht deel te nemen aan
de verkiezing van een nieuwe
paus. In principe kan Johannes
Paulus II derhalve 22 nieuwe
kardinalen creëren. In het Vati-
caanwordt erniet aan getwijfeld
dataartsbisschop Groervan We-
nen en de nieuweHongaarsepri-
maat Paskai daartoe zullen
behoren. Ook andere
bisschopszetels, die traditioneel
met de purperen waardigheid
zijn bekleed, hebben sinds kort
een nieuwebisschop. Daaronder
vallen Los Angeles, Detroit, Na-
pels, Genua en Sevilla.

ONDERDRUKTEKERK
Inhetkomende jaarzullen ook

deresultaten bekend worden

van het onderzoek dat de Cana-
dese curiekardinaal Gagnon de
afgelopen wekenheeft ingesteld
naar depriesterbroederschap Pi-
us XI van deaartsconservatieve,
geschorste aartsbisschop Le-
febre.

Midden januarireist een dele-
gatie van het Vaticaan naar
Praag om met de Tsjechoslo-
waakseregering te onderhande-
len over depositie van de onder-
drukteRK Kerk in dat land. Of
diebesprekingen veel zullen op-
leveren, wordt in het Vaticaan
betwijfeld. Wel bestaat er inRo-
me de hoop dat dé communis-
tische machthebbers in Praag
eindelijktoestemmingzullen ge-
venvoor debenoemingvan nieu-
we bisschoppen. Van de dertien
diocesen inTsjechoslowakije zijn
ertien zonderbisschop. Maar dat
deze Poolse paus in 1988 Praag
zal bezoeken, daarin gelooft nie-
mand.

Aanrijdingen
WILLEMSTAD — In de afge-

lopen vierentwintig uur vonden
er 12aanrijdingen plaats. Daar-
bij vielen twee gewonden,waar-
van één vrij ernstig. De schade
bedraagt ongeveer 16.000 gul-
den. Er was één geval van dron-
kenrijden,en één gevalvan 'joy-
riding.

Kledingzaak
bestolen

WILLEMSTAD—Eenzaakin
de Prinsenstraat kreeg onge-
wenst bezoek. Om de zaak bin-
nen te komen, werd de etalage-
ruit vernield, er werden ver-
schillende kledingstukken ge-
stolen.De zaak is in onderzoek.

Vrouw met
vals paspoort
ontmaskerd

WILLEMSTAD —Een perso-
neelslid van de ALM vond aan
boordvan een vliegtuig een pas-
poort opnaam van deHaitiaanse
vrouwM.D. Uithetpaspoortviel
afte leiden dat devrouw op 22 de-
cember 1987Haiti hadverlaten,
hetpaspoort bevatte echtergeen
uitreisstempel. Daaruit bleek
datzijopeen valspaspoort Cura-
cao is binnengekomen.

Een Haitiaanse vrouw die
vanaf Curagao naar Amerika
wilde vliegen, overhandigde
hierbijeenpaspoort dat in Cana-
da was afgegeven en was voor-
zien van een Amerikaanse vi-
sum. Ditbleek een vals paspoort
te zijn terwijl de pasfoto in het
paspoort dat gevonden was,
overeenkwam met het uiterlijk
van devrouw. Zij wordt zo spoe-
dig mogelijk op het vliegtuig ge-
zet, terug naar Haiti. Het valse
paspoort is aan de Haitiaanse
consul overgedragen.

WARSCHAU — Het opperste ge-
rechtshof in Polen heeft de gevange-
nisstraffenverminderd van de 4 vei-
ligheids-functionarissen diein'84 de
priesterPopiel uszko hebben ver-
moord. De strafvan de hoofddader
werd 15 ipv 25 jaar,de overigen hoe-
ven nog slechts 10,6en4,5 jaaruitte
zitten. Deze laatste3 straffen waren
al eens gereduceerd.
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Join us for \Jf
Mew Year's Eve '

HU^Lé/ RESTAURANT

31
f|f Gala Dinner
)sft MENU

Consomme Celestine
r?rTC f*ne herbs
CTÉ&
»W> Scallops Florentine
\«0 *

®tö Champagne Sherbet
«a-.<f~N. «SO

"* Marinatedl^oin ofTesasBeef
■W/. Rack of lamb \JilhRosmanJ/^^\ "Medley of Garden Vegetables
kjt^/ Stuffed Tomato
wTJ_ Chateau Potatoes

yTT* Heartof 1 v3ith Orange dressing

jé*"^ Strav)berr9 Parfait
*r~\^ * * *
«2* ) Petit Fours

«Jof!** " coffee
Time: 9.00 PM - 12.00midnight

[, \ Price: Fls. 90.00 p.p. + 10%mcl. liqueur andparty favors

AVyv Background music byRaul Rosales TriovisTTiP AFTER DINNER JOIN US IN SABINE'S
«rx.H^N^ WITH THE/^Q "ANNEKE GRONLOH SHOW"

A aa_# AvV Musical Director: El Toro Colina
J^sP^W Showtime: after midnight

" ' i.^/——_——_—_■- Cover charge:Fls. 20.00mcl. Party favors

JLM UAmWmJ^f Penthousetickets available at theFront Desk cashier.
I lrm-T ■ ■ f~~7\l Curagaonew—\tlam-r-A «T T HOTEL&CASINOV__>>
V¥^ HI Ift For reservations please call 612500,

■ Glii? ext.2050.

~^-mmmft^^fjr^'' ° a

Ring out the old year
L and bring in the NewYear j#
fv with us at the Plaza

f NEW YEAR'S EVE V
\ Penthouse Gala Nev) dear'sDinner B m"I 9.00PM- 12.00midnight \Oaj£ Fls. 90.00 p.p. + 10% mcl. liqueur + Party favors Jt^

"c >*?atkrfort kinikinibar ??
J Dinner Buffet Dancing lo lxoRenaud & Company Vp"Jr 9.00PM-11.30 PM 9.00PM-4.00AM Z "ijf» Us. 55.00 p.p. + 10% mcl. OJer charge: Fls. 10.00p.p. \T 9a_jjc. one glassof champagne mcl. one glass of champagne.

$J SABINK's v« &
Anneke Grönloh shovJ"1 showtime: after midnight jM »"Gf Cover charge: Ms. 20.00 p.p. 4%jm \i

ffl mcl. Party favors

§ NEW YEAR'S DAY
J» Poolside Barbeque a|
|f> 6.00 PM-1 1.00pn qJ>s Hs. 25.00p.p. + 10% a?
V fiXt Curagao oi) -xiaTü- I
A, HOTEL&CASINQV_-^ <*]\p For reservations please call 612500, ext. 2050.

■*i^__a
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B
_

M-^_K-B-S--fifi-S-SSS--s__fi__M.
Kodela ta partisipa ku su

LOKET i KAHANAN TA SERA
DIA 31 DI DESEMBER HENTER DIA.

Nos departamentv distoring(tel. 623000) si takeda
funkshona normalmente.
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Eerste sinds 1953

In SU Stalin-biografie

in maak
MOSKOU—Deeerste le-

vens- geschiedenis van^lo-
sef Stalin sederthij in ids3
overleedis in deSovjetunie
in de maak. Volgens plan
moet het boek in 1988 ver-
schijnen. Zo melddehetof-
ficiële literaire tijdschrift
van Moskou.

Dit wijdde een beschou-
wingvan een pagina aan "het
fenomeen Stalin met zijn
overduidelijke karakter- te-
genstellingen". Volgens het
blad is het nodig dat men een
diepgaande studie wijdt aan
Stalin methet oog ophet "nog
niet verwerkte verleden".
Stalinheeft allesbij elkaar29
jaarde leiding gehad van de
Sovjetunie, aldus het blad.

