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AMSTERDAM—Dedollarzetzijn

JjPmarsvoort.De muntnoteerdevan-daag 1,8695 Ned. gulden tegen eenslotkoers donderdagvan 1,8460 gul-
den. In Tokyo sloot de dollar op■129,45 yen, hoger dan de slotkoers
psteren van 128,95 yen. De aande-len volgden dekoers- stijgingvan de
dollar. De Nikkei- index in Tokyo
j>lng met 80,43 punten omhoog tot
f 2-872,56. Wall Street sloot gisteren
14>10punten hogerop 2051,90.

*****PARAMARlBO—RenschdeSuri-
|jaamse mensenrechten- activist is
donderdagavond weer vrijgelaten
nadat hij 's middags was opgepakt
doordepolitie. Hij isredelijk behan-
deld, naar eigen zeggen.Rensch werd
y^rdachtvan"voorhetmilitairgezag
beledigende en bezwarendeuitlatin-
gen". Hij zou tendentieuze berichten
verspreiden in de lokale en buiten-
'andse pers.

HAARLEM — Het circa 60 man
?terkerechercheteam inde zaak-He-
»_.n onderzoekt ruim 9.500 tips die
sinds het begin vap de ontvoering
binnenkwamen. De "gouden tip" zit
er vooralsnog nietbij. Het is ruim
ver maandengeleden dat Heijn ont-
voerd werd.

*****KUWAYT— De SUwijst een wa-
pen- embargotegen Iran niet af,
■naarvermoedt datIrantochwel aan
Wapens zal kunnen komen. Een em-
bargo zal dus niets bijdragen aan
beëindiging van de Golfoorlog.

*****AIRO— Veiligheids- agenten in
Egypte hebben een agent van de
Jracnse geheimedienstgearresteerd
die trachtte een ondergrondse groepop te richten in het kader van delraanse pogingen de islamitischere-volutie te exporteren. Aldus een be-
richt in de officiële Egyptische pers.

*****. Washington — De vs rege-
nng heeft donderdagverklaard dat
er reden is tot optimisme watbetreft
Vrede in Afghanistan, maar vooruit-
gangisafhankelijkvan deSU. De SU
moet een datum noemen voor te-
rugtrekking van de naar Westerses,cnatting 115.000 SU militairen in
dat land

*****PEKING— Brand in een trein op
bet traject Guangzhou en Xian in
Lhina heeftaan 34 mensen het leven
gekost.Dertig passagiers liepenver-
jvondingen op. Twee wagons
wandden vollediguit.

*****NEURENBERG—In december is
net Westduitse werkloosheids- per-
centage scherp gestegen tot 9,2 pro-
cent.Er zijnnu 2,308 miljoenwerklo-

m deBondsrepubliek.
*****ROTTERDAM—Smit Internatio-nale zal over het boekjaar 198&87

djep in derode cijfers terechtkomen., at istewijten aan een eenmaligeaf-
'°eking op de vaste activa -groter

?*J geraamd- en een sterk negatief
°edrijfs-resultaat. InhetIehalfjaar
jashet verlies 40 min gulden, voor
de 2e helft wordt iets minder ver-
Wacht. Oorzaken: delagedollarkoers
!" laag werkaanbod. Ook voor
19°7/88wordt verlies voorzien.

*****Washington — De ministersvan Buitenlandse Zaken van de VSen SU zullen elkaar met ingangvan
eDruari maandelijksontmoeten. Dit
r voorbereiding van de nieuwetop

Gorbatsjov.
*****JOHANNESBURG— Rebellen

y3ll de Mocambiquaanse guerrilla-
P^eging Renamo hebben een groot
Katnp op 25km van dehoofdstad Ma-
Jpdto. Een journalistvan het ZA blad
'"e Star heeft verteld over zijn be-
-Ino aan het kamP- Het kamp telt
iOOO mensen. Vanwege deRenamo-

heefthetRode Kruis 2 we-
*fngeledenbesloten devoedselhulp-
'ichten voorlopig stop te zetten.
Jeiduizenden mensen zijnhiervan

f'hankelijk. Voedselhulp over land
18door de aanvallenonmogelijk.

PARUS — De Oostduitse staats-
J; 11 Partijleider Honecker is donder-
dag begonnen aan een 3- daags be-
*°ek aan Frankrijk. Het is voor het
j*rstdateen DDR- leidereenbezoekre ngtaan eenvan de 3Westerse mo-
gendheden die officieel W-Berlijn
besturen.

*****AMSTERDAM — Het actieschip
J^eenpeace is vandaag vanuit Nw-
£eeland naar Antarctica vertrok-
ken. Daar worden 4 Greenpeace le-
dendieal eenjaarop heteilandRoss
'even afgelost. De Greenpeace leden
onderzoekende gevolgenvan mense-
uJke aanwezigheid in het Zuidpool
gebied. Het isheteerstepermanente,
Wetenschappelijke station van een
Particuliere organisatie. Greenpea-
ce wil datAntarcticawordtuitgeroe-pen tot wereld- natuurpark.

SIGARETTEN
Palestijnseleidersin Israël en

de bezette gebieden kondigden
donderdaghetbeginaan van een
burgerlijke ongehoorzaam-
heids- campagne, ondanks
waarschuwingenvan de Israë-
lische minister van Politie,
Haim Bar- Lev, datze daarom
gerechtelijk vervolgd zullen
worden. Hanna Siniora, de
hoofdredacteur van de be-

langrijkste Engelstalige Pales-
tijnse krant Al- Fajr (de Dage-
raad) en de Palestijnse activist
Mubarak Awad hebben de 1,4
miljoenPalestijnen in debezette
gebieden opgeroepen te begin-
nen met een boycot van Israë-
lische sigaretten. Daarna zou-
den acties moeten volgen zoals
weigering belasting te betalen
aan de Israëlische bezetters en
weigeren voor Israëliërs te wer-
ken. "Gandhi begon met zout.
Wij beginnen met sigaretten",
zei Siniora.

In Oost- Jeruzalem, Ramal-
lah, Jericho en Al- Ram werd
donderdag door de meeste win-
keliers weer gestaakt. Tijdens
rellen in de Gazastrook werd
gisteren zeker een Palestijn
doodgeschoten, in het Mugazi-
kamp. Daarmee is het aantal
slachtoffers opgelopen tot
minstens 26.

GEENWATER
Voor hetvluchtelingen- kamp

Khan Yunis gold voor de derde
achtereenvolgende dag een uit-
gaansverbod, na de rellen van
zondag, toen een Israëlische sol-
daat een vrouw doodschoot die
gewoon dewas aanhetophangen
was. Door het uitgaansverbodzit
het kamp al drie dagen zonder
water en gesloten winkels ma-
ken dat de vluchtelingen geen
inkopen kunnen doen.De meeste leden van de Ara-bische Liga zijn het eens gewor-
denoverhet houden van eenbui-tengewone zitting van de inter-
ministeriële raad van de Ligaover de situatie in de bezette ge-bieden, zo is in Tunis vernomen.Een delegatie van functiona-
rissen uit deVS en van de Vere-nigde Naties, onder leiding vande Amerikaanse republikeinse
senator John Chaffee, moestgisteren afzien van een bezoek

aan het Palestijns vluchtelin-
gen- kampKalandia toen zij met
stenen en flessen werden beko-
geld doorwoedende betogers.

AFKEER
In een gesprek met Shamir

hadChaffeezijnafkeergeuitvan
het geweld dathet Israëlische le-
ger tegen de Palestijnsebetogers
gebruikt. Hij betoogde "er moet
een oplossing voor de lange ter-
mijn zijn voor het leven van die
mensen. Zij hebben 20jaardoor-gebracht in deze kampen. Als er
niet wordt onderhandeld, dan
gaat dat door.En ikgeloofdat we
het ergste nog niet eens hebben
gezien".

De Amerikaanseministervan
Buitenlandse Zaken, George
Shultz, onderstreepte donderda-
gavond het "onwankelbare" ka-
rakter van debetrekkingen tus-
sen Israël en de VS. De verkla-
ring volgde op kritiek in Israël
over hetfeit dat deVS inhadden
gestemd met een VN- resolutie
waarin er bij Israël op aange-
drongen werd af te zien van de

voorgenomen deportatievan ne-
gen Palestijnen. Het was voor
het eerst sinds 1982dat deVSte-
gen Israël stemden. Shultz her-
haalde datde "sleutel tot devre-
de" in het Midden- Oosten ligt in
directe onderhandelingen tus-
sen Israël en zijn buren en gaf
verderkritiek op Israels gedrag
in debezette gebieden.

Verdachte
in moordzaak

Canadese
toeriste

WILLEMSTAD/KRA-
LENDIJK — In de 'myste-
rieuze' zaak rond de dood
van het vijftienjarige Ca-
nadese meisje in het Fla-
mingo Beach Hotel op Bo-
naire, lijkt ietsmeer duide-
lijkheid te komen. De poli-
tieop diteilandheeft giste-
ren een man aangehouden

ydie ervan verdacht wordt
metdemoordinverband te
staan. Hij ontkende in
eerste instantie er ietsmee
te maken te hebben maar
zal nog verder verhoord
worden.

De dood van de Canadese
toeriste, deed het nodige stof
opwaaien op Bonaire. Vooral
omdat het om een zeer moei-
lijke zaak bleek te gaanwaar
duidelijke sporen en een mo-
tief, die op een moord wijzen,
volledig ontbraken. Omdat
een gewelddadige dood toch
niet uitgesloten kon worden,
ging men daarbij het politie-
onderzoek van uit.

Uit deverschillende verho-
ren, heeft depolitie inmiddels
zoveel aanwijzingen verg-
aard, dat gisteren een ver-
dachte kon worden aange-
houden, zo werd bevestigd
van zijde van het Openbaar
Ministerie op Curacao. De
man is opBonaire achter tra-
lies gezet en zal vandaagnog
verder verhoord worden. In
eerste instantie ontkende hij
ietsmet de zaak te maken te
hebben. Het onderzoek gaat
voort.

Washington
zegt sterke
man Panama
op te stappen

WASHINGTON —Was-
hington heeftgeneraalManu-
el Antonio Noriega nogmaals
laten weten dat het maar hetbeste is alshij zo snelmogelijk
aftreedt als commandant van
de Panamese strijdkrachten.
Ditverzoek ishem onderogen
gebracht door onder- minis-
ter van Defensie Richard Ar-
mitage.

Eerder heeft Buitenlandse za-
ken van Washington deze wens
laten weten aan Panama. On-
der- minister Armitage was bij
dit gesprek vergezeld van de
Amerikaanse ambassadeur
Arthur Davis en een ambtenaar
van hetPentagon, zozei eenhoge
Latijnsamerikaanse diplomaat.
De sterke man van Panama
kreeg te horen dat deregering
van president Ronald Reagan
het unaniem eens is over de
kwestie dat Noriega zijn macht
moet opgeven. Dit opent deweg
omin 1989vrije verkiezingen in
Panama te houden.

Het uitlekkenvan ditgesprek
is waarschijnlijk bewust ge-
beurd door Washington. Dit om-
dat Noriega had gezegd dat de
Amerikanen op bezoek waren
gekomen om hem te waarschu-
wen voor een mogelijke
staatsgreep.

Beroving
WILLEMSTAD — Gisteren is

een 'oudebekende' van depolitie
aangehouden. Hij hadeen Duit-
se toeriste op straat aangevallen
en beroofd. De vrouw is daarbij
gewond geraakt.De spullenwer-
den later teruggevonden.

SHAMIR WEIGERT VN- FUNCTIONARIS TE ONTVANGEN
Burgerlijke ongehoorzaamheids- campagne Palestijnen

PLO: Israël uit bezette
gebieden verdrijven
JERUZALEM—Terwijlpremier ïïtznakShamir van Israël

donderdagnogmaals benadrukte dat zijn land "nooit" debe-
zette Gazastrook en westelijke Jordaanoever zal evacueren
spraken vertegenwoordigers van de Palestijnse Bevrijdings-
organisatie PLO inBaghdad over een internationale campag-
neom Israël uit de bezettegebieden te verdrijven. Shamir wei-
gert een VN- afgezant te ontvangen die een bezoek aan de ge-
troffen gebiedenwil brengen. DeAmerikaanseminister Shultz
onderstreepte de vriendschap met Israël maar gafkritiek op
hetgedragvan het leger.Palestijnse leidersin debezette gebie-
den hebbenhetbegin aangekondigdvan eenburgerlijke onge-
hoorzaamheids- campagne, ondanks waarschuwingen datze
daarom gerechtelijkvervolgdkunnen worden.

Bassam Abu Sherif, de advi-
seur van PLO- leider Yasir Ara-
fat,zei datde CentraleRaad van
de organisatie van plan is een
operatie te lanceren "om inter-
nationaleprotectie van ons volk
te garanderen en een einde te
maken aan de Israëlische bezet-
tingvan deArabische gebieden".
De moties dienaar verwachting
worden aangenomen moeten
"hetvoortduren van de volksre-
volutie" verzekeren.

De gewelddadige protesten in
de bezette gebieden breidden
zich donderdagverder uit nadat
Israël bevel had gegeven tot de-
tentie zonder proces van nog
meer Palestijnen op beschuldi-
gingvan aanzet tot oproer. Tien
Palestijnse activisten -van de
2.000diealvast zitten-zijnin ad-
ministratieve hechtenis geno-
men. Deze procedure maakt het
mogelijkverdachten zonderpro-
ces voor zes maanden op te
sluiten.

GEENBEHOEFTE
Een woordvoerdervan de Ver-

enigde Naties in New York zei
dat ondersecretaris- generaal
Marrack Goulding een bezoek
aan Israëlzalbrengenom dedoor
geweld geteisterde gebieden te
bezoeken. PremierShamir heeft
al laten weten te weigeren met
de VN- functionaris te spreken.
"Daartoe is geen behoefte". De
televisie meldde dat het bureau
van de premier zou trachten te
voorkomen datGoulding door debezette gebiedenreist. Minister
van Buitenlandse Zaken Shi-
mon Peres heeft van zijn kant
verklaard deVN- topman wel te
zullen ontmoeten.

Met Nederlandse delegatie

De Castro woedend
weg uit vergadering

WILLEMSTAD — De
eerste officiële vergade-
ringvan drsJandeKoning
op Curasao, gistermiddag
met deRaad van Ministers
in het Fort, is zeer rumoe-
rig geweest. Zoergzelfs dat
minister Marco de Castro
van Handel, Industrie en
Werkgelegenheid, op hoge
poten dezaal is uitgelopen,
de vergadering latende
voor wathet was.

Hettumult ontstondbij het
agendapunt dat op verzoek
van premier Martina op de
agenda was gezet, over de
deelname van de Neder-
landse Participatie Maat-
schappij (NPMNA) in de Ont-
wikkelings Bank Neder-
landse Antillen (OBNA). De
Castro was het niet eens met
de wijze waarop zijn collega
Franklin Crestian van Ont-
wikkelings- samenwerking,
dit agendapunt naar voren
bracht en verliet uiteindelijk
woedend dezaal.

Er zouden al langer span-
ningen geweestzijnbinnen de
Ministerraad over dit punt.
Het heleproces om de Neder-
landse Participatie Maat-
schappij nauwer bij deOBNA
te betrekken, is door deCura-
caose regering op gang ge-
bracht. Daar is gedeputeerde
Diaz bezig met incorporatie

van Korpodeko in de OBNA.
Omdat men ook de Neder-
landse Participatie Maat-
schappij daarbij wil betrek-
ken, heeft minister Crestian
toen hij vorig jaar november
in Nederland was, de nodige
gesprekken gevoerd over de
uitvoering van een stap-
penplan om te komen tot een
betere samenwerking.

Het is de bedoeling dat de
Nederlandse Participatie
Maatschappij dan ook aan-
deelhouder wordt van de OB-
NA eneen commissariskrijgt
in deRaad van Commissaris-
sen. Tevens wil men de huidi-
ge Raad van Bestuur, die be-
slist over de toewijzing van
gelden aan projecten, ver-
anderen in een krediet- com-
missie. Voorstellen waar de
Curagaose overheid volledig
achter staat.

De spanningenindeMinis-
terraad zouden echter zijn
ontstaan omdat Crestian in
Nederland verschillende za-
ken met betrekking tot deze
materieheeft behandeld.Dat
terwijl de OBNA tot de porte-
feuille van De Castro behoort.
Daar zou De Castro zich al
eerder boos over hebben ge-
maakt en dat is gisteren tot
een uitbarsting gekomen, in
het bijzijn van de Neder-
landse delegatie.

Staten Antillen en Aruba

Volgend parlementair
contact in Nederland

ORANJESTAD— Het par-
lementaire overleg tussen de
Antillen en Aruba isvan me-
ning, dat tijdens de bespre-
kingen met de Nederlandse
collega's moet worden voor-
gesteld om het interparle-
mentaire contactplan in 1989
in Nederland te houden. Dit
met hetoog op hetfeit, datde
werkgroep het niet haalbaar
acht om in een relatief korte
tijd na elkaar weer een con-
tactplan te organiseren.

Het zijn weliswaar de Neder-
landse Antillen dievolgend jaar
het contactplan moeten orga-
niseren, maar het houdt ook
voorbereidings- werkzaamhe-
deninvoor Aruba—hoewel min-
dercomplex—zoals nuhet geval
is met de Nederlandse Antillen
die voor het bezoek van de driedelegaties naar de NederlandseAntillen hebben moeten treffen.

Concreetzal aanNederland wor-
den voorgesteld, datNederland
in 1989 het contactplan organi-
seert, dat deNederlandse Antil-len ditin 1990voorhunrekening
nemen, Nederland weer in 1991en dat Aruba in 1992 het con-tactplan organiseert. Dit geeftzowel Nederland, de Neder-landse Antillen en Aruba onge-veer twee jaar speling om gede-gen voorbereidingen te treffen.Dit zalvooral in de NederlandseAntillen en op Aruba ertoe lei-dendat deeventuele veranderin-gen beter geëvalueerd kunnenworden.

NABLUS —Familieleden van
gearresteerde Palestijnen
wachten bij de Israëlische mili-
taire rechtbank in Nablus op de
uitkomst van spoedprocessen te-
gen de 2.000 betrokkenen bij de
onlusten van deafgelopen weken.
TienPalestijnenzijn nuin admi-nistratieve hechtenis genomen.
Dezeprocedure maakt het moge-
lijk verdachten zonderproces
voor zes maanden op te sluiten.

Het leger heeft zoals gebruike-
lijk de beschuldigingen tegenge-
sproken datPalestijnsearrestan-
tengemarteldworden. Palestijn-
se advocaten hebben gemeld dat
er ookgebruik werdgemaaktvan
elektrische schokken om jonge-
ren bekentenissen af te dwingen.
De voorzitter van dePalestijnse
mensenrechten- organisatie ver-
klaarde datnueen opelke170be-
woners van de bezette gebieden
tussen de 15 en 30jaarin dege-
vangenis zit.

ANDERE LANDEN
Het beste tijdstip om het con-tactplan te houden wordt doorAruba en de Antillen het voor-

jaar gevonden. Dit in verband
met vele werkzaamhedenvan deStaten tegen het eind van het
jaar.In verband metde wensvan

deNederlandsedelegatie omeen
land in deregio te bezoeken, zijn
Aruba en de Antillen van me-
ning dat diteen aansluitend con-
tactplan dient te worden, zodat
daadwerkelijk een gedachten-
wisseling op gang kan worden
gebrachtmet het parlement van
het te bezoeken land. Gedacht
wordt om in plaats van een kort
bezoek van drie dagen dit uit te
breiden totzeven è tiendagenzo-
dat eventueel meerdere landen
kunen wordenbezocht.

Een thematische aanpak zal,
zoals de Nederlandse delegatie
in denota Contactplan voorstel-
de,zal volgens dewerkgroepvan
deStatenvan Aruba en deAntil-
len ten goedekomen aan de dis-
cussies. Zij zien de mogelijkheid
inom meteen dergelijke opzet fo-
rums te organiseren met des-
kundigen en eventueel andere
groeperingenvan de bevolking.