De beschouwing wasvan de
hand van Dmitri A. Volkog-
honov, die adjunct hoofd is
van hetpolitieke directorium
van de Russische
strijdkrachtenen dieook lidis
van deredactie- stafvan Zwa-
mya, waar recentelijk ver-
schillende boeken versche-
nen overfiguren dietot heden
toetot de verboden onderwer-
pen behoorden in Rusland.

MONTEVIDEO — De Ar-
gentijnse ambassadeur zit in
1988 de vergaderingen voor
van de Commissie van verte-
genwoordigersvan deLatijn-
samerikaanse integratie- as-
sociatieALADI.

De Argentijnse diplomaat Ri-
cardoCamperowordtterzijde ge-
staan door de vice- voorzitters
Juan G.Toro Davila, respec-
tievelijk ambassadeurvan Chili
en IldegarPerez Segnini die am-
bassadeur is van Venezuela.
Campero die politieke en diplo-
matieke wetenschappen heeft
gestudeerdwas in 1984minister
van Handel en eenjaar later
werdhij belast met deportefeuil-
levoor Buitenlandse handel.

Aanleiding obsessie voor ex-collega
Amerikaanse ex-sergeant
brengt 16 mensen om

RUSSELVILLE — Een 47-
-jarige man heeft in het
plaatsje Russelville in de
Amerikaanse staat Arkansas
een bloedbad aangericht
waarvan vooral zijn familie-
leden het slachtoffer zijn ge-
worden.Hij brachthetafgelo-
pen weekeinde en maandag
in totaal zestien personen om
het leven. Veertien van de
slachtoffers waren verwan-
ten van de dader.

De vroegere sergeant bij de
luchtmacht, Gene Simmons,
doodde eerst deveertienfamilie-
leden in zijn huis en schoot
maandag elders in Russelville
tweeanderepersonen dood.Aan-
vankelijk dacht de politic dater
acht mensen omhet leven waren
gekomen, maar dinsdag werden
er bij Simmons' woningnog eens
zeven lijken gevonden. Vijf
slachtoffers werden aangetrof-
fen in een put achter het huisen
twee in de bagageruimte van ge-
parkeerde auto's.

VolgensbewonersvanRussel-
ville speelde de obsessie van
Simmons voor een vrouwelijke
ex-collega een rol bij de
moordpartij. De 24-jarigerecep-
tionisteKathe Kendrick, die zelf
ook werd doodgeschoten, had
herhaaldelijk toenaderingen
van Simmons afgewezen en een
klacht wegens ongewenste inti-
miteiten tegen hem ingediend.
Die klacht leidde tot hetontslag
van Simmons bij een transport-
bedrijf.

Nadat Simmons hetafgelopen
weekeinde onder andere zijn
echtgenote, vier kinderen en
vier kleinkinderen had ver-
moord, ging hij maandag naar
een advocaten- kantoor waar hij
Kendrick doodschoot. Daarna
begafhijzich naareen oliebedrijf
waar hij een 33- jarige
brandweermanvanhet levenbe-
roofde en een werknemer ver-
wondde. Het volgende doel was
eenwinkel waarhii twee mensen

neerschoot, die deverwondingen
overleefden. Simmons' bloedige
operatie eindigde in het
transportbedrijf waar hij vroe-
ger werkte. Hier gijzelde hijnog
een vrouw, maar gaf hij zich
plotseling over aan de politie
zonder verzet te bieden.

Velen die de Simmons familie
kenden omschreven deze als on-
gewoon. Verslagen van Ameri-
kaanse journalistendiegisteren
in de media verschenen beves-
tigden dat beeld. Uit rapporten
blijkt datSimmons zes jaargele-
den beschuldigdwerd van incest
en familie verklaarde dat hij de
vader is van een van zijn klein-
kinderen. Dat kleinkind waseen
van de slachtoffers van de mas-
samoord.

In binnen-en buitenland

Episcopaat Cuba
pleit voor betere
relaties Cubanen

MEXICOSTAD — Het Cu-
baanse episcopaat heeft de
wens geuit in een Kerst-
boodschap, dat de relaties
tussen de Cubanen in en bui-
ten Cuba zich gaan norma-
liseren. Zo meldde het Cu-
baanse pers- agentschap
Prensa Latina.

De bisschoppen achtenhet een
positieffeit dater tussen Cubaen
de Verenigde Staten een migra-
tie- akkoord is bereikt zodat ge-
scheidenfamilies in detoekomst
verenigd kunnen worden. Ook
de relaties tussen beide landen
kunnen nu verbeteren, zo meent
men. Het is een troostende ge-
dachte dat men gaat proberen
via de dialoog naar oplossingen
te zoeken voor verschillendere-
gionale conflicten, aldushet epi-
scopaat.

KIESRAAD: GRONDWET GEHANDHAAFD
Drie ministers uit dictatuur-tijdkandidaat

Duvaliëristen melden zich
voor verkiezingen in Haïti

PORT AU PRINCE — Zes
aanhangers van hetDuvalier-
bewind hebben aangekon-
digdzich kandidaat te zullen
stellen voor het presi-
dentschap van Haiti. Bij de
verkiezingen welke op 29 no-
vember moesten worden ge-
houden maar welke door de
regerings- junta werden op-
geschort was hun kandida-
tuur niettoegestaan. De door
de junta samengestelde kies-
raad heeft verklaardzich aan
het grondwets- artikelte hou-
den dat nauw aan de Duva-
liers verbonden figuren uit-
sluitvan hetkiesrecht.

Voor de in januari te houden
verkiezing hebben zich van de
kant van de Duvaliëristen aan-
gemeld voor bewoning van het
presidentiele paleis: ClovisDesi-
nor,die onderpresident- dictator
Francois Duvalier (Papa Doe)
minister van Financiën is ge-
weest; Claude Raymond, die
staf- chef wasvan de Haitiaanse
strijdkrachten in het begin van
de jaren 70; Edouard Francis-
que, die ook al ministervan Fi-
nancienis geweest, Jean Julme,
dieonder Jean Claude Duvalier
(Baby Doe) de portefeuilleheeft
beheerd van Binnenlandse za-
ken en tenslotte twee parle-
ments- leden uit de tijd van de
Duvalier- dictatuurtoen hetpar-
lement alleen uit ja-knikkers
bestond: Alphonse Lahenms en
Lesage Chery.

PORTAUPRINCE-Dc vifbelangrijkstepresidents- kano*'
daten bij de op 29 november uit;
gestelde verkiezingen in Hd^1
doen nietmee aan dievan 17ja'
nuari welke de regerings- jun*0
heeft uitgeschreven maar wel on'
der een veranderde kieswet
meteen nietonafhankelijkeKi#s'
raad. Zij hebbenop eengezame* 1'

lijke pers- conferentie aange'
drongenbij de Verenigde Stated
Canada enFrankrijk omdejun#j
onderdruk tezettenzodatdezeoj'
treedt.Zij zijn het metelkaar oo»
eens dateen invasie"de slechts"
oplossing van hetprobleem" Z°H
zijn. Bij de foto vlnr: GeraTa
Gourgue, MareBazin, Louis De'
joieen Sylvio Claude.

VOLGENS GRONDWET
De verkiezingen van 29 no-

vember stonden onder leiding
van een onafhankelijke Kies-

raad. Deze had overeenkomstig
degrondweteen aantalkandida-
ten afgewezen omdat zij nauw
betrokken waren geweest met
het voorbije Duvalier- bewind.
Vanafhet ogenblik van deze af-
wijzingbegon een gewelddadig
verzet tegen de verkiezingen,
wat zijn climax bereikte in het
bloedbad in Port au Prince op de
verkiezings- dag toen zon 35
mensen omkwamen. Het ge-
welddadige verzet tegen de ver-
kiezingheeft tientallen en moge-
lijk wel een paar honderd doden
geëist.