MENSEN

ROUSELLE DANIA en MAAR-
TEN VAN DE LAAR gaven el-
kaar gisterenhet 'jawoord' in de
kerk van GrootKwartier. Beide
landskinderenzijn alweergerui-
metijdwoonachtig in Nederland
waar Rousellé als secretaresse
werkzaam is en Maarten als
electronicus. Deze belangrijke
dag in hun leven, wilden zij
echter niet in het koude kikker-
land vieren maar in tropische
sfeer waarhetAvila Beach Hotel
voor was uitgekozen. Daar kwa-
mengisteren allevrienden enfa-
milie-leden bijeenom het geluk-
kig paar te feliciteren. Niet al-
leenvriendenvanCuragao maar
ookuitNederland,Amerika, Ca-
nada, Venezuelaen andere lan-
den, waren naar Curacao geko-

*****

men om de huwelijksplechtig-
heid bij te wonen. En daarnana-
tuurlijk te genieten van een
heerlijke vakantie op het eiland
zodat dit huwelijk gezienkan
worden als een kleine bijdrage
aan ons toerisme.
Gedeputeerde van Sociale Za-
ken, Henky Gummarus, heeft
eenbezoek gebrachtaan deCRE-
CHE STA ROSA. Hij had het
goede nieuws dat het be-
stuurscollege heeft ingestemd
met hetverzoek om de creche uit
te mogen breiden. Op defoto het
momentwaarop W.Suarez, voor-
zittervan destichtingcrecheSta
Rosa, en mevrouw W.Bergeik
van de creche de papieren van
hetbestuurscollege inontvangst
nemen. Dat gebeurde in aanwe-

zigheid van zowel de peuters als
vele volwassenen die bij het
werk opde crechebetrokkenzijn.

*****
ALBERT L.HODGE, zoon van
Mauritia Reid op St Maarten is
toegelaten als leerling van het
Berklee College ofMusic. Hodge
zal colleges volgen in vakken
waarbij de nadruk ligt op de pro-
ductie van muziek: improvisa-
tie, opnametechnieken, arran-
gementen schrijven, tekstschrij-
ven en de compositie van
filmmuziek. In Berklee studeren
ruim drieduizend studenten,
waaronder 700 buitenlanders
die uit 78 verschillende landen
komen.

INGEBORG SINT JAGO,
dochter van de ex-gezaghebber
van Bonaire is onlangs geslaagd
voor haar Bachelor degree in
Computer- wetenschappen. In-
geborg studeerde aan deUniver-
siteit van Miami en behaalde
haargraad 'met lof (cum laude).
Zij kreeg achtereenvolgens les
aan de St.Bernardusschool, de
Scholengemeenschap Bonaire
en het Maria Immaculata Lu-
ceuin (MIL) waar zij haar VWO
diploma behaalde.BIOSCOPEN

GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur La Bamba (’.5,-p.p.); 24.00
uur Fire withfire (18 jr., ’.5,-p.p.).

TELECURAQAO
VRIJDAG: 16.00Teletekst; 16.30Ora
pamucha; 17.30AGHUSAku Leo Flori-
das; 18.00 Man drechi di Dios; 18.15
Ajedres na plaka chiki ku Omalio Me-
rien; 18.30 Mira i Eskucha; 18.45Infor-
me deportivoku Hector Rosario; 19.00
Human body; 19.30 Century of surge-
ons; 20.00 Notisiero Tele-8; 20.45Kar-
naval '88 diskina paskinaku Hermanito;
21.00 Miniserie: «The key to Rebecca»
(last); 22.00 Wega di Number; 22.10
Show di Job: «La Seleccion en NAN»;
23.00 Sluiting.

ZATERDAG: 16.30De JimmySwaggart
Evangelisatie; 17.30Telefiestaku Tante
Irma i Tante Shirley; 18.30 Studiosport;
19.30 Panoramiek; 20.00 Notisiero Te-
le-8; 20.30Carrousel ku Gonzalo Cua-
les; 21.30 Estreno: «Penalty face»;
22.00 Wega di Number; 22.10 vervolg
Estreno; 23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)
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uur.

ZOEKERTJES verschijnen op
dinsdagenvrijdag en kunnen tedere
dag tussen 07.30-16.00 uur worden
opgegeven,behalve op zaterdag.
Alleen zoekertjes die op maandag en
donderdagvóór twaalfuur binnenzijn,
kunnen dedagdaarop{dusdinsdagen
vrijdag)verschijnen,

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
NassaustraatHQ.
Tel: 24333(drie lijnen).
Directeur-Hoofdredacteur:
Josvan der Schoot.
Redactie: Ramiro Tromp, Anna
Tromp? Van der Schoot,Djisbie Fran-
ken(fotograaf).
Advertentie-afdeling: Jos van der
Schooten Etjeer. Landsmark.

BONAIRE
Correspondent:
Hubert Unkels, Kaya Gobernador N.
Debrot 154, tel.: 8627.

SINTMAARTEN
Correspondent:
Gerard van Veen. Postbox 118, te..:
873859(Franse kant).
Abonnement en advertenties:
The Chronicle, Giounddove Road,
Pointe Blanche, tel:: 23919.

SABA:
Correspondente:
Ruth Hasselt, fe 1.:2299.

ST. EUSTATIUS:
Vertegenwoordigster/Correspon-
dente:
Peggyvan deHorde, Whltewaffweg 1.

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
Jos de Roo en Victor Hafkamp:Radio
NederlandWereldomroep (te!.: 035-
-16151, toestel 319)_

I ■ W Tel: 672000 |
Persagentschappen: ANP en AP.
Sarrienwerkingsoveréenkömst met
The Miami Herald, De Haagsche Cou-
rant, Oe Brabant Pers.

DRUKKEFHJ: Rotaprinf NV
DISTRIBUTIE (abonnementen):
Curagao: Dtstrico NV, tel: 70503,
70504 en 70304.
Voor klachten gelievedeze nummers
op te bellen: Het abonnementsgeld
kan ook betaald wondert via Giro rek.
nr.: 208.000, Maduro's Bank rek. nr.:
286.330.08 en ABN rek. nr.:
11.15.626.
Aruba: Nassaustraat 110, te1.:2433-
3(abonnementen én incasso):
mv. A. Wong-Loi-Sirtg, Noord Salifta.

Losse nummers 60 cent:
Abonnementsprijsop alleeïlandenvan
de Nederlandse Antillen vijftien gul-
denper maand.

Buiten Antillen(Nederland):
NA’.80,15 per maand: (luchtpost) óf
NAf 24r per maand (zeejïost); jaar-
lijksvooruitte betalen.

TomPoesen de Partenspelerdoor Maarten Toonder

156a—"Dezefoto's", sprakheerOllie,"zijn genomendoormijn
bediende Joost.Ukunter opzien hoePartenspeler mijmeteen
knuppel op hethoofd heeft geslagen, zodat zelfs ik, een Bom-
mel, hetbewustzijnverloor. En hierziet uhoe diebandieten de
schuurhebben opgeblazen, waar ik weerloosin lag!"

"Leugens!" krijste de heer Partenspeler en Bul Super
snauwde: "Hoe komt het dan datje hier staat, terwijl jein de
luchtbent gevlogen?"

"TornPoes heeft mij op het laatste moment naar buiten ge-
sleept!" zei heer Ollie. "De jongevriend heeft soms erg goede
invallen!"

"Het zijn truc-kiekjes!" jammerdePartenspeler.
"Ditkan immers niet waar zijn?!"kreet de voorzittervan de

voogdijraad. "Waar moet het heen als zelfs een voogd en een
pleegvaderniettevertrouwen zijn?Dit isimmersonmogelijk!"

Commissaris Bas luisterde echter naar niemand. Toen hij
lang genoeg naar de prentjes had gekeken, druktehij zó hard
opeenknop, datdezeeen deukin detafelmaakte en allein het
gebouw aanwezige agentennaar zijn bureau snelden.

Daar heerste alspoedig eengroteverwarring, datvalt te beg-
rijpen. En boven het geroep van stemmenviel nog slechts het
huilen van deheerPartenspeler te onderscheiden.

VERKOOPPUNTEN
AMIGOE

LOSSE NUMMERS van de Ami-
goe zijn verkrijgbaarbij:
Boekhandel Van Dorp/Eddine:
Curagao Plaza Hotel, Punda, Prin-
cess Beach Hotel, Promenade,
Schottegatweg Oost, Otrobanda,
HotelLas Palmas, Caribbean Hotel
Casino, Holiday Beach Hotel,
Bookshop Hato
Paul Maduro Enterprises, vertrek-
hal Hato
Kappel, Winston Churchillweg
Celia, Postkantoor
Celestina, Berg Altena
Faulborn, Berg Altena
Boekhandel Mensing, Punda
Mensing's Caminada
Boekhandel Salas
Gallery Salas (Zuikertuintje)
Novo's Book and Giftshop
Salina Snack
Cafeteria/Restaurant Salina
Samsom
Gasora nv, Caracasbaaiweg
Armara Liquor Store, Sta. Rosa-
weglBB
Sousa, CasCoraweg
Toko Mangusa, Cas Coraweg
Ritz Centrum, Mahaai
Kort, Rio Canario
Cerrito Supermarket, Schottegat-
weg Oost
Nos Hollandse Bakkerij, Handweg
JeanLouis Liquor Store,Gosieweg
Bloempot Book and Toyshop
El Chico, Wolkstraat
La Bonanza (O) :
Nos Tienda, Hospitaal
Shon Ma.Center,Welgelegen
Boekhandel Sta. Maria, Winston
Churchillweg
La Estrella, Winston Churchillweg
Toko Las Palmas, Schonegevel-
straat
Eddy's, Colebra eerde
Edmy Liquor Store, Ronde Klip
SupermarketDe Freitas, Erosweg.
Toko Fruteria Cerra de Agua, Ma-
huma

Niets heeft mij verhinderdme in
begrijpelijk Nederlands uit te
drukken.De zin is namelijk in
begrijpelijk Nederlands gesteld.
De ziekenfonds- raad heeft niet
doen blijken dat hij de zin niet
heeft begrepen. Dat antwoordt
een verbolgen staatssecretaris
Dees (Volksgezondheid) op vra-
genvan PvdA-kamerlid VanOt-
terloo. Het begrijpelijke DEES-
NEDERLANDS luidde: Onder
referte van uw bovenvermelde
brievenbetreffende hetinhoofde
dezes genoemd onderwerp deel
iku voor de goedeorde mede, dat
ingevolge een besluitvan de mi-
nisterraad de desbetreffende
materie zal worden geplaatst in
een meer algemeenkader, waar-
bij in inter-departementaal ver-
band onder meer de positie van
niet-Nederlanders enniet inNe-
derland woonachtige Nederlan-
ders in het stelsel van sociale
voorzieningen -waaronder de
verzekering ingevolge de alge-
mene wet bijzondere ziektekos-
ten- nader zal worden bezien.
Watbedoelt u eigenlijk met deze
zin ?, vroeg Van Otterloo. "De
bedoelingvan debriefwas dezie-
kenfondsraad te informeren
omtrent dewijze waarop mijner-
zijds is gehandeld naar aanlei-
ding van een tweetal adviezen
die de ziekenfondsraad uit-
bracht omtrent oneigenlijk ge-
bruik van de AWBZ", aldus
Dees, die hiermee de zieken-
fondsraad informeerde over wat
hij met diens adviezen heeft ge-
daan. —

AGENDA
CURAÇAO

WEEKEINDEDIENSTEILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DEDISTRICT OOST
9 januari 1988vanaf08.00 uur t/m 11
januari 1988om07.00 uur.
Dokter Winklaar, Spreekkamer: Dokterska-
mer Sta. Rosa, tel.: 671101; spreekuren
11.00-12.00/17.00-18.00 uur; spoedgeval-
len: tel.: 616784 b.g.g. 625822/625800
toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Winklaar, Braakman, Doran en mevr. Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS-EN 2DE DISTRICT WEST
8 januari1988 vanaf 17.00uur t/m 11
januari 1988om07.00 uur
Dokter Braakman-Bonder, Sentro Mediko
Kas Chikitu, tel.: 623550;spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
671313 b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-. ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac, King, mevr.
Rosales-Concession, mevr. Pablo en Luca-
sius)

DERDE DISTRICT BANDA ABAO
8 januari 1988vanaf 17.00uur t/m 11
januari1988om 07.00uur.
Dokter Botero Duque, Spreekkamer: Soto,
tel.: 641790; spreekuren: 10.00-11.00/
17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
641790b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen:Tweed. Vonhögen, Schellens,Bote-
ro Duqueen Spong).

NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten vande
artsen van Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-

trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan hun eigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
'""co .p dienstdoende arts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544):openingstijdenvan
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
op zon- en feestdagen alsmede op werkda-
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel.:
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopend van maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degehele dag gesloten; na 17.00uur kunt u
de zuster van dewacht bellen: zuster Pata-
ca, tel.: 87342, pageboy027-360.

WIJKVERPLEGING CURAQAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopendvan
maandagt/ mvrijdag van 07.00-18.00 uur;
dewacht heeftzuster Pietersz,tel.: 671147,
pageboy027-345.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.
DIERENASIEL.' dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; opzaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

KLEUTERBUREAUM 4.00-16.00uur alleen
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvan
07.15-10.30 uur; alleenyokjensafspraak.

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

*»* * *
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00uur.

BOTICA ISLA(tel.:663B9s):openingstijden
van maandagt/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voor spoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

*** * *
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Otrabanda, Winkelcentrum Colon, tel.:
625633.
Punda
delPueblo, ShaCaprileskade,tel.: 612444.

*** **
VERLOF BEGRAFENIS

9januari: E.F. Cannister, Schottegatweg
Oost 25.
10 januari: M.V. Meyer, Kaya Wawa
Scholtzl.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te OpenbareBasisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30 uur gebouwCredit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-
gavondom 19.30uur te AJoëstraat 12.

TIENDA Dl LEY t/m 11 januari 1988ge-
sloten.

KOMISHON KARNAVAL 1988: 20.30 uur
opening carnavalsfeest met «old mask
parade» - Stadion Dr. Antoine Maduro te
Kintjan.

ZATERDAG
DIVERSEN
TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM: openingstijden
dinsdagt/m zaterdag van 09.00-12.00/
14.00-17.00 uur; zondag van 10.00-16.00
uur; maandaggesloten,
t/m 10 januari 1988 gelegenheidtot be-
zichtiging expositie lino's, aquarellen, schil-
derijen en tekeningenvan Anton Vrede.

KOMISHON KARNAVAL 1988: 14.00 uur
opening kindercarnaval met «old mask
parade» - Stadion Dr. Antoine Maduro te
Kintjan.

TOERISTENSCHEPEN
08.00-19.00uur «The Victoria" S.J.
07.00-02.00 uur «Ambassador».

OPENBARE BILBIOTHEEK (Johan vfWalbeeckplein 13): openingstijden maai!
dagmiddagvan 14.00-20.00uur; dinsdag&
vrijdag van 10.00-12.00/14.00-18.00 uut
woensdag van 10.00-12.00/ 14.00-20.0f
uur; donderdagmiddagvan 14.00-18.00ul|
enzaterdagmorgen van 09.00-12.00 uurfl
De studiezaal is elke dag open vanaf 09.Ö
uur.
FILIAAL MUNDO NOBO: alleen op maart
dagopenvan 14.00-20.00uur(voor volwa_p
senen).

FILIAAL BARBER: maandagmiddag vaj
14.00-17.00uur; dinsdag-envrijdagmiddag

van 14.00-19.00uur.

JEUGDBIBLIOTHEEK (Consiënciesteedi
Plaza Brion): maandag en donderdag valj
14.00-18.00uur; dinsdag,woensdag en vrij]
dag 10.00-12.00/14.00-18.00uur en zateJ:
dagvan 09.00-12.00 uur.
Elke maandagna 16.00uur: activiteitenvod
kinderen.

BIBLIOTHEEK MONQUI MADURO
(Landhuis Rooi Catootje): openingstijden
dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00-
-12.00 uur (voor afspraken gelieve mevr-
Dankmeyer, tel.: 34263 op te bellen).

ST. EILIZABETH HOSPITAAL EN SANA-
TORIUM: (bezoekuren) 's morgensvart
11.30-12.30 uur en 's middags van 16.00-
-19.00 uur (kinderafdeling van 10.00-19.00
uuren IntensiveCare: 18.00-19.00 uur).

DR. DAVID R. CAPRILESKLINIEK: (be-1
zoekuren) opname afd. Mannen van.
15.00-16.00/18.00-19.00uur; opnameafd.
Vrouwenvan 15.00-16.00/18.00-19.00uur;
overige afdelingenvan 09.00-12.00/14.00-
-16.00/17.00-19.00uur.

FUNDASHON PA KONSUMIDO (Schar-
looweg64, tel.: 611733): openingstijden va.
08.30-12.00/14.00-17.00 uur.

KANTOOR ALKOHOL- EN DRUGSTEAM
(Witteweg 54,tel.: 623973): spreekuren da-
gelijksvan maandagt/m vrijdag of volgens
afspraak.

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.

GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, Pun-
da): dagelijks geopend van 09.00-12.00/
14.30-17.30.
CHRISTOFFEL PARK: dagelijks geopend
van 08.00-15.00; zondagreeds vanaf 06.00
uur. Voorrondleiding en andereactiviteiten
tel.: 640363.
KAS Dl ARTEKÓRSOU (Local Art Gallery),
Breedestraat 126(0),tel.: 624516:0penvan
maandagt/m zaterdag van 08.30-18.00
uur.

CURAQAO ONDERWATERPARK:
duiktripsvoor lokale duikersin hetweekein-
de. Voor informatie tel.: 624242/624705.

CURAQAOSEAQUARUIUM (BaporKtbré):
openingstijden maandagt/m zondag van
10.00-22.00uur.

SOKUDI: elkevrijdag mogelijkheid om infor-
matiete verkrijgenen bloedsuikergehalte te
bepalen - nieuw gebouwKraamkliniek Rio
Canario.
STICHTINGKINDERBESCHERMING CU-
RACAO (Scharlooweg 61, tel.: 613148):
iedere dinsdag t/m vrijdagochtend
spreekuur.

PLEEGGEZINNEN CENTRALE CURA-
QAO,KayaKiwa 33, tel.: 77408.

SYNAGOGE MUSEUM: open van maan-
dag t/m vrijdag van 09.00-11.45/14.30-
-17.00 uur; gesloten op allefeest- enJoodse
feestdagen.

LANDHUIS BRIEVENGAT: geopendvan
maandagt/m vrijdag van 09.30-12.30/
15.00-18.00 uur (toegangskaarten verkrijg-
baarbij «Curava» en Landhuis Brievengat).
-l___ * * *" *
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HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gorden Bess



HITTE HINDERT BRANDWEERLIEDEN

Brand verwoest deel
Centrum supermarkt

WILLEMSTAD — Gistera-
vond iser brand uitgebroken
Dij de Centrum supermarket
*»n de Karel Doormanweg.
Pcbrand isontstaan indekel-
der onder de supermarket,
die volgepakt stond met win-
kelvoorraden, waarvan vele
Koederen, zoals spuitbussen
®o luiers, uiterst brandbaarsjjn. De bluswerkzaamheden
berden zeer bemoeilijkt, orn-
aattoegangtot dekelderdoor
de enorme hitte en rook-
°ötwikkeling niet mogelijk
Was.

Bovendien was de toe-
gangswegtot dekelder versperd
door allerlei goederen en dozen,
die in de gangwarenopgeslagen.
Daardoor heeft de brandweer
nietkunnen voorkomen dat alle
goederen in de kelder verloren
gingen. De schadein hetpand er-
boven is hoofdzakelijk beperkt
gebleven tot devloer, diedoor de
enorme hitte in de kelder ge-
sprongen isen geheel vernieuwd
Zal moeten worden.

Dit volgens een verklaring
Van de brandweercommandant
Clemens Ravelli. De brandmel-
ding is omstreekshalfzeven bin-
nengekomen bij depolitiepost in
[*io Canario. De gealarmeerde
brandweer rukte volgens zijn
Zeggen meteen uit en was om-
streeks kwart voor zeven met
drie tankwagens bij de brand.
Ravelli is het niet eens met ver-
klaringen van de eigenaar van
de supermarket dat hij na het
doorgeven van de brand meer
daneen halfuur opdekomst van
de brandweer heeft moeten
Wachten.