Verschillende presidents-
kandidaten werden vermoord,
op radiostations die achter de
verkiezingen stonden werden
aanslagen gepleegd en op de
stembus- dag zelfwerd het uit-
zenden onmogelijkgemaakt aan
niet minder dan drie zenders.
Hetradio- stationvan de katho-
liekekerk werdop diedagtotaal
in de as gelegd. Na het opschor-
tenvan deverkiezingenop grond
van het geweld zorgde de door
militairen overheerste rege-
rings- junta er voor dat er een
nieuwekieswetkwam en ookeen
nieuweKiesraad.

Men was ervan overtuigd dat
de nieuweKiesraad de Duvalië-
risten wel zou aanvaarden als
kandidaat. Voorzitter Jean Gil-
bertvan de nieuweKiesraad liet
echter weten dat onverkort
wordt vastgehouden aan het
grondwets- artikel dat Duvalië-
ristentien jaarlang uitopenbare
functies weert. Kandidaten die

ervan wordenbeschuldigd datzij
nauw verbonden zijn geweest
methetbewind van deDuvaliers
worden niet tot de stembus toe-
gelaten tenzij zij het tegendeel
kunnen bewijzen. Aldus Kies-
raad- voorzitter Gilbert
woensdag in Port au Prince. Hij
werdsamenmet deKiesraad een
paarwekengeleden door derege-
rings-junta aangesteld.

NIETEERLIJK
Naast dezeskandidaten uit de

hoek van Duvalier zijn er nog
vier andere aanmeldingen als
kandidaat genoteerd.De vier be-
langrijkste oppositie- kandida-
ten hebben laten weten dat zij
niet meedoen aan verkiezingen
welke onder deze juntaworden
gehouden, welke onder leiding
staat van luitenant generaal
HenryNamphy.Louis Dejoie die
op 29 november welkandidaat
stond maar die nu niet meedoet
zegt het kort en krachtig: "De
nieuweKiesraad is doorderege-
ring uitgekozenen zal niet eer-
lijk zijn. Wij gaan niet naar de
stembus".

Oproepen tot een stembus-
boycot is volgens de nieuwe kies-
wet trouwens strafbaar. Dejoie
denkt desondanks toch datne-
gentig procent van de bevolking
zal weigeren naar het sternhokje
te gaan.De vierbelangrijkste ex-
-kandidaten stellen in een ver-
klaring vast dat de regering-
Namphy alle "morele en politie-
ke autoriteit" heeft verloren. Zij
dringen daarom aan op het ont-

slag van de generaal. Men ver-
wijt dejuntaen hetleger datroell
niets heeft ondernomen tegeD
het geweld. Men heeft diteerder
gesteund en aangemoedigd. Vol-
gens Amerikaanse officiële in'
stantieszijn daarvoor bewijzeD
aan te halen.

”Niemand is hier bang”

Panama: modder en water
bedreigen leven in vallei

TONOSI—De dorpjes in de
Tonosi-vallei in het zuidwes-
ten van Panama hangt een-
zelfde lotboven hethoofd als
de stad Armero in Colombia
die twee jaar geleden ver-
dween ondereen stroom van
modderen water. Volgens mi-
lieudeskundigen kunnen al-
leen snelle maatregelen een
ramp in dePanamese vallei
nog afwenden.

Twintig jaar geleden was de
streek, op de zuidpunt van het
schiereiland Azuero, nog prak-
tisch onbewoond. Sindsdien zijn
duizenden Panamezen naar de
streek getrokken. Nu wonen er
negenduizend mensen, ver-
spreid over een tiental dorpen.
De meestebewoners zijnboer. Ze
verbouwen rijst en houden vee.

De Tonosi-vallei had eerder te
lijden van overstromingenin de
jaren 1973 ern 1986. De Tonosi
en andere rivieren in de buurt
raakten verstopt door de grote
hoeveelheid modder, die va de
bergenrond devallei naar bene-
den was gezakt. Toen deze na-
tuurlijke dammen doorbraken
overstroomde vrijwel de hele
vallei.

DRIE ETMALEN
De eerstekeer, in 19763, steeg

het watersnel,herinnerenbewo-
ners zich, maar het waterpeil
zakte weer binnen een paar uur.
Vorig jaarbleef het waterruim
drie etmalenhoog. Aldietijd was
de vallei afgesneden van debui-
tenwereld. In 1973 bedroeg de
schade naar schatting acht mil-
joenbalboa (14,4 miljoendollar),
vorig jaar ruim tien miljoen
balboa.

"Alle dorpen zullen verdwij-
nen onder een stroommodder en
water", steltRene Chang, des-
kundigeophet gebiedvan debos-
bouwen eenvan devoormannen
van de milieubeweging in Pana-
ma. Hij is ervan overtuigd dat de
derde overstroming niet lang op
zich zal laten wachten. De om-
vangvan deramp zal die van de
voorgaande twee ver overtref-
fen, meenthij.

HOUTKAP
Als belangrijkste oorzaak ziet

hij de voortdurende houtkap op
desteilehellingenronddevallei.
Twintig jaar geleden stonden de
hellingennogvolbossen. Nuis er
nog maar 5.000 hectare bos op
een totale oppervlakte van
128.000vierkante kilometer. De
bewoners hebben weidegronden
nodig voor hun vee. Water heeft
nu vrij spel op de kaalgeslagen
hellingen.

AlbertoRuiz, hoogleraar in de
geologie aan de universiteit van
Las Tablas, vijftig kilometer ten
noorden van debedreigde vallei,
heeftnogeen andereverklaring:
"De gemiddelderegenval in deze
regio bedraagt 2.500 millimeter
per jaarbij een landelijk gemid-<
deldevan 1.600 millimeter.
Aardbevingen komen regelma-
tig voor en veroorzaken gigan-
tische modderstromen. Soms
komt de grond van 200 hectare
landin eenklap naar beneden".

NIETBANG
De bewoners bekommeren

zich nog nauwelijks om deram-
pen die hen wellicht te wachten
staan. "Niemand hier is bang",
zegt Mariano, een boer uit het
dorp El Cacao. "Eergisternacht

stond derivier zo hoog", zegt W»
en wijst naar de muren van ztf
huis. "Maar de mensen dronke
ergeendrupje minderomenha<^denvolopplezier inhetwatero»
tot hunknieën reikte". ~Volgens Rene Chang moet o
Panamese overheid snel xXSSrL
pende maatregelen nemen. V
bevolking moet weg uit het da'
naar hogergelegen streken, ye

dervan derivier. Hetgrazenv**Jvee moet verboden worden °¥
weiden met een hellingshoe^
van meer dan twintig procen^
Verder moeten op de hellinfT
boomsoorten geplant worden <*
bjj uitstek geschikt zijnvoor se
leterreinen.

GEHEIMHOUDING
Overigens is in denieuwekies'

wetfors getornd aan de geheii?'
houding van het stemmen. "kiezer moethet ingevulde stej^
biljet, hem door partij- kandio?'
ten ter beschikking gesteld, Jjj
handen geven van de leider v^het stembureau. Controle d°°*
depersophet stembus-gebeur*^
is onmogelijk gemaakt in <*f
nieuwe wet. Van buitenland*:
waarnemers moet het milita^
bewind ook niets hebben.

Premier Thatcher:

Souvereiniteit
van Malvinas

LONDEN — De Britse P*Jmier Margaret ThatcO»
heeft de belofte van b»«L
regering herhaald, nan»eW
dat Engeland niet BMet^i-desouvereiniteit over deJ»
vinas- eilanden. . i eZij deed dit in de tradition*
Kerstboodschap voor de ?e

e\.
nersvan dezeBritsekolonie .
ke ligt voor dekust vanArSf^ltnie.Overde souvereinititert
niet te praten, aldus That*»
Zij bevestigde dat de eco»
mischetoestandvan deeila°' {
totaal is veranderd sinds y
Brittannie het eilanden- nj^jj.
rugveroverde op Argentini
densdeFalkland- oorlogin A»
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%Èm Oelitkkia
■jJßjj^c^Hi/T^ Dat Vrede en Zegen Uw

huis mo9en vu,,en gedurende
yi^^^^^^S^ de feestdagen en in 1988.

ook in 1988 staat ons
attent en professioneel

'(jT^^^^J^j^' personeel weer klaar om U
i- vM H |y > eu/ te helpen bij het afsluiten
4: I■■ __■ M/f _f M-** Wm■_ f _*

f^r .J-j a^^-u T-t^-H Hr^ J_p_\\vV jSI

BIlpF ISLAND
*^S_S^ll^^//2_l. FI M-fmM-f F Keukenstraat 24, Tel.: 614384

■ÈCÜfm^tTOv^- ■■^F%_T^%ifcr Fokkerweg 28, Tel.: 611266
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|Mcgonaids Bekendmaking Openingstijden
op donderdag31 december m

sluiten onze restaurants als volgt: O Ê
Punda om 5 uur mf^Ê^2Sta. Maria om 6 uur M^^MSalina om 7 uur

Verder zijn wij op 1 januari geopend:
op Salina 11.00 a.m. - 12.00p.m.
en Sta. Maria 11.00 a.m. -11.00 p.m.
Wij wensen Uallen een /\ f\

PrettigKerstfeest en een È \l \Voorspoedig 1988 f ■ 1
-fMcDonald's



BONAIRE
AGENDA

E°UTIE:8000°RANDWEER:B222'AXICENTRALE: 8845H°SPITAAL:B9OO
JANOFILLte Lagoen: maandag t/mvrijdag
'«i07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00uur:zondaggesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK"openingstijdenvoor het publiek)
en donderdag van 14.00-18.00ïri^nsdag en vrijdag van 08.00-12.00/'"00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00

openingstijdenvoor lezers)
*°ensdag van 14.00-19.00uur.

PSTSLUITING: maandagt/m vrijdag
«"getekende stukken 15.45 uur; gewoneSl«<en 16.30 uur.

j*RvïCECLUBSg^anis: donderdagavond 19.30 uur - Hotel

informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.
ound Table: elke tweede maandag -Terra Corra.
°'ary: woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.

08E^!'JURSKANTOOR EN BEVOLKING
Perid" 12'°°' '400"15 30uur loketten geo-

(^'^BIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
he» n 9elieve contact op te nemen met deer fludyBedacht, Noord Nikiboko 194.

Q6n"' TIECLUB 'We 9 naar Willemstoren)
l °Pendopvrijdag van 20.00-24.00uur; za-r°a9van 12.00-24.00uur.

tW UR (gezaghebber): elke donder-se Van 09'°°-11 00 uur °P nel Be"
Oao 00r' Kraler,dijk; laatste donder-
ffcVan de maand van 10.00-12.00 uur te

iairpOLISHI (,el-; 8198>: verzameling 80-
-oinin ®aanse schelpen en koraal; open van
ka.°a 9 t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -"^NikibokoZuid 3.

dam "Penmgstijden slachthuis maan-
'6on *oensdagvano7.oo-12.00/13.00-
-06nn .uur en donderdag en vrijdag van*°°-'1.00/11.30-14.30uur.
fe'ENSTEN%l iernard"skerk Kralendijk:
Uur ' s 18-45uur; zondag 08.30 en 19.00

Cïil!otokerkAntri°l:
üUr JKs 19-30uur; zondag 09.00en 18.00

(&? c<«kerkRincon:
""'JKs, ook zondag, 19.30uur.

w£HTENBEZORGING doorgeven
A' W°ng" SiDg' Kaya

RUDY ELLIS

maandag
jatieke betrekkingen met

f, Libië hersteld. Tunis ver-
iii n? 1985 allebetrekkingen, na-
W,m.3000 Tunesiers doorLibië

2'tteW ltgeWezen'vaakzondernun
i"%e v nen meenemenenzonder

voor dewinkelsen
H T -k-n die ZÜ moesten achterla-
Mi cht t ! heeft zich inmiddels ver-
"liajj ot een forse schadevergoe-

dragentot de verdere ontwikke-
lingvan Bonaire.

Het laatste opmerkelijke feit
was devieringvan hettwintigja-
rige bestaanvan deBonaire Sai-
lingRegatta. Een feest dat
groots werd gevierd, maar te-
vens werd overschaduwd door
arbeids- problemen bij het Wa-
ter- en Energie- bedrijf (WEB)
Bonaire en geleid heeft tot een

JANUARI
Het jaaropende met het ac-

countants- rapport van Bakhuis
en Curiel voor de fraude bij desteenbrekerij van Lima. Een
merkwaardige conclusie: voor-
alsnog geen strafbare handelin-
gen, maaraan de gedane betalin-
gen werd toch wel getwijfeld.
Geen ritten, toch uitbetaald. In-
houd vier kubieke meter
steenslag, maar de rekening
wees zes kubieke meter aan.

De eerste baby van het jaar,
een dochter van Ludwina
Marchena, lietdrie dagen opzich
wachten. De houding van minis-
ter Jopie Abraham werpt vele
vraagtekens op. Ook inzijneigen
achterban. Franklin Crestian
wordt alszijnopvolger getipt.De
UPB toont zich bezorgd over de
onderhandelingenvan hetBBH,datvoor een miljoen naar het Di-
ve Concern(FlamingoBeach) zal
gaan. Het aftreden van Abra-ham — volgens de PDB vrijwil-
lig, volgens derest van deAntil-len gedwongen — brengt vele
wijzigingen in het bestuur van
de partij. Crestian wordt minis-
ter; Soliana en Meiaan worden
Statenleden.

Rapport van Arthur D. Little
attendeert op te weinigrecrea-
tie- mogelijkheden op Bonaire.
Overigens niet het enige tekort,
want er is ook geen toiletpapier
meer voor detoeristen. De Vere-
niging Bedrijfsleven Bonaire
(VBB) ageert fel tegen minister
De Castro. De stichting Zieken-
verpleging enBejaardenzorg be-
staat tien jaar.De bouw van het
hospitaal was een initiatiefvan
L.D. Gerharts. De Kamer van
Koophandel (KvK) eistreferen-
dum vóór 1 januari 1988 alvo-
rens er definitieve afspraken
worden gemaakt over de staat-
kundige structuur. Minister-
president Don Martina spreekt
het verlossende woord: Abra-
ham is niet tot ontslag gedwon-
gen. Zwager Rudy Ellis (UPB)
weet echter dat de ontslagbrief
in deStatencirculeerde. Flamin-
go Kabel TVbgint de eerste uit-
zending. Er zijn honderd abon-
nees. De komende verkiezingen
(april) zullen een strijd worden
tussen de coalitie- partijen UPB
en POB enerzijdsen dePDB met
steun van de vakbonden ander-
zijds. PAN doet voor de derde
maal in successiemcc aan dever-
kiezingen.

FEBRUARI
Op PlayaLechi zaleen 150ka-

mer- hotel wordengebouwd door
Latino Americano de Inversio-
ns (LAI). Er iswel watoppositie
tegen deze vijf miljoen investe-
ring, aangezien een van de
laatstepublieke stranden wordt
opgeofferd. Investeerder Julio
Domingo brengt veertigprocent
in, zestigprocent isvan de Unex-
po.