Ravelli: "De brand, die in de
kelder was ontstaan, woedde
reeds inalle hevigheid. De hitte,
die uit de kelder kwam, was zo
groot, dat de trottoir tegels om-
hoog kwamen. Door de enorme
rookontwikkeling moesten de
brandweerlieden eerst de omge-
ving rondom het pand verken-
nen om te kijken, hoe zij het ge-
bouw konden binnengaan. Het
benaderen van de300 vierkante
metergrote kelder op zich was al
een probleem. Doordat er vele
goederen in de enige toegang
naar de kelder waren opgesla-
gen,konden debrandweerlieden
zich nauwelijks bewegen. Bo-
vendien was dekelderboordevol
gestapeld met uiterst brandbare
goederen. Desondanks trachtte
de brandweer met persluchtci-
lindersdebrandteblussen". Vol-
gens Ravelli was de hitte en de
rookontwikkeling enorm. Het
blussen van de brand via de su-
permarket bleek een ondoenlij-
ke zaak te zijn.

„ ...drs Jan deKoning van Antilli
aanseenArubaansezaken en mi-

nisterFranklin Crestian van
Ontwikkelingssamenwerking...

GAT
Om toch toegang tot dekelder

tekrijgen heeft debrandweer in
hetgedeelte van dekelder buiten
het gebouw een gat moeten ma-
ken, waarna verscheidene
brandweerlieden door het gat
naar binnen kropen. Toen pas
kon begonnen worden met het
blussen van de brand. De con-
structievandekelderwas geluk-
kig zodanig, dat uitslaanvan de
brand naar de erboven gelegen
winkel voorkomen kon worden.
Even dreigde het gevaar dat de
brand zich toch via een ventila-
tie-koker naarboven toe zou uit-

breiden, maar dat heeft de
brandweer kunnen voorkomen-
.Tot drie uur 's nachts zijn de
brandweerlieden bezig geweest
om de zaak onder controle te
krijgen.

De schade binnenhet gebouw
is beperkt gebleven. De vloer is
verzakt en opvele plaatsen open-
gescheurd. Die zal helemaalver-
nieuwdmoetenworden.Ook is er
enige waterschade. Bij de blus-
werkzaamheden kon niet voor-
komen worden, dat dekelder vol
water iskomen te staan. Die kel-
der zal volgensRavelli door een
aannemer leeggepompt moeten
worden.

De oorzaak van debrand is on-
bekend. Wel wilde Ravelli op-
merken datdebluswerkzaamhe-
den erg bemoeilijkt werden,
doordat de gangdie naar dekel-
der loopt vrijwel versperd was.
Bovendien zoudendewel aanwe-
zige brandblus-apparaten ook
defect zijn geweest, zodat niet
voorkomen komen worden, dat
de inhoud van de kelder bij de
brand volkomen verloren is ge-
gaan.De eigenaarvan desuper-
marktwas vanochtendvoor com-
mentaarophetgebeurde nietbe-
reikbaar.

EFFECTIEF
Als er begrotingshulp wordt

gegeven, zal dat in ieder geval

nieteerder worden gegeven dan
over 1989en volgende jaren, liet
De Koning gisteren duidelijk
weten. "Ik heb mevanaf het be-
gin af aan op het standpunt ge-
steld dat begrotingshulp het
meest effectiefzou werken in de
tweedehelft van de saneringspe-
riode, die is moeilijker dan de
eerste helft." Op devraagof Ne-
derland bereid zou zijn om dit
jaaraleen voorschot tegeven op
de eventuele begrotingshulp
voor volgend jaar, antwoordde
De Koning: "Een voorschot op
eventuele hulp is vrij hachelijk
natuurlijk, er zullen eerst be-
sluiten genomen moeten
worden."

Nederlandheeftoverigenszelf
het voorstel gedaan om een deel
van deontwikkelingsgelden aan
te wenden voor begrotingssteun
nu daar dit jaargeen zicht op is.
Een voorstel waar minister
Franklin Crestian fel tegen ge-
kant is en dat zeker niet in de
praktijk gebracht kan worden
zolang hij Antilliaans minister
van Ontwikkelings- samenwer-
king is. Jan deKoning over dat
voorstel: "Ik laat me daarbij lei-
den door met name het Be-
stuurscollege van Curacao. Ik
heb inderdaad geldbeschikbaar
gesteld over 1987 ter vrijebeste-
ding door hetbestuurvan het ei-
land inverband met de ook toen
almoeilijke begrotings- situatie
van het eiland. Dus ik heb er
geen principieel bezwaar tegen.
Als het bestuur van Curacao
daaraanprioriteit geeft, dan is
dat mogelijk. Maar de ruimte
voor 1988 is in augustus vorig
jaar in overleg met het Be-
stuurscollege voor het overgrote
gedeelte besteed voor andere
projecten dan begrotings-
steun."

LANGER OPEN, MEER PERSONEEL

Betere service
bij autokeuring

WILLEMSTAD — Het keu-ringslokaal van deDienstvan
Openbare Werken, wacht
weereen drukketijd. Om deze
drukte te kunnen opvangen,
heeft deze dienst enkele bij-zondere maatregelen getrof-
fen om het keurings- gebeu-
ren optimaal te doenverlopen
en de wachttijden tot een mi-
nimum te beperken. De ge-
troffen maatregelen die van
kracht zijn tot de eerste week
van februari 1988, houden inprincipe in: langere ter-beschikking staande keu-
rings- tijden en meer keu-rings- personeel.

Met ingang van maandag 11
januaribestaat de gelegenheid
voor hetkeuren van voertuigen
vanaf zeven uur 's morgens tot
zeven uur 's avonds (non-stop).
Het keurings- personeel zal in
twee ploegen werken en wel van
zeven uur's morgens tot een uur
's middagsenvaneenuur's mid-
dagstot zeven uur 's avonds.

Er zullen voldoende keur-
meesters worden ingezet zodat
alle drie keurings- banen conti-

nu gebruikt kunnen worden,
hetgeen zalbijdragen toteenvlot
verloop van dekeuringen. Ook
zullen continu drie loketten
opengesteld zijn. Twee van deze
loketten zijn bestemd om af-
spraak-kaartjes voorkeuringen
duplikaat- kaartjes af te geven
en om overschrijvingen te ple-
gen,zodatmen niet inlangerijen
moet staan wachten voor een
kleine afhandeling.

Voor het publiek, dat in rijen
moet staan wachten, zijn ook
voorzieningen getroffen ter
voorkoming van overlast van
zon en regen. Er zijn reeds af-
spraak- kaartjes voor deperiode
toten met 13 januariuitgegeven,
maar in verband met de nieuwe
keurings- mogelijkheden kun-
nen afspraak- kaartjes voor de
komende periode vanaf maan-
dagmet onmiddellijke ingangbij
het keurings- lokaal afgehaald
worden.

De ervaring heeft uitgewezen
dat afspraak- kaartjes worden
afgehaald, maar dat er helaas
onvoldoende gebruik van deze
mogelijkheidwordtgemaakt. De
"no-shows" geveneenverontrus-
tend percentage van 20 a 30pro-
centaan. Dit houdt indatminder
voertuigenper daggekeurd wor-
den dandeaanwezigecapaciteit.

WILLEMSTAD — Gisteren
werdweer een aantal diefstallen
gepleegd:

uiteen auto,diebij een woning
aan deTrinidadweg stondgepar-
keerd, werd een accu gestolen;

een TV- toestel, twee vazen
met muntstukken ter waarde
van 650 gulden verdwenen uit
een woningte Ronde Klip;

een grote hoeveelheid kleding
werd 'gekraakt' uiteen huisaan
de Scheldestraat;

alleauto-papierenverdwenen
uiteen wagen bij Post Vijf, eve-
nals een cassette- recorder, een
versterker en enkele cassettes;

er werd een gascylinder gesto-
lenbijeenwoning teSteenenKo-
raal;

allerleikostbare goederen ter
waardevan4.000guldenwerden
gestolen uit een woning aan de
Tortugaweg.

VERANTWOORDELIJK
Minister Crestian bracht ook

gistermiddag weer zijn
standpuntnaar voren: "Ik geloof
er nietin omontwikkelingshulp

te gebruiken om begrotingen te
dekken.Dat geld is er om econo-
mische ontwikkeling te stimule-
ren zodater middelen vrijkomen
die danwel aangewend kunnen
worden om begrotings- uitgaven
te dekken. Zolang ik ver-
antwoordelijk ben op de Neder-
landse Antillen voor deze gel-
den, zal ik niet meewerken om
diegeldentegebruiken voor beg-
rotingssteun. Dat is ook het
standpunt van dehele Minister-
raad. Zelfs voor wat betreft de
geldenvoor elkvan deeilanden."
Dat, ondanks het feit datelkBe-
stuurscollege het zelfbeschik-
kings-recht heeft om te bepalen
wat er met de gelden gebeurt.
"Een gedeputeerde hoeft aan
niemand rekenschap af te leg-
gen. Ik moet dat wel aan de Sta-
ten. Als gevolg daarvandraag ik
ookmijnverantwoordelijkheid."

Naast het bestedings- overleg
en de voorbereiding van deaan-
vraagvoorbegrotings- steun,ko-
men er verschillende andereon-
derwerpen aan de orde. Zo moet
gesproken worden over de
rijkswet met betrekking tot het
solidariteitsfonds en verder nog
een aantal technische zaken zo-
alsaccountants- controle en der-
gelijke. Zeker zal er ook gespro-
ken worden over de wet studie-
financiering, aldus minister De
Koning, omdathetnodig isom de
studie- financierings- systemen
op de Antillen aan te passen bij
de nieuwe mogelijkheden voor
studie- financiering zoals die in
Nederland zijn gaan gelden. "In
het contact tussen de minister
van Onderwijsop de Antillen en
collegaDeetman is gesproken
over die studie-financiering.
Daarbij heeft collegaDeetman
voorgesteld om een Antilliaanse
systeem voor studie- financie-
ring op te zetten. Hij heeft daar-
bij technische hulp toegezegd.
Een reactie daarop van de kant
van de Antilliaanse regering is
nognietgekomenen datmoetbe-
sproken worden."

JAN DE KONING EN DELEGATIE OP ANTILLEN VOOR BESTEDINGS-OVERLEG
Pas in maart valtbeslissing over eventuele hulp volgend jaar

Antillen kunnen voorschot
begrotingssteun vergeten

WILLEMSTAD— Minister Jan deKoning van Antilliaanse
en Arubaanse Zaken arriveerde gistermiddag in gezelschap
van enkele Nederlandse ambtenaren, op Curacao voor het
normale, routinematige bestedings- overleg,zoals hij dat zelf
noemde.Feit isevenwel daternaast hetoverleg over debeste-
dingvan de Nederlandse ontwikkelingshulp, verschillende
andere punten op de agenda staan. Een belangrijk punt is de
begrotings- steun diedeAntillenvolgendjaarhopen teontvan-
gen. Het voorstel daartoemoet tijdens dit bezoek voorbereid
worden, eenbeslissingzalnognietvallen. Een uitspraak daar-
over wilde minister deKoning gisteren niet doen.Hij lietwel
weten dat een eventueel voorschot op die begrotings- steun,
hetgeen Curacao nodig heeft voor de zogenaamde lumpsum-
regeling die ambtenarenwordt aangeboden bij vrijwilligont-
slag,nietmogelijk is. VanAntilliaansezijdezullenverderpun-
tenals definanciering van deaanschafvan nieuwevliegtuigen
voor de ALM en een nieuw beleid voor debesteding van ont-
wikkelings- gelden,op de agenda gevoerd worden.

In augustus vorig jaar vond
het grootste deel van het beste-
dings- overleg alplaats, er moet
nu nog over eën bedragvan tien
miljoen gulden met de ei-
landsbesturen gesproken wor-
den. Hetkorte bezoekvan deNe-
derlandse bewindsman, die
maandag alweer vertrekt, is
tochzeer druk.Veel tijdzaler be-
steed worden aan devoorbespre-
kingen van hetverzoekvoor beg-
rotings- steun. Minister De Ko-
ning daarover: "Ik denk dater
nogal wat aandacht zal moeten
worden gegeven aan de voorbe-
reiding van de aanvraag voor
begrotingssteun. Er zijn twee
Nederlandse hoofdambtenaren
mee gekomenvan Financien en
van Economische Zaken met de
bedoeling om de voorbereiding
in gezamenlijk overlegzo te ma-
ken dat er een beslissing kan
worden genomen wanneer poli-
tieke delegaties van landsrege-
ring en van eilandsbestuur in
maart/aprilnaar Nederland zul-
lenkomen. Nu dus geen beslis-
singmaarweleenzodanigevoor-
bereiding dat een beslissing kan
worden genomen."

HERSTELPLAN
Met deCuracaose overheidzal

opnieuw gesproken worden over
de financiële- economische situ-
atie. "Ik hoop dat we een goede
discussie kunnen hebben over
het adelanto- project als econo-
misch herstelplan voor met na-
mehet eilandCuracao enover de
uitvoerings- mogelijkheden
daarvan", aldus drs Jan de Ko-
ning.Ook de aanschafvan nieu-
we vliegtuigen voor de ALM
staatop deagenda. Zoalsbekend
ligter een voorstel op tafel om de
twinotters van de ALM te ver-
vangen voor grotere toestellen
omdat de huidige stoel- capaci-

teit teklein isom aan devraag te
voldoen. Minister Crestian wil-
denog nietshierovermededelen.

De Nederlandse Antillen wil-
len tijdens ditbezoek ookpraten
over eenaantalnieuweprojecten
die in aanmerking moeten ko-
men voor ontwikkelingshulp.
Minister Crestian wilde daar
gistermiddag nog niet zoveel
over loslatenomdat ditvan An-
tillaanse kant geëntameerd is.
Het gaatzuiver om economische
en op de private sector gerichte
projecten. "We moeten van Ne-
derland de nodige beleidssteun
krijgen om deze zaken te intro-
duceren. Het is een nieuwe in-
valshoek voor wat betreft de
enorme bedragen die de Neder-
landseAntillen jaarlijksontvan-
genvan deverschillende donors.
Er zijn bepaalde ideeën over co-
financiering projecten waarbij
deprivé sector samen metde pu-
bliekesectoren dedonors Neder-
land, EEG en Europese Investe-
ringsbank in participeren.

Tijdens bezoek op Antillen
De Koning zal onafhankelijkheid
St Maarten zelf niet aankaarten

WILLEMSTAD — Minister
Jan de Koning van Antilli-
aanse en Arubaanse zaken,
zal tijdens zijn bezoek op de
Antillen, de onafhankelijk-
heid van het eiland St Maar-
ten niet zelf ter sprake bren-
gen. Als de kwestie door
anderen wordt aangekaart,
zal De Koning een gesprek
echternietuit deweggaan. Zo
liet de Nederlandse be-
windsman gistermiddag bij
aankomstop Curacao desge-
vraagd weten.

Drs Jan de Koning bleek ook
gistermiddagniet ergbereid die-
peropdekwestie 'onafhankelijk-
heid St Maarten', in te willen
gaan. Hij bevestigde wel "ver-
rast" te zijn geweest over de uit-
spraken van Claude Wathey die
het nieuwe jaarbegon met een
speech óver hoe hij de toekomst
van St Maarten ziet: onafhanke-

lijk, het liefst binnen een jaar
tijd. Los van Nederland en los
van deNederlandse Antillen. Of
De Koning onaangenaam ver-
rast was, liethij in hetmidden.

DeKoning herhaalde zijn for-
mele standpunt datheteerstaan
deeilandsraad van StMaarten is
om zich uit te spreken over de
wens naar onafhankelijkheid.
"Afhankelijk van diereactie,
van hun besluitvorming, zullen
er naar het mij voorkomt alle-
reerst gesprekken moeten
plaatsvinden binnen deAntillen
en als deresultaten van die ge-
sprekken aanleiding zouden ge-
ven totbesluiten waarbij ookhet
Koninkrijk betrokken wordt,
dankomt deKoninkrijks Minis-
terraadaan debeurt." Hij liet te-
vens weten datvoor de onafhan-
kelijkheid van St Maarten meer
nodig is dan de woorden van deheer Wathey.

Op mogelijke consequenties

van ac onathankelijkheidvan St
Maarten,bijvoorbeeldvoor deei-
landen Saba en St Eustatius,
wilde de bewindsman evenmin
vooruitlopen. "Ikdenkdathetei-
landsbestuur ongetwijfeld ook
van die consequenties re-
kenschap zal geven. Het is na-
tuurlijk zo dat Saba en StEusta-
tius in bepaalde opzichten zeer
afhankelijk zijn van diensten
vanuitStMaarten enik denkdat
men die aspecten mee zal willen
wegen bij een in te nemen
standpunt."

Op de vraag wat Nederland
zoukunnen doenom St Maarten
te weerhouden van onafhanke-
lijkheid, zei De Koning: "De
vraag is of St Maarten van iets
weerhouden moet worden. Het
zelfbeschikkingsrecht zoalsdoor
de eilanden geproclameerd, is
nimmer weersproken door het
koninkrijk."

ECONOMISCH
Crestian zeibeleidstechnische

aspecten met De Koning te wil-
lenbespreken, om teproberen de
reeds ingeslagen efficiënte weg,
nog efficiënter te maken. "In
1987 is gesproken over een ver-
andering van de wijzewaaropwe
gelden ontvangen, niet alleen
van Nederland maar bijvoor-
beeld ook van de Europese Ge-
meenschap. Ikdenk dat datgeld
aangewend moet worden voor
projecten dieop de langetermijn
gelden opleveren die gebruikt
kunnen worden voorbegrotings-
steun waar nu apart om ge-
vraagd moet worden." Momen-
teel wordt het geld naar de me-
ning van Crestian niet econo-
misch genoegbesteed maarmeer
op sociale wijze om tekorten te
dekken.In een economiezoalsop
deAntillen, is datgeen juist be-
leid. "We moeten trachten onze
levensstandaard weer terug te
brengen naar hetniveauvan en-
kele jarengeleden. Als dat bete-
kent datwenu een paarstappen
terug moeten doen, zal iedereen
daartoe bereid zijn als men uit-
zicht heeft op een betere situa-
tie", aldus Crestian die meent
dat we datook verplicht zijn te-
genover devolgende generaties.

Tennis-kamp
WILLEMSTAD — ledereen,

die geïnteresseerd is in een ten-
niskamp in Florida in de Vere-
nigde Staten kan zaterda-
gochtend om tien uur terecht bij
Asiento waar Julio Moros, ex-
-directeur van het «NickBollet-
tieri Tennis Academy», een le-
zing zal houden.
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***************!=y Vanaf 19.30 uur kunt Uop het

I Belle Terrace Restaurant
f genieten van onze:— Barbeque en Salad-Bar— Live - muziek

—Romantische sfeer— Zicht op zee
***************Reserveer nu Uw tafel bij ons!

S c&vila
k Penstraat 130- Tel.: 614377 s*
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Datasoft Corporation heeftplaatsingsmogelijkheid voor:

2 APPLICATIE PROGRAMMEURS
Veröistfin *

* 2 Jarenervaring in PContwerpen programmering in eenwillekeurige
4GL taal of

* 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. J/%ftnftl

* Kennis en ervaring met RPG en/of COBOL.
* Inzicht in administratie systemen.

Stuur Uw sollicitatie naar Datasoft Corporation, Salina 170, voor
maandag 18 januari, 1988.
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ZAKENVARIA
I'.l-J 1..._. AI.I.NDS and Soms
werd mevrouw Gloria Vrolijk
uitgeroepen tot employee van
hot jaar. Plakkaten weiden uit-
üeroikt aan omployéoM . die een
bepaald aantal dienstjaren
aehlorderut.'hebben. Dit waren:
Kichard Luiden.s i2__ dienstja-
ren i. Yolanda Ollivierre. Gloria
Vrolijk il fit. Germania Marti-
nez. Kvoline Thiol. V'ilma (ïoor-
nian. Glenda Donate. Kilomena
(■eerman I lül. Marlon Kid-
derstap. I.eltanda Worleman.
Alfonso Quant. Kwald van dor
liiezen. I'askualita l.odrisuioz.
Cornelia Kelly. Mariano .Angela
on Richard (Jei tf> jaar), Voorts
ont\'innen do volgende werkne-
mers hun diploma Professional
hardware decree van hot Home
('enter Institute, in do Verenig-
deStaten: Raymond Jansen. Ma-
liali Riloy. Kilomena Dirksz. Fi-
lomena (ieerman. Oswald. Has.
Ludwin Yarzaaarav. Bernadott ó
Maduro en Vilma (.eerman.