Ex-Statenlid Ernesto Meiaan
legt de eed af alsraadslid en
Crestian wordt beëdigd als mi-
nistervan Ontwikkelings- sa-
menwerking. Een portefeuille
zonder inhoud, aldus scheidend
minister JopieAbraham. Lagun
Villas nvfailliet. De uitRincon
afkomstige Rignald Trinidad
wordt Tumba-koning. Aerolux
teleurgesteld inWEBny dievoor
het Bouwma windturbine- pro-
ject heeft gekozen. Het Neder-
landse koninklijk paar en
kroonprins Willem Alexander
bezoeken Bonaire enkrijgen een
enthousiast onthaal. Radio Ne-
derland Wereld Omroep krijgt
na zeventien jaar toestemming
voor een eigen satelliet- verbin-
dingmet Hilversum.VolgensEl-
lis(oppositie) horen politici niet
als commissaris in overheids
nv's. De zusters van Roosendal
zijn opBonaire 65 jaarin de ver-
pleging.

Clash tussen devoorzitter van
de KvK, Aubrey Sealy, en be-
stuurslid ClaudetMartijnReed.
De laatstebesluit voor deKvK te
bedanken. JarioEvertsz wint
het kinder Tumba-festival. De
econoom drsCharlyMartijn acht
politici ineen economisch proces
catastrofaal. De UPB weigert
deelname aan de delegatie
Staatkundige Structuur, aange-
zien Jopie Abraham als delega-
tie-leider en woordvoerder is be-
noemd. De veertien-jarige Fran-
cis Janga uit Rincon veronge-
luktdodelijk op deweg naarRin-
con. Bonaire zit al geruime tijd
zonder cement en de bouw ligt
stil.Een 37-jarige Amerikaanse
toeristevalt uiteenrijdende jeep
en overlijdt. Bontac (Bonaire
Tourism Advisory Committee),
een advies- commissie van de
overheid, wordt opgericht en
vervolgens genegeerd.

Problemenbij hetWEB nv. Nu
blijkt dat de Stork Werkspoor
diesel aan geen enkele voor-
waarde voldoet. Het bedrijf in-
troduceert inmiddelseen nieuwe
innings- systeem voor stroom-
levering. Voor derenovatie van
de gebouwen te Slagbaai finan-
ciert Nederland 1,2 miljoen ten
gunste van Cede Antias en Sti-
napaBonaire.

MAART
De maandbegint goed: alle da-

gelijkse beslommeringen wor-
den verdrongen door de carna-
yalssfeer. Die is echter dit jaar
iets minder uitbundig dan ande-
rejaren. Voor de enquêtevan deStaatkundige Structuur blijkt
maar weinig belangstelling.
Slechts deKamer vanKoophan-
del (KvK) en dePartido Obrero
Bonairiano (POB) reageren. De
overheid maakt een snoepreisje
naar dereisbeurs vanBerlijn.DeUPB(oppositie) reageert veront-waardigd op de vakantievan ge-
zaghebber mr George Soliana,die zo kort voor deverkiezingen
het heft in handen geeft aan dePDB- gedeputeerdenen dePDB-waarnemend gezaghebber.

Partijleider Abraham merkttijdens het Topoverleg op, datBonaire in 1997 onafhankelijk
kan zijnvanCuracao. Financieel
onafhankelijkheid schat Abra-
ham echter pas in 2016. Deze
maand behalen zestig
leerkrachten hun Papiamentu
certificaat. De organisatie lagin
handen vandeKopebo en coordi-
nator Norwin Willem. Tijdens
een receptie wordt advocaat mr
L.A. Abraham beëdigd als vice-consul vanSpanje. Hethoofdvan
derecherche, onder-inspecteur
Josepha, bevestigt dater reeds
meer verdovende middelen inbeslag zijn genomen dan het
voorgaande jaar.

De ingezette verkiezings-
campagneblijkt vanbedenkelijk
laag allooi. UPB-leider Booi en
POB-leider Janga spannenzaak
aan tegen PDB-leider Abraham
wegens lasterlijke uitspraken
over hetmoreel gedragvanbeidepolitici. Erontstaatenigepaniek
als gouvernements- arts HenkWelvaart gewag maakt van een
prostituee met een positieveAIDS-test. Ondanks haar ont-
kenning blijkt de dame toch al
vier dagen haar werkzaamhe-den in enrond Antriol te hebben
verricht. Bonaire Nautico orga-
niseert het eerste internationale
vistoernooi dateen enormsucces
wordt. De Nederlander Wienink
en hetCurasaose jachtDon Q be-
heersen destrijd.

De maand wordtafgesloten in
afwachtingvan dekomende ver-
kiezingen. UPB en POB hebben
een stembus- akkoord gesloten
en lijken nauwelijks bezorgd
over deafloop. Zijvragen weleen
raadsvergadering aan vóór de
verkiezingen om op te hoogte te
komen van definancieel econo-
mische situatie van het
ogenblik.

APRIL
De eerste dagen van deze

maand overleed de oudste in-
woonster van de Antillen. Het
was de 105-jarige Chi Polin uitNoord Nikiboko. Voordekomen-de verkiezingen staan 6477stemgerechtigden ingeschre-
ven. Voor eenraadszetel zijn 626stemmen nodig. Drie partijen
nemen deel: de UPB/POB metlijsttrekker Rudy Ellis, dePDBmet Jopie Abraham aan de kop
en dePAN met ArthurSealy. Zo-als al werd verwacht, wint de
UPB/POB met een grote meer-derheidvanstemmen. Forsa No-
bo (nieuwe kracht), zoals de coa-
litie wordt genoemd, behaalt
2993 stemmen, de PDB 2188 en
PAN redt het tenslotte voor de
derdemaal in successie niet: 279
stemmen; slechts 5,1 procent
van hettotaal aantal.Ellis trekt
verreweg denfeestepersoonlijke
stemmen (1711), gevolgd door
Abraham(1106), Avelino Cicilia
(477) enCarmoCecilia(265). Op-
vallend is wel, dat de Bonaire-
aanse Arbeiderspartij PDB de
raad binnenstapt (Broertje Jan-
ga) en zelfs een eigen gedepu-

teerde krijgt (Carmo Cecilia),
terwijl de partij dekiesdeler bij
lange na niet heeft gehaald. Ra-dio Nederland Wereld Omroep
(RNWO) bestaat veertig jaar.

Voor de eerste maal wordt op
Bonaire een internationaal ten-
nis- toernooi gehoudenmet
geldprijzen. Dit Marlboro- toer-
nooi wordt gewonnen door de
Arubaan Humphry Josepha.'De
Leito- beker voor de beste jaar-
lijkse jeugd-prestatie wordt ge-
wonnen door JairoEvertsz: hij
won het jeugdtumba- festival.

1987: UITHUILEN EN OPNIEUW BEGINNEN
Stormachtige ontwikkelingen in toerisme enpolitiek

Bonaire steeds meer ontdekt
(door HubertLinkels)

KRALENDIJK — Het is nog maar enkele jaren gele-
den dat Bonaire steevast werd omschreven als een wat
dromerig eiland, waar de serene rust nauwelijks werd
verstoord. Een wat achter gebleven eiland, waar een
verblijf van meer dantwee dagen meer dan voldoende
was om weer terug te verlangen naar de bruisende en
dynamische buitenwereld. Dat imago raakt het eiland
echter langzaam maar zekerkwijt. En terecht. Want re-
latiefgezien heeft het Flamingo-eiland de laatste jaren
een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Ondanks
de beperkte mogelijkheden, toch ontdekt door de bui-
tenlandse toerist, maarvooral ook door depotentiële in-
vesteerder, dieBonaire ontdekte alseengrootbraak lig-
gend eiland waarettelijke mogelijkheden aanwezig ble-
ken tot investering.

Ook lokaal echter is er het af-
gelopenjaarleven in debrouwe-
rij geweest. Enerzijds veroor-
zaakt door deplaatselijke politi-
ci, anderzijds door de invloeden
van buitenaf, zoals deimport-be-
scherming die werd
geïntroduceerd door deminister
van Handel, Industrie en
Werkgelegenheid (HIW); meer
ten voordele van Curagao en in
de praktijk duidelijk een nadeel
voor Bonaire. In dit afgelopen
jaarook de ineenstorting van de
PartidoDemocratico Bonairiano
(PDB); niet in het minst doorhet
onbegrijpelijke optreden van ex-
-minister J.E. Abraham, die in-
direct of misschien zelfs wel di-
rect de oorzaak is geweestvan al-
le problemen die nu in deze
oudste politieke partij van Bo-
naire spelen. Een andere be-
langrijke gebeurtenis van 1987
was depogingomhet staatshotel
Bonaire Beach-hotel (BBH) te
verkopen. Meer dan eenjaaron-
derhandelen, hetgeen tenslotte
ontaardde in twee rechtszaken
die door de potentiële koper
Copthorn HotelLtd werden aan-
gespannen. Een zaak die onno-
dig veel arbeids- onrust veroor-
zaakte en zeker niet heeft bijge-

sabotage- daad van twee
werknemers en een vak-bondsleider tegen wiedeOfficier
van Justitie inmiddels drie jaar
gevangenisstrafheeft geëist.Bo-
naire in ontwikkeling: soms on-
voorstelbaar lankmoedig in de"Di nos e ta"- gedachte, maar
soms ook turbulent en onbegre-
pen door de bevolking. Te veel
nog denken regerende politici
als de Verlichte Despoten: DoorU, Voor U, Zonder U. Het afgelo-
penjaar is ook daar weer een be-wijs van geweest.

MEI
De beslissing over de verkoop

van Bonaire Beach-hotel (BBH)
die in de eerste week van mei
moest vallen, wordt uitgesteld,
aangezien Executive House
(EH) beslag legt wegens
achterstallige betaling van ma-
nagements- gelden. Voorzitter
van hetR.K. Schoolbestuur, fra-
ter Aurelio, wijst op de onhoud-
bare financiële toestand. HetBC
heeft alzes maandengeen subsi-
die verleend voor de basisscho-
len. Er is een stop afgekondigd
voor de aankoop van leermidde-
len.Paul Maduroneemtafscheid
van Flamingo Beach-hotel; de
Amerikaan Monte Hollander
volgt hem op. Hetwegvallen van
de Amerikaanse toeristen (met
ruim vijftig procent) geeft een
aanzienlijke terugslag op de toe-
ristenmarktvan Bonaire.

De nieuwe telefoongids is een
ergerlijk staaltje van onbenul.
Tientallen fouten in abonnee- en
straatnamen. Het dubbelbladig
erratum is nog erger. Tweefees-
ten in deze maand. Hetkoperen
feest van de JudoclubuitRincon
en de huldiging van de pionier
van de onderwater- wereld van
Bonaire cap'tan Don Stewart,
die 25 jaargeleden voor dekust
van Bonaire strandde met zijn
schoener Valery. Een totale
black out van WEB ny veroor-
zaakt aanzienlijke produktie-
schade bij Texport en een grote
vissterfte in de aquaria van vis-
restaurant Den Laman.

Archie Belioso wint in re-
cordtijd (52.39) de mini- mara-
thon Rincon - Kralendijk (17
km.). Marcultura krijgt een
bittere teleurstelling, nu alle
jonguitgezette carco'sin het cul-
tivatie projectvoortijdig door on-
verlatenzijngevangen en genut-
tigd.

JUNI
Voor heteerst sinds langetijd

meerter weereen mammoettan-
ker afaan depiervanBopec. Het
is de260.000 tonmetende World
Eminence die 1,9 miljoenvatten
oliekomt halen voor deLouisia-
naoffshoreterminalin deVS.De
overheid organiseert een effi-
ciencycursus voor het personeel
van de afdeling Financiën. Du-
pont Investment Corporation nv
valtafin derace naar deerfpacht
van het voormalige Flamingo
Paradise- terrein. Tot vorige
maand produceerde DIC geen
enkele concrete informatie.

VoorzitterAubrey Scaly van
de KvK hekelt het gebrek aan
communicatie tussen overheid
en de semi- overheids- instellin-
gen als deKamer van Koophan-
del. Al ruim acht jaargeen over-
leg over hetverlenen van vesti-
gings- vergunningen. Be-
stuurslid KvK drs Theo Tijssen
vindthetoverlegvanForsa Nobo
tenaanzienvan deStaatkundige
Structuur uiterst onbevredi-
gend.Een delegatievan hogeau-
toriteitenonder wie de P.G. van
de Hoge Raad in Nederland mr
J.W.M. Berger en staatssecreta-
ris mvr. Mr V.N.M. Korte van
Hemel bezoekt Bonaire, samen
met de Antilliaanse P.G. MrRo-
bert Pietersz, die officieel zijn
ontwerp Wetboek van Strafvor-
deringen aanbiedt. Een
hoogstandje, waaraan zelfs Ne-
derland een voorbeeld kan
nemen.

De bridgetitel 1987gaat naar
hetechtpaarDeWitvanUps and
Downs. Elf benoemingen op de
valreep gedaan door het aftre-
dendeBCworden doorgezagheb-
ber mr George Soliana aan de
gouverneur ter vernietiging
voorgedragen. Cambes/Texport/
Unitex bestaat 25 jaar. De inzet
van Joao deFreitas wordt gepre-
zen. Wegproject Rincon - Was-
hingtonpark na negen jaargete-
kend.

Avelino Cicilia besluit de ac-
tievepolitiek voor gezien te hou-
denen bedankt voor zijnzetel in
deeilandsraad.Ook Papa Statia,
ex-minister, ex-gedeputeerde en
ex-raadslid, zegt de actievepoli-
tiek vaarwel. Het toerisme uit
Amerika en Canada herstelt
zich enigszins. Het eerste
halfjaar van 1987 eindigt met
een opmerking van organisatie-
deskundige drs Harm Swieren-
ga: "Het toch niet volledig
doorbrekenvan hetBonaireaan-
se toerismekan gewetenworden
aan een gebrek aan professione-
lekrachten ophetBonaireaanse
Toeristenbureau.

GRADISIMENTU i INVITASHON
Yunan i demas famia di e defuntu

URSULITA MARIA GIRIGORIE
Ta gradisi tur esnan kv di vn manera öfotro a mustra atenshon na
oradimorto i entierodinan defuntu. Ungradisimentu spesialtabai
tambe na personal di kas di ansiano Huize Welgelegen pa nan bon
kuido duna na e defuntu. Tapartisipaalabeskv lotin3 SantuSakri-
fisio di misaribadjasabra 2,djadumingo3 i djasabra9diyanüaripa
7'or di anochi na misa di Janwé.

(tL_ \\i\ WATER_ EN
(Ir jjj ENERGIEBEDRIJF
\^^/ BONAIRE N.V.

MEDEDELING
Per ingaande januari 1988 is W.E.B. N.V. beiast
met dewater distributie dienst.
Nieuwe aansluitingen, verhuizing en afsluitingen
worden voortaan op ons kantoor aan de Kaya
Prinses Marie n0.6 afgehandeld.
De waterrekeningen vanaf verbruiksmaand janu-
ari 1988 zullen op ons kantoor voldaan moeten
worden.
Wijverzoeken U goedenotavan het bovenstaande
te nemen om ongerief tevoorkomen.

Bedrijfsleiding W.E.B. N.V.

>> stpckmarket <<

MiSÏERDftM TODRÏ DECEMBER 30,1987.