Horlogeroof
snel

opgelost
SAN NICOLAS — Een 22-

-jarig'e Dominicaanse
huisvrouw, die tijdelijk op
Aruba verblijft, vertelde aan
de politie dat ze na midder-
nacht in de Helfrichstraat
werdaangevallenenberoofd.

Een manviel haar aan, rukte
haar haar polshorloge af en liep
daarmeede duisternisin. Aan de
hand van foto's op de politie-
wacht herkende de vrouw haar
overvaller, de man E.M., die in
politiekring geen onbekende is.

M. werd op de Zeppenfeld-
straat aangehouden en uitgaan-
devan zijnbekentenis werden de
49-jarige man W. uit de Seroe
Bentanaweg en de 23-jarigeman
G. uitBrazil wegens heling aan-
gehouden. Het polshorloge werd
bij W. aangetroffen. Na verhoor
werden W. en G. weer vrijge-
laten.

Moeder dronken
straat op met
haarkinderen

ORANJESTAD — Omelfuur
's morgens zag een politie- pa-
trouille langs deweg doorNoord
Cura Cabai eenvrouw zitten, die
opdatuur van dedag al sterkon-
der drankinvloed verkeerde. Ze
had haar negen- jarige zoon en
vier- jarige dochterbij zich. Het
drietal werdnaar dewacht over-
gebracht, waarna terontnuchte-
ring werd opgesloten en de
kinderen — na overleg met de
Voogdijraad — in Casa Cuna
werdenondergebracht. De Voog-
dijraad zal verdere maatregelen
treffen, omdat het niet de eerste
keer was dat iets dergelijks ge-
beurde.

DENHAAG—DeNederlandse tij-
delijkezaakgelastigde in Paramari-bo, mrKroon, heeft tegenover de Su-
rinaamse regering "ernstige be-
zorgdheid" uitgesproken over be-richten dat Surinaamse militairen
een aantal bosnegers hebben omge-

bracht,üeregering verwachtdateen
grondig onderzoek zal worden inge-
steld, datfeiten aan het licht zullen
komen en dat de nodige conclusies
getrokken zullen worden tegen de
achtergrond van de in de grondwet
neergelegde waarborgen voor de
mensenrechten.

I UITNODIGING |
i COMPUTER INSTITUTE i

Fergusuonstraat 10— Oranjestad *

" nodigt U uit morgenavondvan acht totelf uur aan- "J wezig te willen zijn in de Aruba Palmbeachroom "" van Holiday Inn Aruba voor een grote J
j COMPUTER FAIR j
" Er zullen diploma's van Computer Institute wor- "J den uitgereikt. I

" Voorts wordt er een Computer Show gehouden, "" waaraan deelnemen: "t ANTRACO N.V. als IBM Dealer, N.C.R., t
RADIO SHACK, MINIHOUSE en

DYNAMIC COMPUTERS "
" Wij verwachten U. Toegang is GRATIS.

J SERVICES CARIBBEAN N.V. !
{ RIOOLSERVICE }
I BEERPUT VOL OF VERSTOPT? I

Bel ons: Voorminder danfI. loo,—ver- t
lossen wij U van Uw probleem! ■

24 uur bereikbaar onder telefoonnummer
a 47688 (nieuw telefoonnummer) of 45254. .

i
___,_■_._._-_._______________._._._-____,___._.__.-____ __

(

INVERSIONES ABA CA.
! Coral Reef Hotel Project
j is looking for a candidate to fill the following posi-
; tion:

ASSISTANT CONSTRUCTION
MANAGER

Requirements:— B.S. in civil engineering or equivalent— With or without experience— Workingknowledge of English— Spanish speaking; — Knowledge of microcomputers is a plus.

Candidates may apply in person at the office of IInversionesABAC.A. at the Boulevard Shopping ;
I Center — Monday thru Friday from 9:00 am to ;
! 12:00 noon.

» 'i im '

zoeken voor hun incasso-afdeling:

INCASSOLOPERS (M/VR.)

Aanmelden bij: UMCON N.V.
Tomatenstraat
Dakota.

\ J suPÊRfnËRPFiciD favorite jol
I^# Hendrikstraat2B Tel.: 33351 (homedelivery) I / I

/jf SIAGEEIJ-SPECIALS: MIM 11 -\l I < 111 \: I° I
#OM Lo,nribs 500 gr 2.36 Deviled Spam 4'_.oz 1.49 I
§Xl Soepvlees 500 gr 2.95 Ace zeeppoeder 750 gr 2.19 I G
I ___£___ Po^chops 500 gr 3.75 Rolands Shrimps 7oz 2.25 1 A II <1 Riblappen 500 gr 5.35 Corned Beef Hash I R I■ J5 ■ __^ . _„__ _ M.Kitchen 150z... 2.29 ■ O 1| {C 1 BELEG-AEDELING: Brisoieoocm ±n 1 c II S lAchterham 100gr 1.75 Pineso' 28oz 4M 1 H 1m S \Hardsalami 100gr 1.45 111

■ w> ■ I'm
10. 1 Vrijdag -Shopping night tot9.00 uur 's avonds 1 I
It?.! Zaterdag de gehele dag geopend I J II *** Ruime parkeerplaats achter onze zaak. f E

Ë t~ M Dezeweek ontvangendebekendeAlbert HeynProdukten g Mm^M
Ê _9r E Kandijkoek - Chocopasta puur - boterhamkorrels - knak ■ )i«-l__________
m O # worst - leverpastei -kipragout - bronwater - vruchtenmix - ■hvomto f / mI ____.# tomatensap - baconsnek - kreksnek - pinda (ongezouten) - ■em* som. a / m
I -r Ë bitterkoekjes-donkerbruintjes-kokoskoeken-nougatines- |S.Sw- L
\iC U Zaansekoeken -kletskoppen - bokkepootjes -kokosmacro- ■ nan _w I \ U
\' I nen- pindarots melk en puur - pannekoekmeel - eierpanne- Aér\ t99 99 ]\Ë\/->l koekmix-aspergesoep-slasaus-kattebakkorrels-huiswij- at A " '—7lJlémmtjil nen-klopklop-vruchten muesli-appelmoes-viskrokantjes AmK-Amk %w Èr r%1"5 % -oliebollenmix en nog veel meer. wyFAu~~~~~-ML^~~l~^

Jrr 1 SUPERMERCADO FAVORITO UW FAVO- Im^ÊSjmmmilJ^SÊ
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’ S I VENSMIDDELEN. M/Q(Qq^=^_^|
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: Wij hebben de eerste grote zending
| HYUNDAI \
l onderdelen ontvangen. Over drie weken
i komt de tweede zending onderdelen.

Koopt

\ HYUNDAI \
: enU bent verzekerd van gegarandeerde \
\ service. \
HYUnDOI PRIMA AUTO SALES Inc.

M M Fergusonstraat 42A Tel.: 28200-32471.
I ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■"■■■■"■■■

EfflEfflßG BBBCDa aSCDEffI fiLGI.
HEEFT PLAATS VOOR:

1) 1 Administratieve kracht (mnl. of
vrl.) voor haar administratie afde-
ling. Vereisten: minstens E.T.A.O. of
H.A.V.O. opleiding en met enige
ervaring.

2) 1 Onderdelen verkoper met enige
ervaring.

3) 1 Auto-monteur met ervaring op
gebied van auto-electronica.

4) 1 Uitdeuker met ervaring.

Persoonlijk te solliciteren bij:

eqjEGEG BBECCqj fiGOGtf GLGI
L.G. Smith Boulevard 114

voor 20 Januari a.s.

______________________■ r^wwv_____Mw________!ww-« ______■
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DYNAMIC PERSONS

Needed for
our Marketing Department

Requirements:
— Good communication abilities— English is must— Earnings: Unlimited potential, with a minimum

salary guaranteed— Must have own transportation.
Call for information or appointment:

Tel.: 23202 from 9 a.m. - 5 p.m.

>^ Ask for Oscar or Helen. f

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

Renumeration is in accordance with the importance of the
function.

The Resort atthistime hasreached half of itssize in eventu-
al accommodation capacity of over 500 suites and is conti-
nuing its expansion during 1988.
OtherResorts in the Caribbean are in the planning stage.
QUALIFIED ANTILLIAN APPLICANTS GIVEN PREFE-
RENCE.

Applications with full documentation shouldbe submittedin
writing to:

Vice President Operations
Pelican Resort & Casino
P.O. Box 431
Philipsburg, St. Maarten.

All applicants will be handled in the strictest confi-
dence.I

r ARUBA DAILY j
ENTERTAINMENT
'YïWFf r-v sPeciale Carnaval Activiteiten

Hedenavond een groots Afscheidsfeest
f^ voor dePrins en Pancho 1987.f\^-_y Muziek: The Boys NextDoor.

lg. smith Blvd. Go/pore Pi 3 Wkm\
m^SmZ TAKEAWAV3.S4, ««
v»nAruba Geopend van 11.00a.m. tot06.00 a.m.
Affytm golden tulip Een goed verzorgdeifYiV ARUBA CARIBBEAN tcnyucu.BiiUiyuß
l\_\FJ RESORT&CASINO CATERINGVS__XFANDANGO NIGHTCLUB „--„ „.-11,- _,«._,_,___..prSdiypresents: voor welke gelegen-

tu _ i i heidook,The fabulous be, 24544
INKSPOTreview fA?ittMWTÖdaily curtaintime 10.30p.m. **** "^ L v

except Mondays Restaurant
ciub open trom 9:00 p.m. uu 2:00 a.m. Wij geven U gaarne een
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Op banen HolidayBeach Hotel
Finale-wedstrijden van
Longwood Tennistoernooi
WILLEMSTAD — Op zater-
dagmiddag9 januariworden
op de tennisbanen van het
HolidayBeach Hotel defina-
le- wedstrijden gespeeld van
hetLongwood Tennis tourna-
ment.

Het toernooi, dat vorig jaaral
startte, kende bij de jongenstot
14 jaar een recordaantal in-
schrijvingen. Daardoor werd het
noodzakelijk de deelnemers in
twee poules in te delen. De win-
naar van deA-poule werd Jevon
Mathew. Hij was ook als eerste
geplaatst. Als tweede eindigde
Mark Watson. Jevon Mathew
wordt gecoached doorRobert Do-
macasse en heeft veel talent. Zo
doorgaandzal hijin denabije toe-
komst nogveelvan zich latenho-
ren opdetennisvelden.

In de B-poule werden alle ge-
plaatste spelers door Alexander
Rienhart enRoland van Dongen
opzij gezet. Beide jongenstennis-
sen nog niet zo lang, weaardoor
hun prestatie dcs te opvallender
is. Inhetlaatste duel, tussenbei-
de genoemde tennissers, over-
wonRoland van Dongenzijn me-
de-finalist. De finale zal nu tus-
senRoland vanDongenen Jevon
Mathew gaan.

Bij de jongens tot 16 jaar
heersten Kevin Jonckheer en
William Mau Asam. Kevin
Jonckheer bereikte de finale
zelfs zonderééngameaf testaan.
William Mau Asam heeft in de
halvefinale moetenknokken om
zaterdag in de finale tegenover
Jonckheer tekunnen uitkomen.
Marcel Lieuw gaf goed te-
genstand en verloor eervol met
6-4,6-3.

Bij de meisjes waren de in-
schrijvingenveel geringer.

In deleeftijdsgroep tot 14 jaar
wordt de finale gespeeld tussen
Caresse Boekhout en Karyl Be-
trand. Bij de meisjestot 16jaaris
Nathalie Boekhout finaliste. Zij
zal hettegen dewinnaresvan het
duel tussen Patricia Dijkhuizen
en Raiza Pardo moeten op-
nemen.

Zaterdagmiddag worden defi-
nale- wedstrijden gespeeldop de
banen van het Holiday Beach
Hotel. Om 15.00 uur strijden de
finalisten bijzoweldejongensals
meisjes tot 14 jaar.Om 16.30uur
worden de finales afgewerkt in
de leeftijdsklasse tot 16 jaar.Om
18.00 uur reikt Julio Moros de
bekers uit aan de winnaars.

Bridge-uitslagen
WILLEMSTAD — Dinsdag

waren zestien paren bij de brid-
ge- wedstrijden van Asiento. De
volgende paren behaalden een
score boven het gemiddelde:
1./2. dames Senior — v/d
Plank, dames Bongers — de
Vries 68.03%; 3. dames Vlug —
van Vliet 57.14; 4. dames Blan-
kevoort —vanBeek 55.44; 5. da-
mes Kruisheer — Boudewijns
53.06; 6. dames Hansen — van
Henegouwen 52.38 en 7. dames
Eikelboom — Korsthuis 50.08.

De uitslag van de bridgedrive
van Baranca van dinsdag: 1. da-
mesBongers—de Vries 73.51%;
2- dames Engelman — Leer-
entveld 56.79; 3. dames
Korsthuis — Fontilus 56.42; 4.
damesvan Silfhout—v/d Jagt
56.25; 5. deVries—Paisss.9s;6.
Engelman—Roerhorst 52.68; 7.
Groot — Cloose 51.43; 8. dames
Geenen — deJong50.00.

Weer ongelukken in rally Parijs-Dakar

Nederlander De Rooy eerste
in categorie vrachtwagens

TAMANRASSET—De Bel-
gische motorcoureur Andre
Malherbe is tijdens dezeven-
derit van derally Parijs - Da-
kar ernstig gewond geraakt
Volgens deeerste diagnosein
Tamanrasset heeft Malherbe
een halswervel gebroken.

De drievoudigwereldkampi-
oen, die voor het eerst meedeed
aan derally op een Yamaha, is
samen met deFransman Pelle-
nard, die waarschijnlijk het-
zelfde letsel heeft opgelopen tij-
dens de etappe, per vliegtuig
overgebracht naar Parijs. Daar
Werd de Belg Guy Huynen, die
dinsdag beide benen brak,
woensdag geopereerd. Volgens
een woordvoerder van het zie-
kenhuis is de operatie bevredi-
gendverlopen.

In delangsteetappe vanderal-
lyParijs - Dakar heeft deFin Ari
Vatanen deeersteplaats behou-
den. De liefst 780 kilometer lan-
gerit liet de verschillen behoor-
HJk oplopen. De Fransman Pier-
re Lartigue, de belangrijkste
concurrent van Vatanen, liep
een achterstand opvan bijna ze;
veneneenhalve minuut. Hij
heeft nu tien minuten langer
achter het stuurgezeten dan Va-
tanen, maar is nog steeds
tweede.

Bij de motorrijders schoof de
ItaliaanFrancoPiccovan devijf-
denaar deeerste plaats op.Picco
had een voorsprong van 4,42 op
de Fransman Cyril Neveu, die
Parijs - Dakar al vijfkeer won.
Slecht verginghetwoensdag ook
deItaliaan Giorgio Grasso, in de
Proloog nog tweede. Hij is ook
uitgeschakeld. Grosso brak een
beenen werd eveneens naar Pa-
rjjs overgevlogen.

JAN DE ROOY
De slopendeetappewas de bui-

tenkans van de Nederlandse
truckrijder Jan deRooy. DeBra-
bander, die dinsdag zijn landge-
noot Van Rijt nog moest laten
voorgaan, deed met bijrijder
Geusens nu welwat er van hem

werd verwacht: winnen. In het
overall-klassement van de etap-
pe eindigde DeRooy zelfs als ne-
gende, anderhalf uur na Vata-
nen, enruim voor Mieke en Ben
Tijsterman.dieinhetdagklasse-
ment de tiende plaats bezetten.
De concurrerende vrachtwagens
liepen grote achterstand op of
straftijd wegens het afsnijden
van deroute.

De standen na de zevende
etappe:

Auto's:
1. Vatanen: 6.31,06; 2. Lartigue-
op 9,59; 3. Zaniroli: 1.11,13; 4.Kankkunen: 1.11,35; 5. Cowan:1.29,28.

Motoren:
1. Picco: 15.03,57; 2. Lalay: op
16,51; 3. Morales: 27,29; 4. Ne-
veu: 39,36; 5. Terruzzi: 42,26.

Koeman beste speler en topscorer
PSV wint zaalvoetbaltoernooi

in München
MUENCHEN — PSV heeft

woensdagavond in de met
10.000 toeschouwers gevulde
Olympia-hal de hoogste
winstpremie gepakt bij het
zaalvoetbaltoernooivan Bay-
ern München. De Eindho-
venaren, die op volle sterkte
naar West-Duitsland waren
afgereist, wonnen in definale
gemakkelijk van I.FC
Nürnberg:5-0.

PSV bereikte definale doorde
organiserende vereniging Bay-
ern München te verslaan met 6-
1. De Deen Soren Lerby speelde
wegens eenblessure nietmee te-
gen zijnoud-werkgever. De Bel-
gische internationalJean-Marie
Pfaffhad het slechtnaar zijn zin
inhetBayern-doel. Hijwerd niet
alleen voortdurend onder vuur
genomen, maar liepookeen kap-
selverrekking en een kneuzing
inhetkuitbeen op.Volgens de te-
amarts isPfafftien dagen uitge-
schakeld.

De tegenstander van PSV,
I.FC Nürnberg, was de juiste fi-
nalist.De Zuidduitseploegover-
troefde het Turkse Galatasaray
van de Westduitse trainer Jupp
Derwall metmaar liefst 10-2. Bij
dat duel waren, evenals bij defi-
nale, ongeveer 10.000 toeschou-
wers aanwezig.

Aanheteindevan hettoernooi
mochtRonald Koeman nog eens
privé 3000 mark in ontvangst
nemen. Hij werd met zes treffers
topscorer van het toernooi en te-
vens totbeste spelervanhet toer-
nooi uitgeroepen. Alhoewel
Nürnberg-doelman Andreas
vijfmaal debal uithet doel moest
halen in de finale, werd hij be-
noemd tot beste doelverdediger
van het toernooi.

Hoewel het evenement, afge-
zien van de smaakmakers uit
Eindhoven en toch ook wel
Nürnberg, qua sportiefniveautegenviel, boekte Bayern
München, dat in de strijd om dederde plaats royaal van
Stuttgart verloor (0-7), wel een
financieel succes. In twee dagen
passeerden ruim 19.000
toeschouwers de kassa's. De
entreegelden dekten de kosten
van 450.000 gulden geheel.

De uitslagen:
Finale: PSV - I.FC Nürnberg: 5-
0.

Om de derde plaats: VFB
Stuttgart - Bayern München: 7-
0.

Om de vijfde plaats: Dynamo
Kiev - Atletico Mioneiro: 2-6.

Om dezevende plaats: Galata-
saray -1860 München: 4-3.

Banca Catalana eist 700.000 gulden op

Cruijff verliest rechtszaak
over oude belastingschuld

DEN HAAG — Johan Cru-
ijffheeft woensdagnietalleen
in deledenraad van Ajax een
nederlaaggeleden. Ook voor
de Utrechtse rechtbank
moest de Vinkevener een
bittere pil slikken. In een
'vonnis inincident' beslootde
Utrechtse rechter datCruijff
in hetgeschil metBanca Cata-
lanageen beroepkan doenop
een overeenkomst die hij had
met de Spaanse voetbalvere-
nigingFC Barcelona.

Cruijff wordt door de Cata-
laanse bank gevorderd tot het
betalen van een schuld die sinds
het begin van het geschil, 1978,
is opgelopen tot een bedrag van
35 miljoen pesetas, zon 700.000
gulden. Volgens deTilburgse ad-
vocaat Mr. A. vanRooy, die deza-
ken van de Catalaanse bank in
Nederland behartigt, wil zijn
werkgevernu eindelijkeens geld
zien.

"De vordering is opgebouwd
uiteen belastingschuld van oor-
spronkelijk 235.000 gulden ver-
meerderd metrente en dekosten
van processen. Het geschil tus-
sen Banca Catalana en Cruijff
ontstond in 1979. Eenjaar daar-
voorwas de Nederlander niet bij
machte, ofwilde niet, een belas-
tingschuld van ruim twee ton
aan de Spaanse staat tevoldoen.
Cruijffvond deCatalaansebank
bereiddevorderingop zich te ne-
men. Toen debankeenjaar later
de fiscus op bezoek kreeg, werd
er, zoals een keurige bank be-

taamt, betaald.Vandatmoment
vordert de bank van Cruijff het
betreffende bedrag. Cruijffheeft
erkend dat hij een belas-
tingschuld had,maar heeftvoor-
alsnog geweigerd aan zijn ver-
plichtingen tevoldoen."

CALGARY — Opdefoto is de
eerste overdekte schaats-hal in
Noord-Amerika te zien.De 'Tor-
toise', zoals dehalisgedooptdoor
deplaatselijke bevolking, wordt
tijdens de 15e Olympische Win-
terspelen in Calgary voor de
schaatswedstrijdengebruikt.Hij
werd op29 september van hetvo-
rig jaarofficieel ingebruik geno-
men. Het was het laatste bouw-
werk dat voor de Winterspelen
werdopgeleverd.

Het is de derde overdekte
schaats-tempel ter wereld. De
Andere twee zijn te vinden in
Heerenveen (Ned) en in Oost-
Berlijn(ODl). Devierde overdek-
te schaats-hal wordt inNoorwe-
gen gebouwd. De start voor de
bouwvan de hal inHalden vangt
inmaart ofapril van ditjaaraan.

De Noorse schaatsbond hoopt
in 1990 wedstrijden voor de we-
reldbeker in de schaatstempel te
kunnen organiseren en eenjaar
later Europese of wereldkampi-
oenschappen. Kosten van de hal
in Noorwegen: 50 miljoen gul-
den. Er kunnen 8000 toeschou-
wers in.

Wellicht komt de vijfde over-
dekte schaatsbaan in de Sovjetu-
nie. DeRussen lopen al eenpaar
jaarmetplannen rond voor een
dergelijkproject.

BESLAGLEGGING
Het geschil tussen de Spaanse

bank en Cruijff leidde in decem-
ber 1985tothet indienenvan een
vorderingvan 16miljoenpesetas
en een beslaglegging op het ver-
mogen van de Nederlandervoor
zover dat bekend was. De zaak
werd daarna bij de Utrechtse
rechtbank geïntroduceerd.Na
eenpaarkeer uitstel, omdatCru-
ijff stelde in onderhandeling te
zijn metBarcelona over debelas-
tingschuld, bleek Van Rooy dat
er uit dat overleg geenresultaat
kwam, mede omdat de vereni-
ging de geldigheidvan de eisen
van Cruijffontkent, werdhet ge-
schil in mei 1987 voor de
rechtbank gebracht.

"Op mijnpleidooi", stelde Mr.
Van Rooy, "werd door Cruijff
echter niet geantwoord. Hij
vroeg derechtbank devoetbalve-
reniging FC Barcelona in de
zaakte mogen introduceren. Hij
stelde dat hij een vordering op
Barcelonahaden daarom dever-
enigingin deprocedure wilde be-
trekken.

In het'vonnisin incident' heeft
de rechter nu bepaald dat de
vordering van Cruijff op zijn
vroegere werkgever buiten deze

zaak staat. Volgens de rechter
heeft deeisvan Cruijffeen ande-
re herkomst.Dat wil zeggen, het
heeft niets met dehoofdzaak, de
vordering van Banca op Cruijff,
temaken. Derechtbank zegtniet
dat hij niets te vorderen heeft
vanBarcelona, maar dathet niet
direct met dit geschil te maken
heeft."

De Vinkevener werd ook nog
veroordeeld tot het betalen van
hetgeding, 5400 gulden.Tot3fe-
bruari heeft de advocaat van
Cruijff, Mr. Schoonderbeek, de
tijd schriftelijk verweer te voe-
ren tegen de eis van Banca. Na
een repliek van Mr. Van Rooy
volgt hetslotwoord van de advo-
caat van Cruijff. Daarna doet de
rechter uitspraak. "En naar ik
hoop voor de grote vakantie,"
steldeVanRooy.

SPORT AGENDA

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

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uurtot na 02.00uur;zondagvanaf
13.00uur.
SCHAAKVERENIGING CURAQAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen -training voor dejeugdvanaf7
tot 23 jaar.

BRIDGEN
(Bridgeclub «Corsow»)
20.00 Uur bridgéwedstrijden - Scherpen-
heuvel.

ZWEMMEN
(Curacaose Zwembond)
17.00-21.00 uur 4e «Curagao International
Swimming Invitational»- wedstrijden -zwembad Sentro DeportivoKórsou.

SCHAKEN
(Capablanca)
20.00uurstart Nieuwjaarsopenschaaktoer-
nooi - LandhuisPlantersrustteMundoNobo.

"** „ _
ZATERDAG
TENNIS
(Longwood TennisTournament)
15.00uur jongensen meisjes 14 jaar;
16.30uur jongens en meisjes 16 jaar;
18.00uur bekeruitreiking - tennisbaanHoli-
dayBeach Hotel.

ZWEMMEN
(Curacaose Zwembond)
08.00-13.00/17.00-21.00 uur 4e «Curagao
International Swimming Invitational»- wed-
strijden - zwembad Sentro Deportivo
Kórsou.

Nieuwjaars
'open' schaak

WILLEMSTAD — Vandaag
en zaterdag houdt schaak- vere-
nigingCapablanca een open
Nieuwjaars schaak- toernooi om
zodoende met de schaak- activi-
teiten van 1988 een aanvang te
maken. Dit toernooi zal volgens
het Zwitsers- systeem gespeeld
worden enzalongeveer 5a6ron-
denin beslag nemen.

Een partij zal maximaal een
uur inbeslag nemen, d.w.z. dat
er per speler een halfuur be-
denktijd beschikbaar is. Het
toernooi vindt plaats te
Landhuis Plantersrust te Mun-
do Nobo.

De partijen starten om 8 uur
's avonds. Inschrijving is nog
mogelijkvanavond vóór 8 uuren
kan geschiedenbij deherenBoy
PlaateofGerard Chin-A-Lien.

Het aantrekkelijke van zon
toernooi is dat de partijen niet
lang duren en dat zé een goede
oefening vormen voor de meer
serieuzepartijen.

COMPUTER-SNEEUW
De sneeuwmakers beschik-

ken, onder leidingvan manager
Tim Mellon, over de meest gea-
vanceerde technologische appa-
ratuur. Computer-gestuurd
werd een ingewikkeld net van
pijpleidingen, aangebracht on-
der de 'huid' van Mount Allen,
verbonden met de sneeuwka-
nonnen, die de kunstsneeuw op
deparkoersen zullenblazen.Het
moeilijkste karwei is het aan-
sluiten en in de juiste positie
brengenvan dekanonnen. Hier-
voor is deploegnog steedsdagen
nachtin deweermet touwen, ha-
ken en ander bergbeklimmers-
materiaal, 's Nachts daalt de
temperatuur tot dertig graden
ondernul.De extremekoukanin

aanrakingmetvocht,binnenen-
kele minutendodelijkzijn.

De kunstsneeuw wordt gefa-
briceerdmet eenvan hetweer af-
hankelijk mengsel van lucht en
water. In devoorbereidingzijnal
verschillende ongelukken ge-
beurd. Een van de sneeuwma-
kers rolde 160meterdiep hetra-
vijn in. Hijkwam er zonder noe-
menswaardige verwondingen
vanaf. Allesneeuwmakersinhet
veld werden overigens geselec-
teerd op hun kwaliteiten als
bergbeklimmer en hun kennis
van debewuste berg.

WILLEMSTAD — SEDRE-
KO, Servicio diDeporte iRekre-
ashon di Kórsou, maakt bekend
dat detennislessen in de bario's
weerop 16januarizullenworden
hervat.

De lessen zijn elke zaterdag
van 08.00 tot 09.00 uur, van
09.00 -10.00 uur en van 10.00 -
11.00 uur. Dezelfde uren als
voorheen. Belangstellenden
kunnen binnenkort bericht ver-
wachten in demediawaar de les-
senworden gegeven.

KRITIEK
Mount Allen heeft de laatste

vijfjaar bloot gestaan _aan veel
kritiek. Eerst meenden de

|ski-experts dater geengeschikte
pistes konden worden uitgezet.
Toen dit werd verholpen door
verschillende stukkenrots op te
blazen kwamen de natuur-
beschermers in opstand. De
Olympische Winterspelen zou-
den de driehonderd zeer zeldza-
me langhoornschapen verjagen.
Ook de andere wilde dieren zou-

den wegtrekken. De voor-
naamste klacht werd in de loop
derjarenhetgebrek aan sneeuw.
Die leidde tothet installeren van
een geheel gecomputeriseerde
fabricage van kunstsneeuw.
Vier weerstations voeden de
computer met informatie voor
het berekenen van de juistever-
houding wateren lucht voor het
makenvan deperfecte sneeuw.

De pompkamer heeft vier mil-
joengekost, maarkan danook in
enkele minuten honderden ku-
bieke meter lucht en duizenden
liters water stuwen naar de drie
sneeuwmachines op de berg.
Daarvandaan gaat de sneeuw
naar de kanonnen op de
bergflanken. De juiste verhou-
ding wordt bepaald door de
windsterkte, vochtigheidsgraad
en temperatuur. "Regel is", al-
dus technisch manager Rene
Farwig, "hoe kouder het is, hoe
meer water we verbruiken en
hoe warmer, dcs te meer lucht."
Ondanks alle moeite hoopt hij
datde sneeuw involdoende mate
spontaan uit de lucht komt
vallen.

Napoli verloor ook met 2-3

Gullit kan AC Milan
niet naar winst leiden

MILAAN — Ruud Gullit is
er drie dagen na deglorieuze
overwinning op landskampi-
oenNapoli nietnog eens inge-
slaagd AC Milan naar grote
hoogte te stuwen.

De clubvan deEuropese voet-
baller van het jaarverloor in de
achtste finale van het toernooi
om de Italiaanse voetbalbeker
voor eigen publiek met 0-1 van
het sterk verdedigende Ascoli.
Flavio Destro maakte de enige
treffer. Op 20januarikrijgt Gul-
litc.s. bij dereturn nog eenkans
door te dringen tot de laatste
acht.

Niet alleenAC Milangingten
onder, ook Napoli was nog niet
hersteldvan deklapvan zondag.
Napoli verlooropnieuw, nu in ei-
genhuisvanFiorentina; 2-3. Het
nu wel goedespel van Maradona

en deBraziliaan Careca, diebei-
den scoorden, deed daar niets
aan af.

ASRoma vierde de terugkeer
vanRudi Voller nietmet een ze-
ge (1-2 tegen Empoli), maar wel
met een doelpunt van de
Westduitser. Lan Rush hielp Ju-
ventus aan de schamele zege op
Pescara (1-0) en deItaliaansein-
ternational Fenna schoot na-
mens Inter driekeer raak tegen
tweede divisionistBologna.

De uitslagen van de eerste
wedstrijden van de achtste fina-
lesvan het toernooi om de Itali-
aanse voetbalbeker:
Empoli - ASRoma: 2-1; AC Mi-
lan - Ascoli: 0-1; Juventus - Pe-
scara: 1-0;Napoli -Fiorentina: 2-
-3; Pisa-Sampdoria: 2-1;Parma -Avellino: 0-0; Bologna-InterMi-
lan: 1-3; Verona - Torino: 1-0.

Verrassingen in Spaanse voetbalbeker

Real en Barcelona
naar kwartfinales

MADRID—ReaI Madriden
Barcelona hebben de derde
ronde van het nationale be-
kertoernooi bereikt. Ook be-
kerhouder Real Sociedad
kwam een ronde verder na
een 4-0 overwinning.

In het afgelopen weekeinde
nog tegenstanders in een wed-
strijd voor de Spaanse competi-
tie, die met 2-1 werd gewonnen
doorReal Madrid,wonReal nuin
Madrid met 4-2 van Cadiz. Het
eerste duel was gelijk (1-1)
geëindigd.

Barcelona moest in eigen sta-
dionaantredentegen stadgenoot
Espanol. De ploeg van Schuster
en Lineker won met 1-0. De
eerste ontmoeting had Barcelo-
na ook al met winst (3-1) afge-
sloten.

De uitslagen van de tweede
ronde zijn(mettussenhaakjes de
uitslagvan het eerste duel):
Real Madrid - Cadiz: 1-0 (3-1);
Barcelona - Espanol: 1-0 (3-1);
Las Palmas - AtleticoMadrid: 1-
-3(0-0); Betis- Sabadell:0-1 (0-0);
Celta - Osasuna: 0-1 (0-2); Real
Sociedad - Gijon: 4-0 (0-0); Cas-
tellon - Sevilla: 2-1 (1-1); Athle-
tic de Bilbao - Castilla (2-1 (1-2)
Castilla wintna strafschoppen.

De lotingvoor dekwartfinales
is:
Atletico Madrid - Real Sociedad;
Castilla - Osasuna; Castellon -
Barcelona; Sabadell - Real Ma-
drid. De eerstgenoemde clubs
spelen de eerstewedstrijd (13 ja-
nuari) thuis. Een week laterzijn
zebij de tegenstander te gast.

Ook Olympische pistes zonder sneeuw
Computer-gestuurde kanonnen moeten
Mount Allen van kunstsneeuw voorzien

CALGARY —Een Canade-
se zegswijze luidt: "Moeder
Natuur is zo onvoorspelbaar
als een gewonde beer". Om
diewijsheid benoemdehetor-
ganisatie-comité van de
Olympische Winterspelen
een ploeg van zeventien
sneeuwmakersvoorhetgeval
datin de tweede helft van fe-
bruari onvoldoende hemelse
vlokken op Mount Allen
neerdwarrelen. Zij riskeren
al enige weken dodelijke be-
vriezing bij depreparatie van
eigengemaakte sneeuwta-
pijten.

Op Mount Allen, negentigki-
lometer tenwesten van Calgary,
moet het hele regiment alpine-
skiwedstrijden plaatsvinden. De
berg heeft nog nooit zo weinig
sneeuw gezien sinds hij officieel
tot olympisch strijdtoneel werd
verheven als vervanger voor de
te veel aan wind onderhevige
Mount Sparrowhawk, zeventig
kilometer verderop in deRocky
Mountains. Vandaar daternaar
alternatieve middelen moest
worden gegrepen. De ploeg
werkte voortvarend en efficiënt.
Zes weken voor de openings-
plechtigheid kon Frank King,
voorzitter van het organisatie-
comité, grootsprakig stellen dat
het alpine skiënhoe danookzal
doorgaan. "We zijner zeker van
te kunnen beschikken over alle
noodzakelijkesneeuw."
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Goe_fe voornemens voor ditjaar?
Swim, Fitness andAerobics Centre

Barbouquet
helpt U daarbij.
Barbouquet heeft moderne fitness apparatuur en des-
kundige leiding, voor een optimaal resultaat.

lOnze
aerobic afdeling staat onder leiding van een deskun-

dige instructrice en zij heeft de beschikking over goede ap-
paratuur en accomodatie.
Houd het niet bij voornemens alleen, kom nu langs of bel
naar

Swim, Fitness and Aerobics Centre Barbouquet
Speciaal voor huisvrouwen hebben wefitness lessen,
aerobics en zwemlessen in de ochtenduren.
Wij zijn geopend van 8.30 - 20.00
Adres: Barbouquet 11 (einde Daphneweg)
Tel.: 672771.

Di Banda Ariba te Banda Abou
Barbouquet ta garaKörsou!! j



In Ecuador
Vrachtwagen
verongelukt:
twaalf doden

QUITO — Bij een ongeluk
met een vrachtwagen in Ecu-
adorzijnzekertwaalfmensen
omhetlevengekomen.De wa-
gen reed van derijbaan af,
vernielde een brugleuningen
stortte toen in een rivier.

Het ongeluk gebeurde 's
avonds opde snelwegbijAmbato
op 120kilometer ten zuidenvan
Quito. Er zaten in de laadbak
van de wagen ook passagiers. In
totaalvervoerde hij zestienmen-
sen. Omdatde motorafsloeg toen
dewagen een hellingopreed, gaf
debestuurder hetstuurover aan
zijn echtgenote met deopdracht
om al haarkracht aan tewenden
voor het op derem houden van
het voertuig. Onderwijl stapte
hij samen met twee passagiers
uitom stenen te verzamelen om
dieachterdewielen te leggen zo-
dat de wagen daarmee in be-
dwang gehouden kon worden,
daarbij mede geholpen door de
handrem.Door onbekenderede-
nen liet de vrouw echter derem
los zodat het voertuig in bewe-
gingkwam en uiteindelijk in de
rivierterechtkwam. Slechtsdrie
mensen overleefden dezerit: de
twee passagiers die stenen ver-
zameldeneneen anderediekans
zag uit dewagen te springen.

PARIJS — Ayatollah Montazeri,
deman die inIran is aangewezenals
opvolgervan Imam Khomeini, wil
vrije parlements- verkiezingen.
Montazeri heeft dit zondag ver-
klaard voor de Iraanse zender radio
Teheran.

NEW YORK—De winterin de
Verenigde Staten is streng dit
jaar. Terwijl in New York op-

nieuw tien centimeter viel, werd
hetmidden van hetlandgetroffen
doorextreem lage temperaturen.

Dithuis inDesMoines in destaat
lowa veranderde in een ijspaleis,
nadat brand was uitgebroken en

hetbluswater doordevrieskoude
grote ijspegelsvormde.

LAMARQUE, EL PUMA EN BLADES VIEREN TRIOMFEN
Celia Cruz en José José krijgen in New York ovaties

Latijnsamerikaans lied in opmars
NEW YORK—LibertadLa-

marque, JoseLuis Rodriguez
enRuben Blades komen voor
in de rij van de meest voor-
aanstaande zangers van La-
tijnsAmerikadiein NewYork
successen hebben geboekt in
hetnu voorbije jaar.

Zij zijn niet deenige Latijnsa-
merikanen die de aandacht op
zich vestigden met hun optre-
den. De Mexicanen Jose José,
DanielaRomo en Fernando Al-
lende deden dit ook evenals de
van Cuba afkomstige Celia
Cruz, dePortoricaanse Yolandi-
ta Monge, de Brazilianen Anto-
nioCarlos Jobimen GalCostaen
de Dominicaanse groepvan Mil-
lie, Jocelyny losVecinos.

LIBERTADLAMARQUE
Lamarque tradgedurendeeen

compleet weekeinde op in het
Feit forum van Madison Square
Garden. De zaal met 4500
zitplaatsen was drieavonden na-
genoeg helemaalvol. Hij bracht
hetprogramma Tangos y nostal-
gias, waarin Libertad niet min-
derdanachttien tango's voor het
voetlicht bracht van Sentimien-
to Gaucho töt Volver. In de pau-
zes verkleedde Libertad zich tot
viermaal toe. In die pauze trad
een dansgroep op.

Na dit grandiose optreden zei
Libertad Lamarque zich "herbo-
ren" te voelen. In deperiode van
vijfjaar van het werken aan de
autobiografie was Libertad niet
opgetreden.Elkekeer is hetvoor

val] een grote verrassing dat ik
een mooie stem heb, een beetje
zwaar

CHEERS FESTIVAL
Millie, Joycelyn y los Vecinos

trad opmetErika Nan.Danikela
Romo en Jose Luis Rodriguez in
het Cheers festival. De Domini-
caanse groep bracht uiteraard
merengues. Voor haar optreden
in Madison Square Garden dat
het grootste overdekte stadion
van de Verenigde Staten is met
twintigduizend zitplaatsen zei
Daniela Romo dat zij zich "erg
gelukkig voelde de gelegenheid
te hebben op een dergelijke
plaats te kunnen optreden. Te-
genhet eindevan het jaartradzij
in Mexico op.

Het programma in Madison
Square Garden had als hoogte-
punt, de apotheose, de Venezo-
laansePuma, JoseLuisRodrigu-
ez. Deze bracht de van hem be-
kende liederen van zijn jongste
album datdetitel draagt van Se-
nor Corazon. Hij kreeg daarmee
de duizenden aanwezigen ge-
makkelijk in zijnban.

SALSALATINA
Medio 1987 tradRubenBlades

metzijn groep Solar op in dever-
nieuwde Carnegie Hall. Hij be-
wees dat "salsa Latina" ge-
makkelijkhet groteAmerikaan-
sepubliek kanbereiken.Men ge-
noot in het bijzonder van een
nummerals Ojos deperroazulen
van zijn andere thema's waar-
van de tekstenzijn ontleend aan

de Colombiaanse Nobelprijs-
winnaar Gabriel Garcia Mar-
quez. Blades heeft daarvan acht
nummers overgenomen op zijn
laatsteLP, welke doorWEA La-
tina wordt uitgebracht.