Aegon 59,00 !_*, 29,20
Ahold 59,50 Men—a " 35,50
Akzo 86,40 Riilips 26,70
Cred.ljyon. 43,00 Rsyal Dutch 199,40
R*ker 20,20 Telegraaf 209,00
Gist.Broc. 22,20 Unilever 102,00
Heijieken 126,00 Index 207,30

NEW VORK STOCK EXCHANGE
Abbott labs. 46 5/8- 1/8 lEM 116 + 3/8Amerlaan Exp. 22 1/4 - 3/4 ITT 44 3/8 . wj
Apache 7 3/8 - 1/4 Johnson IJ. 76 5/8 - 1/4Am.Tel.» Tel. 26 3/4 unch McKesson 26 3/4 - 1/4Amoco 68 5/8 + 7/8 Merck I Co. 155 7/8 - 3/8Anheuser B. 32 + 3/8 Minnesota Mng 62 7/8 unchBecton Dick. 49 1/8 + 1/8 Mobil Corp. 38 3/4 unchCampbell S. 26 5/8 + 1/4 Maisanto 82 + 1/2Chrysler 22 - 3/8 ICR Corp. 63 1/4 - 5/8CiUcorp 18 3/4 ♦ 1 1/4. torf.South. 25 3/8 - 5/8OooaCola 37 1/2 - 1 1/8 PPG Indus. 33 7/8 + 1/4Diebold 37 3/4 - 1/2 Fhilipe Ind. 15 3/8 - 1/8
Digital Eg. 1343/8 + 1 1/4 Placer DM. 15 1/8 - 1/8
Dupont 86 1/8 . 5/8 Northrop Corp. 25 3/8 - 1/4East.Kbdak 48 1/4 unch Pac.First Fiji. 11 3/4 + 5/8E>°<an 38 1/4 - 3/8 Pfizer 48 1/2 + 3/4Figgie 'A' 51 unch Phelps Dodge 45 1/8 + 7/8Firestone 313/8+ 1/2 Philip Harris 87 ~,Fluor 12 5/8 - 3/8 Quaker 42 1/8 . J.,
Genl.Electr. 44 1/4 - 7/8 WR Mabisoo 45 w8 u'.GenlJtotors 61 3/4 - 1/4 Sara Lee 34 1/4 . 3/4Gulf t ïfest. 72 - 3/8 Shell Trp.Tr. 76 5/8 - 1/2Hecla Mng. 13 - 1/4 Southern Ü. 8 1/4 unchHilton 69 3/4 - 1/4 Unisys 33 1/4 + 1/4Hanestake Mng. 17 5/8 - 1/2 Unocal 29 - 1/4

DOW JONES LOCAL STQCI-Industrials 1926,89 - 16,08 "CX

Transportation 747,71 - 5,86 Ant.Brewery HFL. 75-85
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT DECEMBER 29,1987
The stock market drifted lower on very light volume while
the U.S. dollar was flat and the bond market gained slightly.
The Dow Jones Industrial average closed at 1926.89 down
16.08 points. Declining issues outnumbered advancing issues
by a 2 to 1 ratio (about 976 down and 506 up). Volume was
approximately 111 million shares. Some large gainers included

■ Rhodes Inc (14 3/4 up 4 5/8, Lilly 76 3/8 up 2.1/8,
Int'l Minerals 48 1/8 up 2.1/4, J.P.Morgan 35.1/8 up 2 and
Bankers Trust 30.1/2 up 1.1/2. Some large losers included
Pennzoil 70.3/4 down 2.7/8, Cooper Industries 53.3/8 down 2,
Goodridch 40.1/8 down 1.7/8 and Computer Sciences 50.1/2
down 1.3/8
E.F.HUTTON RESEARCH.

eg MAiHJito aa uin s bank i\.v.
INVESTMENT DEPARTMENT

~/j*£ji For further information call
<gf£?_f Tel. 612511/612991/612294

~<iiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiini ■■■■■imiMiiiiiiriiv

f Koersen Centrale Bankb ; : : —f5 NOTEWNGEN CENTRALE BANKVANDE NEDERLANDSEAN- ff
E TILLEN GELDIG OP WOENSDAG 30 DECEMBER 1987 EN ZS TOT NADER ORDER: S

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80E CAN DOLLAR 1.34 1.36 1.38
ft PND STERLING 3.235 3.29 3.35
C N€DGLD 98.49 99.21 100.01 t
Z BOUVAfI — — _ i
m ZLU FRANCS 137.30 138.02 138.82 S
Ï Ffl FRANCS 31.63 32.73 33.43- DUITSCAAARK 110.93 111.65 112.45
£ SURGLD — 100.07 102.59 :: iturc 1.19 1.49 1.55 :
S AR FLORIN 98.00 100.00 100.20 Z
Z KOERSEN V/VN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-: LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-

MENT VANFINANCIEN EN GELDIGVANAFHEDEN30DECEM- ■
5 8ER1987 EN TOT NADER ORDER.

" 9.75% OBUGfITI€L€NING€N P€R 85/89 98.64
; 13 % OBUGATI€L€NING€N P€R 86/90 104.20 :
3 12 % OBUGATICLCNINGCN P6R 88/92 103.52
ï 10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 99.73_ 10.25% OBUGATI€L€NING€N 1986P€R 1990 98.82- HETEFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN- -GEN BEDRAAGT 10.69%. S
ï DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN E
Z BIJ HETLOKALE BANKWEZEN. S

Ai« ■■■■ Minimi■"■■■■iiiiiiiiiiiiiliiiiii^iiiuix?

/^S_!VPnto moUSTRmi DE VEnEZUELR
*>_É jV^É. maakt de wisselkoersbekend
""few^ van de BDLIVAR, geldig tot

DONDERDAG 10.30 uur

c.„«h aank?kP VERKOOPCash - Cheque _
.’.4.90 ’.5.10 ’.6.10 ,
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Radio Hoyer met nieuwe programma's
WILLEMSTAD— Het Neder-

lands- talige radiostation Hoyer
IIkomt in januarimet een aantal
nieuwe programma's. Zo begint
op 4 januari het ochtend- prog-
ramma 'Mallemolen' van Lau-
reen Schenk, dagelijks van ne-
gen tot elfuur.

In dit programma is niet al-
leen aandachtvoor muziek maar
ook een uitgebreide sortering
wetenswaardigheden. Zo zullen
de ochtendbladen behandeld
worden, is erruimte voor sociaal-
getinte mededelingen en heeft
elke dag van de week een eigen
thema. Medische aspecten ko-
men op maandag aan de orde,
vrouwen- zaken op dinsdag, en
woensdag is de dagvan politiek.
Op donderdag wordt aandacht
besteed aan internationaal
nieuws en is er tevens een wed-
strijdvoor de luisteraars.Devrij-
dagstaat in hetteken van deont-
spanning. Op die daglegt 'Malle-

molen het accent vooral op uit-
stapjes die hetkomende wee-
keinde in het verschiet liggen, is
er informatie over reisbestem-
mingen en is er ruimte voor in-
terviews.De 'Mallemolen' iskor-
tom van alle markten thuis en
voor iedereenbestemd.

"Hoezo, wij geen mening?", is
het tweede nieuwe programma
dat wekelijks vanaf zes januari
opwoensdag de lucht ingaatvan
kwart over zeven tot kwart over
acht's avonds. Ditprogramma is
bestemdvoor jongerenvan 12tot
17 jaardie hierin hun mening
over tal van onderwerpen kun-
nen uiten. Zakgeld is het onder-
werp waarmee despits wordt af-
gebeten. Het programma wordt
gepresenteerddoorMonique van
Meerwijk en Laureen Schenk.
Jongeren die aan het program-
ma willen deelnemen kunnen
zich opgeven bij radio Hoyer,
Plasa Hoyer 21, of via de num-
mers 612713en 611678.

PISCES—<s^i Seafood Restaurant & Bar VnÉ$T
fc^?ks» Caracasbaaiweg 476 - Tel.: 672181

£ ' €en Schrikkeljaar gaan uuij tegemoet RjA
T-t^ff Bij" Pisces "zitje altijd goed. « *\L
I Voor allen een heel gezond A 3^S^ 0 fI en een verschrikkelijk oWil goed 1988. O° g^Hl °o

j-^ Op 31 december gratis oliebollen eten
ES. van 1 uur a.m. -8 uur a.m.