JOSEENALLENDE
Begin november kwam José

Josénaar Radio City Music Hall
met een spektakel datzijnmeest
bekende nummers omvat zoals
La nave deolvido, El triste, Gavi-
lan o paloma en ook met liedjes
van zijn laatste plaat bij RCA.
Het gigantische theater met
6.680zitplaatsen was bijna hele-
maal gevuld.

Fernando Allende trad op 12
oktoberop in deCarnegieHall in
een "gemengd" en ongewoon
programma samen met andere
artiesten. Hij begon met aria's
uit opera's en daarna volgden
liederen uit verschillende lan-
den, gebracht door een Indone-
sische sopraan. Na hetverlaten
van het toneel moest Allende te-
rugkeren en bracht toen onder
meer La Llorona, La Quantana-
mera en Cuando salide Cuba.

BRAZILIAANSE GROEP
Een paar weken laterkwam

hij terugnaar New Yorkvoor het
Latijnse festival datdoorJoseph
Papp werd georganiseerd. Hij
trad op metPanchoDiabolo. Al-
lende zong toen ook in het En-
gels.

Op 23 november maakte een
Braziliaanse groep furore welke
optrad in de Avery Fischer Hall

van het Lincoln Center. Dit ge-
beurde bij gelegenheid van de
tiende verjaardagvan de Cultu-
rele Braziliaanse stichting wel-
ke in New York is gevestigd. De
groep omvatte decomponist An-
tonio Carlos Jobimen dezanger
Gal Costa evenals de gitaristen
Carlos Barbosa Lima en Oscar
Casto Neves. De recensent van
de New York Times, Stephen
Holden, schreef dathet eengala
was van een enthousiaste en
prettige persoonlijkheid. Hij
zong ondermeerLamuchacha de
Ipanema en Cuan Sensible, dat
volgensHoldenwellicht zijnbes-
teballade is.

Yolandita Monge trad op in
het legendarische en hernieuw-
detheatervanPuertoRico enCe-
lia Cruz, de "guarachera de
Orienteskreeg Madison Square
Gardenaan haar voeten. Zijtrad
opinhetkader van hetSalsafes-
tival van New York. Toen was
ookvan de partij Grand Combo
van Puerto Rico, Cheo Feliciano
en de onvergelijkbare stem van
Tito Puente. Eind september
trad deKoningin van de Salsa
methetorkest vanRay Baretoep
in het cabaret Sounds ofBrazil.
Uit alles blijkt dat het Latijnse
lied duideijk in opmarsis in New
York.

Regering van Lusinchi:

Hoogleraren-actie
gaat tegen wet in

CARACAS — De Venezo-
laanseregering heeft de sta-
king van de docentenaan de
universiteiten "illegaal" ver-
klaard. Deze actie van hoog-
leraren en wetenshapppelij-
kemedewerkers isvolgens de
regering vanpresident Jaime
Lusinchi "onbezonnen".

Aan de al een paar dagen du-
rende staking aan dertien open-
bare universiteiten nemen zon
twintigduizend hoogleraren
deel. Doel van de actie is meer
geld voor het universitaire on-
derwijs beschikbaar te krijgen
zodat ook de loon- eiseningewil-
ligd kunnen worden. Inmiddels
heeft deregering de universitai-
re gemeenschap opgeroepen zich
in tezettenvoor hetoplossenvan
ditprobleem. Uiteindelijkzijn de
studenten hiervan de dupe, zo
meent deregering. De staking
heeft geleid tot het onderbreken
van alle activiteiten bij de uni-
versiteiten.

AANSLAG
Het is in feite "een ernstige

aanslag op de vorming van de
menselijke hulpbronnen vanhetvaderland". Zo staat in een ver-
klaring van het ministerie van
Onderwijs over deze materie.
Wat deschadevoor de studenten
betreft werd opgemerkt dater
hoogleraren zijn die wel ex-
amensafnemenvan hun studen-
ten, maar het doceren zal pas
hervatworden alshet conflictuit
de wereld is geholpen. De actie
geldtalleen de overheids- instel-
lingen. Bij de particuliere uni-
versiteitendraait alles normaal
door.

Volgens deregering is het on-
mogelijk het salaris te betalen
dat de hoogleraren zich voor
ogen stellen. Op het ogenblik is
het gemiddelde 620 dollarper
maand. Minister Pedro Cabello
Poleo die een ontmoeting had
met enige rectoren van staats-
universiteiten zei dathetgeld er
eenvoudigwegniet is.

De Federatie voor universitai-
re hoogleraren (FAPUV) houdt
echter kordaat vast aan zijn ei-
sen. De enige verantwoordelijke
voor hetnadeel datde studenten
ondervinden van de actie is de
minister, zo meent men. Deze
heeft deklachten genegeerdwel-
ke er leefdenonder dehooglera-
ren. Aldus de voorzitter van de
FAPUV, OmarRioddriguez Ma-
drid.

Trevor
Howard

overleden
LONDEN—DeBritse fil-

macteur Trevor Howard
("thethirdman", "briefen-
counter") is na een
kortstondige ziekte op 71-
-jarige leeftijd overleden.
Howard belichaamde in
veel films de Britse "stiff
upper lip" en defors drin-
kende snoever. De kwali-
teit van zijn rollen nam in
laterjarenafomdatzijnop-
vatting was dat het beter
was in slechte films te spe-
len dan helemaal niet. Hij
bleef echter zijn populari-
teit bij publiek en recen-
senten behouden. De film-
historicus David Shipman
noemdehem "de bestevan
alle acteurs in Groot-
Brittanniè".

MOSKOU —De SU werkt aan de
bouw van een volgend ruimte- stati-
on, Mir-2. Mir-2 zalnet als Mir-1uit
een basiselement bestaan waaraan
andere elementen kunnen worden
gekoppeld. Het materiaal kan aan-
gevoerd worden met de draagraket
Energija, dielasten totcirca 100 ton
omhoogkan brengen. Het is nietbe-
kend wanneer hetruimtestation ge-
reed zal zijn.

I One of the leading Hotels in Curacao, requires a qualified

"MAITRED'HOTEL"
Candidates must be able to assume responsibility for two
restaurants, twenty-four hour Room Service and Banque-
ting functions.

Requirements: — a minimum of five years experience
in similar position;

— experience in silver service and
flambé cooking;

—fluent in English and Spanish;
— leadership qualities;
— on the jobtraining experience.

Please send applications with curriculum vitae, certificates
and a recent passport photograph to No. 1 of this
newspaper.

____________________________________________ ____^^"

Wegens uitbreiding hebben wij
plaats voor:

3 salesmen
met M.T.S. opleiding

— eigen vervoer
— rijbewijs.
— ervaring in

auto - onderdelen verkoop
Administratieve kracht

met P.D. diploma
Schriftelijke sollicitaties met copie

diploma's, getuigschriften, rijbewijs
en recente pasfoto sturen naar

"WÊÊmW ®
AUTO PARTS
Dokweg z/n

—■■-■«"^■■^^"-->-----^_m-_________________________-----^--

unitedl^lj
securityLE^J

INTERNATIONAL INSURANCE N.V.
Is looking for:

MANAGERFOR GENERAL INSURANCE
QUALIFICATION REQUIREMENTS:
1. Algemene Verzekeringskennis B/A or General Un-

derwriters Diploma.
2. Re-insurance knowledge.
3. Middle Management Diploma.
4. Some accounting background.
5. Min. 3 years in similar position.
Salary is related to experience and qualification. Excellent
fringe benefits.

unitedI fClj
securityL^J

INTERNATIONAL INSURANCE N.V.
Has openings for:
2 GENERAL INSURANCE SALES AGENTS

1. Insurance knowledge.
2. Sales experience.
3. Own car.
Excellent Benefits.
KINDLY FORWARD APPLICATIONS AND CURRICU-
LUM VITAE TO:
ATTN: PERSONELL MANAGER

P.O. BOX 493.

>w Bakhuis
#\ Curiel &
ZmÊ& Partners

Registeraccountants
Belastingadviseurs
Organisatie-adviseurs

INTERESSANTE FUNKTIE MET AANTREKKELIJKE GROEI VOORUITZICHTEN
Ten behoeve van onze cliënt, een JONG MEDE OP EXPORT GERICHT INDUSTRIEEL
BEDRIJF, roepen wij voor spoedige indiensttreding sollicitanten opvoor defunktie van

ADMINISTRATEUR
INDUSTRIEEL BEDRIJF

Belangrijkste taken:— Geven van leiding aan de administratie— Opstellen en evalueren van administratieforganisatorische procedures— Opzetten en onderhouden van een kostenbewakingssysteem—Voorbereiden en opstellen van periodieke financiële verslaggeving—Bewaken van decashflow— Adviseren van de direktieomtrent investeringen.
Vereist:—Bezit van:— M.8.A.-diploma of gelijkwaardig diploma/niveau, met ervaring—Bachelor Accounting/Business Administration/Bedrijfskunde of HEAO—Basiskennis van automatisering— Voldoende taalvaardigheid, Engels en Spaans— Goedekontaktuele eigenschappen—Een grote mate van dynamiek gericht op groei.
Geboden wordt:— Zeer goedeprimaire en secundaire arbeidsvoorwaarden—Duidelijke en aantrekkelijke karriere-perspektieven— Een werkkring met een grote matevan zelfstandigheid.

Sollicitaties, vergezeld van curriculum vitae, getuigschriften en cijferlijsten terichten aan-BAKHUIS CURIEL & PARTNERS, Scharlooweg 39-41, P.O. Box 809, CURACAOV^Sluiiingsaatum: 15 januari 1988. *

I CURflCfiO/CfIRIBB€nN ■HOT€LJ^CfIS-NO
has the following vacancies:

ASST. COMPTROLLER
requirements: — M.B.A.— Minimal 3 years experience in

Hotel Accounting— Good references— Fluent in English, Spanish,
Dutch.
AUDITOR

requirements: — P.D.— Minimal 3 years experience in
Hotel Accounting— Goodreferences— Fluent in English, Spanish,
Dutch.

MESSENGER/COLLECTOR
requirements: — Driving licence— Own Car/Motorcycle— fluent in English, Spanish,

Dutch.
Please call the Personnel Department for an ap-
pointment during office hours.
Tel.: 625000.
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Karnaval
aleidoscoop

VANDAAG WORDT HET ver-
kiezings- weekeinde voor prin-
sen en pancho's ingezet. Vana-
vond om zes uur — al de verkie-
zingen zijn indeCaiquetioclub te
Paradera —komen dekandida-
ten voor kinderprins en -pancho
aan de beurt. Morgenavond
Wordt de 25ste jeugdprins van
Aruba gekozenmet na afloopon-
der leiding van prins en pancho
dansen op de tonen van Sound
and Harmony. En dan zondag-
middagom zes uur— alle goede
dingenin drieënook bij prins- en
Pancho- verkiezingen — wordt
de 34ste Arubaanse carnaval-
sprins gekozen. Na afloop gaan

WILLEMSTAD - Gistermid-
dag werd in hetWilhelminapark
een manifestatiegehoudenom de
aandacht te vestigen op de enor-
me werkeloosheid waarmee de
NederlandseAntillen,en met na-
me Curagao, te kampen heeft. Er
verschenen ongeveer vijftig
mensen.

Freddy Antersijn, Fay Rodri-
guezen de advocaat Martis voer-
denhet woord. In alletoespraken
werd gewezen op het 'paria-
schap' van de werkelozen in ons
land: ze worden beschouwd als
uitgestotenen, slechts zeer weini-
gen interesseren zich voor deze
grotegroep medeburgers.

Hetvakbondswezen lietverstek
gaan bij de manifestatie. Slechts
HughLopez van Sitek woonde de
bijeenkomstbij. Ook van dezijde

van depolitieke partijen bestonder nauwelijks belangstelling. De
grote partijen warener niet. Wel
aanwezig: drs Stanley Indersonvan Frente di Obrero, JossyRo-sales van SI enRichard Hooi enAndechiAlbertsvanPAPU.■ voor de manifesta-tie had organisatorRodriguezpas toestemming gekregen om demanifestatie te houden: "Eigen-lijk tekort om dezaakbehoorlijk
opte bouwen". Hij isvanplan om
elke maand,telkens ineen anderewijk, een dergelijke bijeenkomst
te houden: "Er moet belangstel-
ling komen voor deze groep
mensen".

Foto: het legeWilhelminapark.
Als men niet beter wist dan zou
men denken dat er niets aan dehand was.

Ingezonden
Foto, ELLA MONNIER (nu Kooy-

man) en Fieke de Boer (Kö-
ni gsmann) willen na 36 jaarons
geboorte-eiland, ons "dushiKor-
s°u", weer bezoeken. Hier een
Klassenfoto van de eerste klas
van het Peter Stuyvesant Colle-gein het jaar1949. Wehopen dat
Misschien enkele klasgenotenvan ons nog op het eiland wonen'
£nwezouden het leuk vinden om
nen tijdens onze vakantie, die
Piaatszal vindenvan 20februari
ï°. 7 maart 1988, te ontmoeten.Wij verzoeken degenen, die zich

op de foto, aan deze
kr ant te schrijven met opgavevan telefoon- nummer en adres,
2odat we kontakt met hen kun-nenopnemenom een afspraak te
J^aken.Bij voorbaat heel harte-uJkdanken vriendelijke groetenvan:

ELLA KOOYMAN- MONNIER
FIEKEKONIGSMANN- DE

BOER

S.: Op defoto zijn te zien op de
*cnterste rij van links naar
i^nts: Hans Mulder, Jan van
P*erksen, Wijnand Nimmo,
*reddie van Straaten, Jaap

Wout Mackay, Karel
Jaap Cardozo, Louk
Toon van Werkho-

*e&- Voorste rij van links naar
Roelof Steenstra, Heleen

oCOet, Lucie Scheer, Martha
i__\_. per > paul Steenstra, x-

de Boer; x2=Ella Mon-

de beentjes van de vloerop de to-
nen van Papito y suDoble Sabor.

_f.-fC-|--IC-jC-f-.jC^

BRASSBAND HELLS AN-
GELSbegint weer actief te wor-
den.De avondstiltein deBoerha-
vestraat wordt weer verstoord
door de trommels van deze
brassband, dieervoor zorgen dat
iedereen carnaval in de benen
krijgt. Ook dit jaarzal de Hells
Angels latenhoren enzien datzij
weten wat carnavalspep bren-
gen is.

OM HALF ACHT morgenavond
start de carnavals- jump-upvan
deCaribeclub bij het MariaCol-
lege aan de Dominicanessen-
straaten vandaaruit gaat men al
jumpend naar de Caribeclub.
Een hele afstand, maar het is
niet alleen goed voor de lijn,
maar ook voor de carnavals-
stemming.Dit laatste heeftmen
morgenavond in Caribeclub ze-
ker nodigwanneer de carnavals-
sterren van dit jaarworden ge-
kozen.

VANAVOND IN ROSELAND
veel pret met de «Divi tin Pret-
groep, die vanafelfuur een car-
navalsdans organiseert met
Sound and Harmony. Personen,
dieinschrijven voor de «Divi tin
Pret»- groep krijgen vanavond
een speciaal T-shirt.

********VANAVOND IS OOK het feest
in Aruba's topnachtclub, Le Vi-
sage. Natuurlijk is er iederedag
feest, maar ditmaal in carna-
valsstijl om afscheid te nemen
van prins en pancho 1987. lede-
reen wordt daar vanavond ver-
wacht. TheBoys NextDoor zorgt
voor demuzikale omlijsting. Het
carnavalsfeest inLe Visage gaat
zondagmiddag om zes uur door
metTheBoys NextDoor en twee
brassbands, waarbijerzeker een
uitgelaten stemming zal heer-
sen.Het isookcarnavalstijdvoor
Le Visage, welke club steeds
weer toont wat feesten is en die
met zijn tijd — nu de carna-
valstijd—meegaat.

********
JOHANNESBURG—Vandaagis

het 76 jaar geleden dat het African
National Congres ANC werd opge-
richt. De regering heeft bijeen-
komsten ter herdenkingvan de ver-
jaardagverboden.

Correctie
straatnamen

WILLEMSTAD — De
Straatnamen- commissie is
'blij' met de publicatie van de
AMIGOE, gisteren, over de
verkeerd gespelde straatna-
men: "We hopen, datmeerde-;
re mensen goed gaan opletten
oferfouten zijngemaakt.Dan
kunnen we die onmiddellijk
verbeteren", aldusE. Larmo-
nie namens de commissie.

Via de Dienst Openbare
Werken, DOW, is vandaag
meteen de fabriek benaderd
om nieuwe borden te maken.
Larmonie: "Dat duurt onge-
veer twee weken".

De redactie ontvingveel re-
acties van lezers. Het meren-
deel gingover deANWB- bor-
den, waarover een lezer op-
merkte: "Als je die borden
volgt, dan loopje dekans dat
jein de monditerecht komt".

De ANWB- borden dienen,
zo hoorden wij, gezien te wor-
den als een soort 'monumen-
ten.Sinds deplaatsing—een
geschenk van de ANWB aan
de Nederlandse Antillen —zijn er veel wegen veranderd.
Vaak is de vroegere weg een
rooi geworden. Voorvoetgan-
gers en voor bus- chauffeurs
vormen de borden evenwel
nog 'bakens' omkleinere we-
gen en paden te vinden.

NIEUW MEERJARENPLAN OPLEIDINGEN
'Resultaten 1987 zo slecht nog niet'

Evertsz 'belooft' dit
jaarbreak-even bij CDM
WILLEMSTAD — De

taakstelling diedeCuracaose
Dok Maatschappij (CDM)
zich voor 1988 heeft gesteld,
is: wederom te trachten om
een 'break-even' resultaat te
bereiken. Datzelfde doel had
de CDM voor 1987 ook, maar
dat is geen haalbare zaak ge-
bleken.

De situatie is echter nietdusdanig dat de CDM extrasubsidie hoeft aan te vragen
of dat er maatregelen geno-
men hoeven te worden in devorm van een ontslagaanvra-
ge voor personeel of een be-werkstelliging van verminde-ring van de personeelskos-
ten. Dit verklaarde de direc-
teur ir. MarioEvertsz tegeno-
ver deAmigoe.

Verder zeiEvertsz, dathij om
dekosten bij de CDM te kunnendekken,bezig iseen financiering
bij de banken tekrijgen. Hij lijkthierin te zullen slagen. "Als dekosten binnen de prognose blij-
ven en de financiering rondkomt, dan is break-even een
haalbaar resultaat", aldusEvertsz.

Daarnaast wordt dit jaar ge-
start met een drie jaren durend
omscholings- programma in de
metallurgischesector. De kostenhiervan worden gefinancierd
door de overheid, die hiervoor
een bedrag van acht miljoen gul-
denuitdeontwikkelingshulp ter
beschikking stelt.

Dit zijn de voornaamste pun-
ten, die MarioEvertsz voor het
CDM-programmavan 1988naar
voren brengt. Hij zei verder dat
de bedrijfsresultaten voor 1987
nietzo slechtzijn, alsdievergele-
ken worden met werven in de
rest van de wereld: "Het gaat
overal slecht. In het afgelopen
jaarzijn in Nederland vijf be-
langrijke werven dichtgegaan.
De werfWilton-Feijenoord heeft
vorige maand nog 500 mensen
moeten ontslaan. De westkust
van Noord-Amerika heeft prak-
tisch geenwerven meerover. Wij
doen het zo slecht nog niet".

Hij legdeuitdat doordeecono-
mische recessie het transport
van goederenook sterk gedaald
is. Ditheefttot gevolg dater min-
der scheepsverkeer plaatsvindt
_n er dus ook minder reparaties
zijn te verrichten. "In detweede
helftvan 1987kwamerduidelijk
deklad in. De markt ontwikkel-
de zich niet zoals we verwacht
hadden. Het transport van
goederen zoals olie en graan
daalde. In relatie daarmee staat
hoeveel schepen er te repareren
zijn en hoeveel van die schepen
de CDM kan binnenhalen. Wij
prognostiseren op trends. De
CDM maakt op jaarbasis een
schatting van wat er aan omzet
valt binnen tehalen en dit is af-hankelijk van faktoren die niet
zijn te beïnvloeden of te voor-
zien".