Relashona kv kambio di aria
Minister-President di Antias,

serïor Don Martina
lo dirigi su mes na pueblo kv vn

DISKURSO NASHONAL
Transmishon : via TeleCuracao i emisoranan di

radio lokal

Fecha : djarason, 30 di desèmber 1987

Ora : 21.00'or(nueb'ordianochi)

Loyens & Volkmaars
Belastingadviseurs

is verhuisd naar
Kaya Flamboyan no. 22

(Rooi Catootje)

Telefoonen telefaxnummers zijn gewijzigd als volgt:

Telefoon : 72544
Telefax : 72290

Telex en Postbus-nummers blijven ongewijzigd:
Telex : 1081 LVTAXNA

P.O. Box 507, Curacao, Netherlands Antilles
30 December 1987

(d^^Wo^a 'ndjuweg 47 (Dominguito,
I\^p~i^v\H laatste zijweg van Schubappelweg)

klxoi§l TeL614855-
Wij wensen onze geachte clientèle een

Zalig Uiteinde en een

gelukkig en voorspoedig 1988
Tevens delen wij U mede dat wij

GESLOTEN ZIJN
" van 1 t/m 8 januari 1988 f

__v_k_i^__i wm^si _b^ ij-j jfj*

i^^^^JT^ SaALENJA

![ Speciale aanbiedingen (tot eind van demaand)voor deko- ]!
i, mende feestdagen ]>
]» Het hele gezin kan zich naar de laatste modekleden tegen \\
]! Pantalons van ’.129 —119 —en 99— !|\ nü voor ’.25,— ji

|! Jurken van ’.229 —199 —en 149,— \\ nü voor ’.50,— en ’.30,— ]i
l' Hemden en blouses ’.99,—, 89,—en 79,— ij

Kinderkleding vanaf ’.5--, nü voor ’2O,- |.
!j Elke dag wordt de voorraad aangevuld. |!

SKY HIGH FASHION \
i MESKER-GEBOUW |j
j] Elke dag open vanaf 8.30 non stop tot 7 uur's avonds ij

4|L T^BIBUOTEKA
KORSOU

Otro hende tambe ke lesa e buki
kv abo tin hopi tempu kaba na
kas.
P'esei, tor di dia 10 di desèmber
te kv 2 di yanüari bo por entrega
e bukinan sm paga but. Hiba nan
na Bibiioteka Pübiiko Korsou na
Punda, Bibiioteka hubenil na Otro-
banda ic filial di bibiioteka na
Barber. Tambe por deposito nan
den c kahanan köra ku tin na...
La Ganga Saliha - Casa Cohen-
-77 General store - Esperamos-
ABN Rio Canario - LATRA-
Pöstkantor Punda - Vreugdenhil
Colon - Boekhandel Santa Maria-
Palais Hindu Punda - Casa Leon
Otrobanda - Banko Maduro na
Plasa Djodjo Correa - Van Dorp/
Eddine Promenade - Zuikertuintje
Koffiebar - Pita Supermarket -
Vreugdenhil Caribe - Banko
Maduro na Barber.

Fia ke men
...trese bèk!

Sttj De gelukkige win- >ÏSV_M naarvan de waar- Kife
debon van ’.100.-van

29 decemberis
Ivy Hu-A-Ng

Schottegatweg Oost 3B

Caracasbaaiweg [AU
jgfc) Tel.: 613496 (Cl§S&— .>._Hwe

B

©CURGftSu
deelt hierbij mede dat haar KASSA morgen donderdag 31 de-
cember 1987 vanaf 11.00 (v.m.)

GESLOTEN
zal zijn en deAdministratie vanaf 12.00 uur 's middags.

Verder vJordt de gehele Curacaose bevolking, namens CURGAS
N.N).

een Gelukkig Nieuwjaar 1988 toegewenst.

I *<*
Voor de grootste sortering vuurwerk en het beste in prijs: IgSfefe \

K£^m%**MUU buKULhKï %^M
" JJ^SP- Donderdag 31 december: 10%korting op vuurwerk, weer te besteden aan vuurwerk, dus: meer vuurwerk voor Uw geld/ *> * "^j^W^ sjr* "Caracasbaaiweg 170 - Tel.: 614801 -31 decemberom 5 uur Gaita-groep. Vuurwerk-show woensdag om 9 uur op Caracasbaaiweg 220. * -- J

jSmeuwebril?

\£%m Caribbean Optical

£^Ém modellen voor U.
Alle soorten glazen

■f en brillen vindt U bij:

cSAvila cßeach "Hotel
Penstraat 130- Willemstad

fvraagt op korte
termijn

HOSTESS
— Voor avonduren

(diner)

A%— Part-time basis.

Voor sollicitatiegelieve pas-
foto mee te nemen en sollici-
tatieformulier in Avila Beach
in te vullen t.a.v. de heer A.
Septer.

_——_■_—_——■_—_—__—__—i—m_h_■_—>_— —m

a^sss sasa sasasao» sasa ~
£> Donderdag 31 december$«non stop geopend tot 4 uur 's*
-middags. "»Wy wensen een ieder Jj-| Gelukkig Nieuwjaar 1988 «

| La Indiana N.V. IS Hendrikplein 11 j%sasas*sasasasasasa*^

Jtt COME AND CELEBRATE WITH US If\pT THE LAST REMAINING DAYS OF _$f^ .1987 AND START 1988 IN THE HOTTEST "f?"M PLACE IN TOWN. &
4% 31st. of December, 1987 \JM OPEN from 4:00 p.m. till 9:00 p.m. §y
Mli Ist. of January, 1988 m
~+ OPEN from 01 :00 a.m.-06:00 a.m. Kj,"ta Entrance fee fl. 10,-- jSf
sjJ* The Pub Management and personnel wishes all "jk
7I|L their members and the community of CuracaoS HAPPY NEW YEAR!!! V°iWt and for 1988, jC
#1 THE PUB WILL STILL BE THE HOTTEST S&jj PLACE IN TOWN. «g

c ~~
Groot- kli'mhandelsbedrijf

heeft een vakature voor een vrouwelijke

ADMINISTRATIEVE KRACHT/
BALIVERKOOPSTER

Schriftelijke sollicitaties met pasfoto te richten
aan P.O. Box 3505, alhier.

Wï*o. jZW BreedestraatHV; < (}\ Te1:611615

BAROLO \)ILI_AANTINORI RKCIOTO
De gekroonde Italiaanse De nQbe|e cnianti .geschikt een volle rode, iets zoetere
koning van«Jrode wynen „ v|eeSgerechten, wijn, die Uw feestelijke ge-Zelfs m Bordeaux sleepte vaneenVOudigel)iefstuktot rechten, zoals Canard a
onze Barolo n 1978 de gemarineerd*ibstuk. l'Orange, Ham met ananas
gouden medaiNe voor bes- » of Kalkoen gevuld met kas-
te rode wijn in de wacht, tanjes, extra geslaagd
Bij Uw kerstdiner: voor- makentreffelijk!
De prijs? De prijs? De prijs?
Vanaf ’.15.-/fles Vanaf ’.10.-/fles Vanaf ’.15.-/fles.

A\\ Bovenstaande en andere wijnen verkrijgbaar bij GIFI of, IJL/|js\ indien gewenst, thuis bezorgd (overal op Curagao) lim
\j^L^^ na telefonische bestelling op nummer 611615 __^^Z^E&

kambio den orario pa
DIA 31 DI DESÈMBER
Setel su ofisinanan lo ta habri di
7.30 'or di mainta te
12 'or di mèrdia.

Kahanan lo ta habri te "
10.45 'or di mainta. /_f§j\ Mwk §)

su abonadonan en spesial vn *MJlv^WßlJ__^<i W
PROSPERO WÉW^\
ANA 1988. ®jllfeij

H SETEL
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