OMZET HOGER
"Als er minder schepen te re-

parerenzijn, danisheteen kwes-
tievan lange adem. Na analyse
van de markt hebben wij beslo-
ten om tetrachten onze omzet te
vergroten. Maar hoe moeten we
dit bereiken? Ondanks het feitdat de markt in '87 slechter is
dan in '86, is het marktaandeel
van de CDM in '87 niet slechter
geweest dan in '86. Dat
marktaandeel stellen wijvast op
basis van het aantal aanvragen
voor scheepsreparaties op jaar-
basis: dit ligt in 1987 iets hoger
danin 1986.Het aantalaanvra-
gendientals graadmetervoor de
toegang tot demarkt. Alleen als
eraan gewerkt wordt om deom-
zet opeen goedniveau te krijgen
en dereparaties op langere ter-
mijngefinancierdtekrijgen, dan
is er zicht op een gunstig be-
drijfsresultaat voor 1988.

Evertsz vervolgde: "De CDM
moet wel de kosten van derepa-
raties kunnen financieren. Wij
krijgen geen subsidie van de

overheid meer. Vanaf 1986 moe-
ten wij onszelf bedruipen. Dus
wijzijnbezigeenfinanciering bij
de banken te krijgen. Dit lijkt
zich tegaan verwezenlijken. Op
voorwaarde dat wij de kosten
binnen onze jaarprognose kun-
nen houden en de financiering
rond krijgen, dan is break-even
voor 1988haalbaar. Wetrachten
de kosten zo laag mogelijk te
houden door de mensen efficiënt
te laten werkenen te zorgen dat
dekwaliteit van het werk goed
is. Daarom moeten we ook zor-
gen dat de scholing van onze
mensen goed is. Daarom hebben
wijde overheidbenaderd om een
scholings-programma in de me-
tallurgische sektoropte zetten".

MEERJARENPLAN
"Deze scholing is om financië-

le redenen stopgezet in 1983,
maardatisnietverantwoord", zo
ging Evertsz verder. "Daarom
nebben wij een nieuwmeerjaren
plan gemaakt, datnietalleen be-
doeld isvoor deCDM, maar ook
voor aannemers en mensen van
de Isla,KAE enKodela. Ookis er
een bijscholings-cursus opgezet
voor jongerendievan deLTS ko-
men, zodat ze sneller werk kun-
nenkrijgen. Wezijnnubezigmet
de laatste voorbereidingen. Als
alles volgens plan verloopt, gaat
hetprogramma indeloop van dit
kwartaal van start. De totale
duur zal driejaarbedragen".

WILLEMSTAD —Gisteren is
een tas met een fototoestel, twee
lenzenen een flitser gestolen in
de vertrekhal van Hato. Ook
werd een tas met kinderkleding
ter waarde van 2.500 gulden
meegenomen. De spullen waren
van een vrouw, dieeenbroer wil-
de 'uitzwaaien.

Pour vous Monsieur!
| <Maison<Parfumé<i>

Cas Coraweg 51 Telefoon 73014

-.nt-liean Compute. Institute JHL%b___S-_-_SB))
Fokkerweg 52- Phone: 616580 \b_b3sS3!,

Registration Now in Progress!!!
Days : Monday - through - Thursdays
Time : 5 p.m. to 9 p.m.
Courses : Basic programming in Dutch or in Englishb2tvs V..2' 3 Be9'nners and Advanceddßase 111 + Beginners

Appreciation courses, wordprocessing etc.
etc

For more information pass by or call.We are located at Fokkerweg 52, Tel.: 616580.Courses will start January 11,1988.

r~JT \
ifj^^p^ Consulado General de Venezuela

W AVISO
ELCONSULADO GENERAL DE VENEZUELA

PARTICIPA AL PUBLICO EN GENERAL QUE A PARTIR
DEL

MIERCOLES 13 DEL PRESENTE
POR RESOLUCION DEL MINISTERIO RELACIONES
EXTERIORES PARA EL

OTORGAMIENTO DE VISA
DE TRANSITO O TURISMO

LOS INTERESADOS DEBERAN
CANCELAR LA CANTIDAD DE USS 10.00

SALVO EN LOS CASOS QUE EXISTAN CONVENIO,
TRATADOS O ACUERDOINTERNACIONAL.V J

WINNARES KERSTCAMPAGNE 1987 !
Diamanten ring t.w.v. ’.1000.-

-| I FRANCENE ELENBURG I \
j Kaya Yay Romer no. 3 jS ..T. /
'Hendesa bira monster?' in CPA

WILLEMSTAD — Het to- langstelling, wederom enkele
neelstuk "Hende sa bira malenopgevoerd worden,
monster?" van de groepKaskadi Dit weekeinde is het to-
Pinda en dat geschreven en ge- neelstuk te zien in Centro Proproduceerd is door Gibi Basilio, Arte, zowel vanavond als zater-
zal wegens overweldigende be- dag en zondag.

i Minnaar de sticker \)an de maand

ÊÊmgmmmmmmmmmmimmmJmmmmÊm^^^^^^ iS-SÊ I'
f 4t3"' ÜK_HS»*"j"»--. __
.5 £ f ft""?'!!' _________ 8.: _v SS 9-M, tl M 11

_
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i J **-S* " I I

l_-HBB_-________-___M___________H^

De eigenaar -Can deze auto
■:|i I kan bij ons langskomen |1: ■'

11 Madurostraat4 1
lorn de prijs bestaande uit’. 100.- aan arti- \.'

kelen bij ons op te halen. 1
VJilt U devolgende vJinnaar v. orden??

l. Kom langs bij

g^^^Sl^M II
Fashion Païace II

I om U\o sticker op te halen. II
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

I tot 10 woorden

F. 5,50 /^\//AiY Elk woord meer [gëffii )
// ll\ UITSLUITEND Pjgf!/
Jh*K A CONTANT!

LOOKING FOR a responsible
housekeeper. Call 82321 daily
after 3.00 pm.

OPPASHUISVOOR 3 a4 weken
met gebruikvan auto in periode
halffebruari lot half april i.v.m.
komst broer en schoonzus. Tel:
671533.

2 STUDENTEN ZOEKEN op-
pashuis i.v.m. woonruimte- ge-
bruik op instituut.Voor langere
ofkortere perioden. Tel.: 616012
na 18.00uur (Lex, Tim).

HOLLANDSE INBOEDEL t.w.
bankstel; eethoek; vloerkleden;
bedden; koelkast; linnenkast;
stoof; lampen; bureau; stoelenen
anderekleine meubelenen huis-
houdelijke artikelen. Papilon
70. Sta. Cruz.

RUIM GEMEUBILEERD ap-
partement, aparte slaapkamer,
zitkamerenkeuken. Tel.: 26352.

GEZOCHT APPARTEMENT in
Oranjestad. Tel.: 34559 (kan-
tooruren).

' RUM
SAN

PABLO
Heerlijk en

Gezond j

f AVAILABLE FORRENT |
in Madame Estate
Shopping Center

A PARK SHOP
45 m 2ideal for commercial I
use or offices.
Call Curacao/Tel.: 88387/88722 J
f >BEDRIJF ZOEKT

ongemeubileerd
HUIS
of FLAT

met minimaaltwee slaapkamers
te huur voor echtpaar zonder
kinderen. Moet beschikbaarzijn
ingaande 1 maart of 1 april.

Telefoon: 615588 (kantoor)
615471 (thuis) -

CLIMACARS

AUTO AIRCONDITIONING
Herst IA - Tel. 672059 Sta. Rosa .

c&Lvila tßeach 'Hotel
Penstraat 130- Willemstad

f vraagt op korte
termijn

* Receptioniste
*Kok
* Kelner

JL * Hostess

Voor sollicitatie gelieve pas-
foto mee te nemenen sollici-
tatieformulier in Avila Beach
in te vullen t.a.v. de heer A.
Septer.

V J

----------------------_----------._____________________^^__________i^^^^M^__---^_^"»..

TRANS-AM, (FULL equipped,
sunroof), bj. 1983; Trans-Am,
(full equipped, sunroof, kleur
zwart), bj. 1985. Info. op tel.:
72933.

NAAIMACHINE, I.Z.G.ST.,
220V, ’.125,-; babywipstoeltje
’.25,-; reiswieg (bekleed) ’.25,-;
judopak, leeftijd 11-15 jr., ’.25,-;
padvinders- outfit, leeftijd ±11
jr., ’.20,-; witte schommelstoel
’.40,-. Tel.: 671533.

2DE HANDS kleuren tv, merk
Sony. Tel.: 73839.

GETZEN TRUMPET new
’.875,-; trombone’.895,-; flugel-
horn ’.1.520,-;dwarsfluit ’.660,-

-' .Te1.:614219.

BABYBOX, 1 MND. oud. Tel.:
614263.

VOLVO 245 DL Break, in zeer

'goede staat, met reserve- onder-
delen, ’.4.000,-; Plymouth Vola-
ré Stationwagon '78, in zeer goe-
de staat, ’.4.000,-; videoset Pa-
nasonic ’.700,-; portable tv
’.100,-; Philips wasmachine
220V’.400,-; fans ’.50,-; Wayler
surfboards met toebehoren a
’.400,-. Tel.: 54253.

BANKSTEL ’.550,-; 4 eetka-
merstoelen’.175,-. Tel.: 79627.

EEN GROOT woonhuis antiek,
met 5 slaapkamers, eetzaal en 2
woonzalen, toilet/wc, keuken,
terras, erfpachtterrein ±1000
m2. Adres: Weto 30 (Sta. Rosa).
Inl. tel.: 81987.

Z.G.A.N. GASFORNUIS mcl.
bakgrill. Tevens dub.d. koel-
kast. Aanvaarding direct. Tel.:. 81008.

EETHOEK KLASSIEK; salon-
kast antiek. Tel.: 674915 na 6
uur.

MARGRIETLAAN 3: 3 sik.2
bdk., 1315 m 2eigen grond, prijs

j n.o.t.k. Tel: 72940.

EETKAMERSET en buffet ’350,-; 2 pers. bed en 2
nachtkastjes’ 250,-;grasmaaier

’ 175,-; spiegel’ 30,-; wasmachi-
ne’ 750,-; zitkamersetvanbam-
boe ’ 2000,-; bijzettafel ’ 250,-;
turntable, amplifier, 2 speakers

’ 300,-; meubelstuk ’ 40,-;
ligstoel’ 150,-;kleurentv ’ 200,-
-; Datsun '83 Sunny aut. ’ 5000,-;
Lada combi’ 1500,-; stofzuiger ’100,-; enkele planten, tel: 79997

WEGENS VERTREK splinter-
nieuwe(nog in plastic verpakte)

' dertig delige encyclopedie Se-
sam (in het nederlands) Prijs; n.o.t.k. voor informatie Tel:
675243

LOOKINGTObuy ahousein the. neighbourhood of Cerrito. Call; 82321.

, HUIS MET grootterrein ideaal
voor landbouw, 1 jaar vooruit-
bet. Tel.: 73229 na6.00 uur pm.

-GEM. APPARTEMENT, ’.400,-
-p.m.Kaya Rankil 51 (omgeving
kerk Z-Bonam).

— —*

ONGEMEUBILEERD HUIS in
rustige omgeving. Tel.: 613725.

GEZOCHT: 3/4 slaapkamerwo-
ning in rustige buurt. Tel.-
-88843.,PER MAART/APRIL a.s. onge-
meubileerd huurhuis, eventueel
aan het water en/of met zwem-
bad. Tel.: 616167/626400/
624887.

SPOED GEZOCHT: ruime wo-
ningTel: 78194

J«^ i__
, i

iÖMftIJ VpENHV BOütiqUe Punda.

| heeft diverseRESTANTEN
tegen zeer voordelige prijzen

Itvvr^ V Kom nu en profiteer f.jjft

rV-\ V aantrekkelijke pfm
aanbiedingen JHf'

MET SPOED GEVRAAGD
BODE

in het bezit van eigenauto, liefst gepensioneerd.
Persoonlijkaanmelden:

/ A

betonbouw NV-

ELRAD CARIBE NV
Mmm. feliciteert

Aanneming Maatschappij
"DE ANTILLEN" N.V.

met de oplevering van het nieuwe
AST MULTIUSER COMPUTER SYSTEM

Een snelle en betrouwbare multiuser
database voor administrative toepassing
met ingebouwde data access security.
Configuratie:

1 AST Premium 286,70 MB HD
2 AST Premium 286,40 MB HD
2 PC SLAVE 1 MBram
2 Kimtron KT 70 PC terminals.
40 MBTape unit, UPS system.

rT_L____.pl R€S€RRCH INC.

f UNIVERSITY
OF CAMBRIDGE

Doyou wish to learn
ENGLISH

CONVERSATION
and receive a

RECOGNIZED CERTIFICATE
CONTACT

R. HICKINSON
Seru Loraweg 267A
orTriniteit College- Tuesdays 6.00p"m. _J

__^g_p^mm In IM ■ l■■-_.__■_"""_"_______■___

_
___"»__■__------ I» «I _«-------—---—■>—

Pour vous Madame!
Maison 'Parfuméo
Cas Coraweg 51 Telefoon 73014

S Internationale verhuizers en verschepers

mTERSTERG
' Dokuieg 2/nachter MaduroPlaza - Curasao N.H.

Tel.: 70140 fax 70141
Volledig verzorgde internationale

L verhuizingen van huis tothuis.

TE KOOP
éénvan de mooiste

DIRECTIE-WONINGEN
van Curagao.
3 slaapkamers, muziekkamer, verzonken woonkamer(zit-
kuil), Romeins bad, lichtbak, 330m2 oppervlakte, prachti-
ge tuin te Damacor.

Tel.: 613809 gedurende kantooruren.

BEELDENDE VORMINGINSTITUUT
begint met:

VRIJE OCHTENDCURSUS
TEKENEN en SCHILDEREN

a.s. woensdag 13 januari
Voor verdere informatie gelieve kontakt opnemen
met:

A. Hudson -Tel.: 84820

BentUs'A rnnd. zwanger?Kom dan op onze:

CURSUS ZWANGERSCHAPS GYMNASTIEK
0.1.v. deskundigeFysiotherapeute

Volgende cursus 11 januaria.s. om 8 uur 's avonds.

Mogelijkheid tot inschrijven voor nieuwecursussen.

Informatie: Fysiotherapie praktijk
G.A. Christiaan
Dr. Maalweg 31
Tel.: 616664.v : /

, ___-h____k____»____»________Hl__________■__■, AaAÉkAAAMaß_______-_____--___-__----k--___k-----___---<

W :■ .< pi :j

___________É_ BllÉ____ __.

»._- «v*» ■ ___^____P^_______________________-^^___i__________ *_£«.K^'_Pl tm Mm Mt*.. mk ____»_!
____! ■' V ______& -■_.!______.. ~ _H__

E v!___ <K ____"""____i BriH m
I il ■ fl mmml^^m

& ■■**■«■_■_] IT"11111*'**
**"w__m __p_nto ___R___p4_i

TE KOOP WOONHUIS
Kaya Kiwa 8 Schelpwijk

! 220m2bebouwd op 925m2eigendomsgrond. Mooietuin met
f i astal.verharding rondom. Prijs: Na/.140.000,-. Bezichtiging

na afspraak tel. 78282.
»»W»W_W»W)»»»»I ■'

<ForAll Cargo to

ST. MAARTEN
Please contact:

AHr Caribbean Cargo Services N.V.
tel.: 672588/671566 fax.: 674366

]\ Nieuwjaars special! I
30% KORTING I, > op cash aankopen I

< , op artikelen van debekende merken I

Dit om plaats te maken voor onze nieuwe zending met de ■° nieuwste modellen. ■t
t

CARAWARAWEG 58 ■
r_ BOUTIQUE II

Windstraat 11/13zijweg Gomezplein I
Vanaf zaterdag 9 januari I

CARNAVALS UITVERKOOP I
50% op alles I

Europese kleding, T-shirts, I
polo-shirts, jeans,etc. etc I

yUudio Studio diBaile Körsou I
Aerobics& Dance Centre I

jr^ï~B-iaiiA Caracasbaaiweg 22D I
i F-T-eiaea-V Tel.: 612011 I
X_JL^/ JAZZ/AEROBICS/FOLKLORE/ I

KIDDIES GYM I
Maandag 4 tot 5 uur n.m. ~\ I
Donderdag 4 tot 5 uur n.m. VKinderklas 6 t/m 10 jaar I
Vrijdag 4 tot 5 uur n.m. J I
Woensdag 4 tot 5 uur n_m. Kleuters 3-4 en 5 jaar I
Zaterdag 9.30 tot 10.30 uur v.m. Kleuters 3-4 jaar I
Zaterdag 10.30 tot 11.30 uur v.m. Kleuters 5 jaar I
Maandag 7 tot 8 uur n.m. Folklore Volwassenen I
Maandag 8 töT? uur v.m. "-^ I
Maandag 6 tot 7 uurn.m. 1 f"" " " " \ I
Maandag 8 tot 9 uurn.m. I Dinsdag 8 tot 9 uur n.m. I
Dinsdag 7 tot 8 uurn.m. AerobicsVj Vrijdag7totBuurn.m. | I
Woensdag 8 tot 9 uurv.m. f ( Afro Caribense
Woensdag 7 tot 8 uurn.m. I (Sandra Leonora)

! Woensdag 8 tot 9 uurn.m. j L—« ■ ~»
Donderdag 6 tot 7 uurn.m. I Party dances. IDonderdag 7 tot 8 uurn.m. DonderdagB-9.

! Woensdag 5 tot 6 uurn.m. Aerobics Tieners

\\ Woensdag 6 tot 7 uur n.m. Klassiek
Maandag 5 tot 6 uur n.m. S

! Donderdag 5 tot 6 uurn.m. I JanTieners
Vrijdag 5 tot 6 uurn.m. X
Vrijdag 6 tot 7 uur n.m. J
Dinsdag "~6 tof-7 uurn.m. Jazz Volwassenen.

3^ Ontvangen: wS
schoenen uit Europa
„LizClaiborne"

Boutique JjgZ^\é\m\
liföa Caracasbaaiweg +/M Wx&SBjggjfl Tel.: 613496

fjmfc I
Qrjinut
* TEHUUR:

" : 19" P *■

9
T.V.s, "

# VIDEO'S "
" CK__H»Jtrpi^K_X_l*

Schottegatweg Oost 36
Tel.: 79785-79787 #. m " " " mj

KMG Klynveld Kraayenhof & Co. and Peat Marwick announce the merger
of their firms in the Netherlands Antilles as of January 1,1988.
KPMG operates in Curacao as follows:

KPMG Klynveld Peat Grootens Drs. F.J.R. Douglas, R.A.
accountants P.P.A.M. Grootens,R.A.

A.W.Owers,F.C.A.*
B. Veefkind, R.A.

KPMG Klynveld Bosboom Hegener ing. A.J. Henriquez
management consultants ing. pa. Newton

ing. F.Th. Prince
KPMG Meijburg & Co. D.E. Cijntje, R.A.

tax consultants D.E. Cijntje, R.A.
KPMG Datam Administraties N.V. J.L.A.M. Hoos

administration
Until further notice our addresses and phone - numbers are:
Kaya Flamboyan 5, tel. 70500 / 70344 / 70601.
"Schottegatweg Oost 44, tel. 73511.
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AGENDA
BONAIRE

LlTIE:8Ü00
ANDWEER: 8222
XICENTRALE:BB4S'SIMTAAL: 8900

ilDFlLLteLagoen:maandag! mvrijdag
"07.00-16.00 uur: zaterdag 08.00-12 00

'■zondag gesloten.

ENBARE BIBLIOTHEEK
(Koningstijden voor het publiek)
andag en donderdag van 14.00-18.00: dinsdag en vrijdag van 08 00-12.00

'30-17.00 uur- zaterdag van 10.00-12.00
l>
eningstijdenvoor lezers)
';nsdagvanl4.oo-19.00uur

STSLUITING: maandag t m vrijdag
<'getekende stukken 15 45 uur: gewone
,<ken 16 30 uur

IRVICE CLUBS
'anis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
laire
ns: informatie E. Felipa. tel: 8546/8238.
und Table: elke tweede maandag -
JrtcentrumTerra Corra.
ary:woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.

jSTUURSKANTOOREN BEVOLKING:
W-12.00/14 00-15.30 uur loketten geo-
nd

'ZAKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
gelieve contact op te nemen met de

I» Rudy Bedacht. Noord Nikiboko 194.

'LITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
bpend op vrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
tagvan 12.00-24.00uur.

WEEKUUR (gezaghebber): elke donder-
) van 09.00-11.00 uur op het Be-
urskantoór, Kralendijk; laatste donder-
I van de maand van 10.00-12.00 uur te
con.

(tel.: 8198): verzameling Bo-
lireaanse schelpen en koraal: open van
ïsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -|ya Nikiboko Zuid 3.

/V: openingstijden slachthuis maan-
|gt/mwoensdagvano7.oo-12.00/13.00-
-1-00 uur en donderdag en vrijdag van
'00-1 1.00/11.30-14.30 uur.

.^KDIENSTEN
mt Bernarduskerk Kralendijk:
"gelijks 18.45uur: zondag 08.30 en 19.00
"r.

Coromotokerk Antriol:
dagelijks 19.30 uur;zondag 09.00 en 18.00
uur
Ludovicu skerk Rincon:
dagelijks, ook zondag. 19.30 uur.

Caracaspast strategie aan: meer lichtere olie
PDVSA: voorzichtig optimisme
voor '88, inkomsten iets hoger

CARACAS — De Venezo-
laanse olie- industrie is met
een voorzichtig optimisme
1988binnengegaan. Men ver-
wacht dat de olie- inkomsten
ditjaarlichtzullentoenemen.
Maar men voorziet wel "ern-
stige problemen" als de over-
productie bij de OPEC- lan-
denvoortduurt. Venezuela
heeft zijn olie- strategie aan-
gepast en gaat in de naaste
toekomst meer lichtere olie-
soortenproduceren.

Volgensfunctionarissen uitde
olie- wereld beschikt het land
over een bewezen olie-reserve
van 58 miljard vaten. In derij
van landen metbewezen olie-re-
serves neemt Venezuela zo de
zesde plaats in. Volgens depresi-
dentvan Petroleos deVenezuels
SA (PDVSA) Juan Chacin heeft
men in 1987 interessante olie-
voorraden ontdekt. In 1986 be-
droegendereserves nog55,5 mil-
jardvaten. Met het huidige pro-
ductie- niveaukan Venezuelaer
nog honderd jaartegenaan.

ONZEKER
Wat de huidige situatie op de

olie- markt betreft merkte men
op dat deze erg onzeker is. Alles
hangt af of de overproductie
wordt teruÉjgedfpngen in de lan-
denwelke lidzijnvan deOrgani-
satie van olieexporterende lan-
den (OPEC). In het andere geval
voorziet men ernstige proble-
men binnenhet olie- kartel.

Verledenjaarheeft Venezuela
aan olie- export negen miljard

dollarbinnengekregen. Inditbe-
dragzijnniet de inkomstenuitde
petrochemische industrie opge-
nomenen evenmin deresultaten
van de Venezolaanseraffinade-
rijen in hetbuitenland. In totaal
komen de inkomsten van olie-
sector uitop 9,4 miljard dollar.

OLIE- STRATEGIE
Dagelijks werden gemiddeld

1,512.000 vaten olie uitgevoerd
tegen een gemiddelde prijs van
16,47 dollar per vat. In 1986 be-
droeg de dag- export 1.508.000
vaten olie en was de prijs 13,90
dollarper vat waarbijeraan olie-
inkomsten 7,2 miljard bin-
nenkwam. Voor het pas begon-
nen jaarmiktmenopdag-export
van 1.520.000 vaten olie tegen
16,70 dollar per vat zodat men
9,6 tot 9,8 miljard hoopt te in-
casseren. Het door de Opec aan
Venezuela toegestane produc-
tie- quotum bedraagt 1.571.000
vaten. Voor alle Opec-landen sa-
men is het productie- plafond
16,6miljoenvaten perdag.

Venezuela is tientallen jaren
lang een van de meest bekende
producenten van zware olie ge-
weest. Het is zijn olie- strategie
aan het wijzigen. In de naaste
toekomst gaat Caracas meer
lichte olie- soorten op de markt
brengen. Daartoe heeft de
PDVSA een plan opgesteld dat
een periode van zes jaaromvat.
In die tijd zal de gemiddelde
zwaarte "substantieel" lichter
gaan worden. Dit is van belang
voor deolie- inkomsten van Ven-
ezuela. Het wordt mogelijk als

gevolg van de ontdekking van
onmetelijke olie- velden met een
lichtergehalte.

Sinatra:
miljoen
per uur

GOLD COAST — De
Amerikaanse zanger
Frank Sinatra verdient
met een reis van 48 uur
naarAustralië hetlieve be-
drag van één miljoen dol-
lar. Hij maakt dereis voor
een concert van één uur.

De 72-jarigeFrank Sinatra
treedt op in het nieuwe ont-
spannings-centrum Sanctua-
ry Cove, waarvan de bouw
270 miljoen dollar heeft ge-
kost. Het ligt op tachtig kilo-
meter ten zuiden van Brisba-
ne. Uit kringen rond Sinatra
werdgezegd datdithonorari-
um echt niet zo bijzonder is.
Het gaat om een heel bij-
zondere gelegenheid en nog
wel in een ver land. Het geld
werd na de overeenkomst
overgemaakt.

De laatstekeer datSinatra
in Australië optrad was in
1974. Toen moest zijn reis-
schema beperkt worden om-
dat een vakbond hem op de
zwarte lijst had geplaatst
doordathij journalisten had
aangeduid als zuiplappen en
prostituees, waarbij de
laatste betiteling de vrouwe-
lijke journalistenbetrof.

KRALENDIJK — Een uurtje
vroeger dan de bedoeling was,
vertrokhetß ussischecruiseschip
Fedro Shaliapin weervanßonai-
re. Het schip dat op Bonaire
wordt vertegenwoordigd door
Bonaire Trading, arriveerde
donderdagmorgenom zeven uur
in de haven van Bonaire. Vijf-
honderdachtpassagiers, het me-
rendeel Duitsers, verkenden Bo-
naire, deels via de grote tou-
ringcars, maarvelen verpoosden

zich ookin de stratenvanKralen-
dijk. Vanmorgen, vrijdag, arri-
veerde voor de wekelijkse ronde
hetcruiseschipAmbassador, dat
ook op15en22januarizal afme-
ren. Op24januariarriverentege-
lijkertijd aan depieren vanKra-
lendijk de Estonia die echter
maarenkeleurenzalblijvenen de
onderEngelse vlag varendeCan-
berra, diedegehele dagopBonai-
rezal blijven.Bij defoto: hetRus-
sische schipFedro Shaliapin.

Bus in Chili
verongelukt:
zes doden

SANTIAGO — Bij het ver-
ongelukken van een bus in
hetuiterstenoorden vanChili
zijn zes doden gevallen en
raakten er 24 mensen ge-
wond. Hetongeluk deed zich
voor nadat het voertuig uit
Arica was vertrokken.

De bus reed op een interpro-
vinciale route. De oorzaak van
het ongeluk is onbekend. Ook
hadmenergeen ideevan hoeveel
passagiers er in de bus zaten.
Verschillendepassagiers bleven
beklemd zitten in de wrakstuk-
ken van debus. Erwerden twee
politie- helicopters naar de
plaats vanhet ongelukgestuurd
om de gewonden op te halen en
naar de in de buurt gelegen me-
dische centra te vervoeren.

TIJDENS EEN DINER voor de
werknemers van de ABN te Bo-
naire en in aanwezigheid van
vertegenwoordigers van het
hoofdkantoor te Curagao, werd
aan deemployee van hetjaar,Ja-
mes Finies, een afbeelding van
het hoofdkantoor aangeboden,
die een plaats zal krijgen m het
Bonaireaanse bankgebouw. Op
de lijst is een inscriptie aange-
bracht, die zegt: een erkenning
voor deemployee van het jaarJa-
mes Finies diebovendien op Bo-
naireeen bekend sporter is.Bij de
foto: F. J. Adams van de ABN
Curagao (rechts) biedt de afbeel-
ding met inscriptie aan. Geheel
links de branche- manager van
Bonaire CarlosPourier.

TOT50 PROCENT
PDVSA- directeur Alirio Par-

ra zei hierover dat "deze
vondsten een nieuwe strate-
gische dimensie toevoegen". De
afhankelijkheid vandezwaarde-
re olie- soortenwordt zo in de toe-
komst minder. Overigens wil
Venezuela zijn totale olie- pro-
ductie in dieperiode gaan opvoe-
ren tot drie miljoen vaten per
dag,waarbij detoename voor een
deel voor rekening komt van
lichtere olie- typen.

Op de duurzal de verhouding
lichte tot zware olie welke nu 28
tegen 72 procent is opgevoerd
worden tot fifty- fifty. Toen de
olieprijzenin deperidoe 1985-86
in elkaarstortten begon Caracas
meteen met het opvoeren van de
productie van zijn lichte olie-
soorten. Een en ander betekent
wel dat deraffinaderijen waar
men de Venezolaanse olie ver-
werkt moetenwordenaangepast
aanhetbewerkenvan delichtere
soorten.Dit geldtderaffinaderij-
en in Venezuela zelfwelke hele-
maal waren ingesteld op dezwa-
re olie, maar ook debedrijven in
het buitenland waar men nor-
maliter zijn olie afzet of welke
men in eigendom heeft zoals in
de Verenigde Staten, de
Westduitse bonds- republiek en
Zweden terwijl men op CURA-
CAO de vroegere Shell- raffina-
derij huurt.

LISSABON — Angola heeft een
zwarte ZA militair gevangen geno-
men die spionagewerk deed in het
zuiden van Angola. De man wiens
naam slechts wordt opgegeven als
Pufiita wasop 12 decembergepaktin
de zuidelijke provincie Cunenen,
waar hetZA leger in november slag
leverde tegen het Angolese rege-
rings- leger.

WENEN — De Franse minister
van Binnenlandse Zaken, Pasqua,
heeft in oktobervorig jaarin Wenen
onderhandeld over de vrijlatingvan
twee Franse gijzelaars die in Liba-
non werden vastgehouden en op 27
november inBayrut op vrije voeten
werden gesteld. Dit meldde de Oos-
tenrijkse massakrant Kurier van-
daag.

VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOOP
Op maandag de 11 de januari 1900 acht en tachtig, desvoormiddags te
negen uur zal door ondergetekendedeurwaardervoor burgerlijke zaken
opBonaire in opdracht van hetBestuurscollege van hetEilandgebied Bo-
naire aan deElectra afdeling van de D.O.W. achter Fundashon Arte y
Industria Bonerianote Stadsdistrict van Bonaire, worden overgegaan tot
de openbare verkoopvan:

3 (DRIE) IJSMACHINES, MERK SCHOTSMAN
De ijsmachineszijnte bezichtigenéén uurvoor de verkoop enzullenwor-
denverkochtvolgens plaatselijkgebruik, bijopbod entegen gerede beta-
ling.

De deurwaardervoornoemd,
w.g. P.G. Silberie.

MMaHßiaiHaHßHaMaßiiH__H-----H__----___-_---->-i

if y\ WATEREN
(Ir jjj ENERGIEBEDRIJF
\^j|^7 BONAIRE N.V.

MEDEDELING
In verband met de overnamevan dewaterdistributie-
dienst doorW.E.B. N.V., kunnen alle storingen telefo-
nischgerapporteerdwordenviadevolgendetelefoon-
nummers:

8268/8289 (tussen 7.30 ■ 16.30 uur)
8635 (tussen 16.30- 7.30 uur)

r .^^-____________________________-_--H^M>^^ HIHM__-____---_----_^H|IHIHaM^^M

OPENBARE AANBESTEDING
Stichting Marcultura maakt bekend deaanbesteding van

BESTEK 87-02/F.C.8.;
PROJEKT MARCULTURASOROBON

WERKOMSCHRIJVING
De uit te voerenwerken bestaan in hoofdzaak uit hetbouwenvan

vers te Soróbon, alsmede het uitvoeren van detechnische instal

'aties en infrastrukturele werken.
AANWIJZING EN INLICHTINGEN
De inlichtingenvergadering zalgehoudenwo^^^^Fundashon Cas Bonairiano, Kaya J.C.van derRee 7, te Bonaire

oraa^.ra^Srin.ehoudenopn,aa,
dag -1 februari -vanaf 11.00uur.
NOTA VAN TOELICHTING
De nota's van inlichtingen en wijzigingen liggen vanaf^februari1988ter inzage op hetkantoor van Fundashon Cas Bonairianote

nota worden toegezonden.
INSCHRIJVING EN AANBESTEDING
De inschrijving dient, in een gesloten enveloppe waarop duidelyk
het bestelnummer is vermeld, tedaarvoorbestemdeenalszodanigaangedudebusophetkano^
van Fundashon Cas Bonairiano,Kaya J.C.van de Ree 7 Kralen
dijk,Bonaife,totuileriiikop^nsd^22fe^anl9^lo.oo
uur, wanneer opening derinschrijvingen zal plaatsvinden.
BESTEKKEN
De bestekken en dedaarbij tehorendebesc^dag 22 januari 1988 verkrijgbaar bij hetkantoor van Fundashon
Cas Bonairiano te Kralendijk, na betaling van Na/.500.- per be-
stek.

Voorzitter Stichting Marcultura

LDeheer H. Gummarus.

Mede namens haar zoon, Albert Agerkop en haar zuster Henny
Raghunath, makenwijmet leedwezenhetoverlijdenopmaandag4
januariin Nederlandbekendvan onze tante

HENRIETTE AGERKOP
Namens de overigefamilies
Raghunath en Meaux.

Condoleance adres:
A. Agerkop
M.L.Kingstraats2
2131T.M. Hoofddorp- Nederland.

Metdiep leedwezen maken wij bekend, datop3 janua-
ri, te Valencia, Venezuela, is overleden:

ADRIAAN FRANKLIN ASTOR ZIELINSKI
op de leeftijdvan 54 jaar.

Zijn echtgenote:
Mevr. deWeduwe Frida Zielinski-Soleano

Zijn kinderen: Franklin (Holland)
Nicole (Holland)
Jennifer (Holland)
Marcel (Holland)

Zijnpleegkind: Hedwig> .Holland)

Zijnbroers en zusters:
Franz Zielinski (Venezuela)

IKarlZielinski (Venezuela)
Carmen Campman-Zielinski (Curacao)
Arme Marie Zielinski (Nederland)
AdolfZielinski (Nederland)
Hildegard Merkx-Zielinski (Nederland)
Erich Zielinski (Curacao)
Phelomena Sroka-Zielinski (Duitsland)
GuntherZielinski (Bonaire)
IngeborgReni-Zielinski (U.S.A)
Friedrich Zielinski (Nederland)
Families Soleanoen Nieuw.

De begrafenis zalplaatsvinden opzaterdag 9 januari,
om 16.00uur, opMoradaSanta, in hetHofjevanßotte-
lier. Gelegenheid totrouwbeklag vanaf 14.00 uur in

deChapelle Ardente, te Bottelier.

J__3T__R_»M TCMÏ JANUARY 8,1988

Aegon 62,00 KIM 32,10
fthold 68,00 Jteneb 40,00
Akzo 94,80 Ihilips 27,90
Cred.lyon. 40,60 Itayal Dutch 216,00
ïtokker 20,40 Telegraaf 215;00
Glst.Broc. 25,10 Unilever 108,50
Heli-eken 130,80 liriex 219,90

NEK YCR. STOCK ECCHWJ-E

Mtebt labs. 49 1/4 - 3/8 UW 123 VZ ♦ 5/8
American Exp. 25 7/8 + 7/8 E" 48 3/* 'Apache 8 1/2 unch Jotamaï *J. . 77 5/8 - 3/8
ftn.tel.» tel. 29 3/8 + 7/8 McKesson 28 1/2 + 3/8
Arooo 74 + 1 1/4 "er* * °°- 166 1/2 + x 1/2
Anheuser B. 32 7/8 unch Minnesota »iq 65 7/8 - 1/8
Bectcn Did.. 55 3/4 ♦ 1/8 Mobil Carp. 42 1/4 ♦ 1 1/2
C___f__ell S. 27 3/8 unch Monsanto 81 7/8 - 3/4
Chrysler 26 5/8 +13/8 «CR Corp. 65 5/8 - 1/2
CiUcoro 20 - 1/2 Rjrf.South. 27 5/8 + 1/4££££_ 40 ♦ 1/2 PPG Irdus. 36 1/4 - 1/8SSïa 42 - " i/4 aun» ma. 9 1/2 + 3/8
Diaital Ï_J. 141 3/4 ♦ 1/2 Placer DJ_. 15 3/8 - 1/8
S___nt 88 1/8 - 5/8 Ifarthrcp Corp. 27 7/8 + 5/8_£??L_* 52 3/8+ 1/2 PacFirst Fin. 13 ♦ 1/8
i£vr_r^ 41 1/4 + 3/4 Pfizer 53 1/2 unch

57 +2 1/2 «^P* 522? 4* 5/8 " 1/8
FiSSene 33 3/4 ♦ 5/8 Philip Marris 88 7/8 ♦ 7/8
FIU3T 15 1/4 unch °ÏT_!_.. 44 3/8 " sB
Genl.Electr. 47 1/4 * 1/2 "* "f**00 48 ♦ 1/4
GenlJtotare 66 1/8 + 1 7/8 fSnHIL 36 7/8 - 1/8
Gulf * Wfest. 73 5/8 unch f**U Trp-Tr- 79 V 2 + 1 1/2
Hecla Mng. 14 1/4 - 5/8 Southern O. 9 + 1/4
Hiltcn 73 1/2 + 3/4 Unisys 35 7/8 unch
Hcnestake Mng. 18 1/4 - 5/8 Unooal 33 1/4 + 7/8
DCW JCNES LOCAL STOCK
Mustrials 2051,89 ♦ 14,09 Ant.Brewery HFL. 75-85
Transportation 789,43 - 5,51
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT JANUARY 7,1988
The Bears gainedan early advantage today and lost it 1n
afternoon trading, as the Dow up 14,09 approximately 2051.89points at in moderate trading. Secondary measures were steady' 'i
on the session. The transport and utility averages werehigher today. MCA, Dayton Hudson, Ensource, and NortheastSavings rallied well today. Auto Issues also rolled aheadUSX Corp., and General Electric were also higher 1n heavy'
trading. Penney (J.C.), Matsushita, and Litton Industries allslid lower. The Bears couldn't press their early advantage
________?____?__ th_ _° w !* a 25-point defl"cit 1n e»riytrading. The Utility index is performtng very well lately,TS^U^UMmST *" 200° ""» »« "ext ""*"'Eftl MAWJBO& CURIEL'S BANK BDfc

£~m INVESTMENT DEPARTMENTy^M For farther information call
Tel. 612511/612991/612294

inousTßini de uehezijeui
maakt de wisselkoers bekend

* )_____________P^-7"ïflilr1 van de BOLIVAR, geldig tot
MAANDAG 10.30uur

AANKOOP VERKOOP
Cash - Cheque * mTIKI ’.4.90 f7S.ÏÖ J-0110
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_^mrtimrtMmmïïmiliiTm
| Koersen Centrale Bank |

MOTERIMGEN CENTRALE BATIK VAMDE NEDERLANDSEATI- Z
£ TILLEN GELDIG OP VRIJDAG 8 JANUARI 1988EN TOT NA- ,g
S DER ORDER:

US DOLLAR 1.77 1-78 180 ;
P CAN DOLLAR 1.365 1385 1405 ,
C PNDST€RUNG 3.15 3.205 3.265 .
H N€DGLD 95.30 96.02 96.82 .1
£ BOUVRR — — . ,Z>aaB ZUU FRANCS 131.34 132.06 132.86 fi
C FRFRANCS 30.63 31.73 32.43- DUiïS€MARK 107.27 107.99 08.79

SURGLD - 100.07 102.59
£ ITUA€ 1.14 1-44 I|° '.= AA FLORIN 98.00 ,0001,„n Ïlpr ■
S KOERSEN VAM DE OBLIGATIELENIMGEM VAM DE MEDER- ;
g LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTC- ■
: MENTVANFINANCIEN EN GELDIGVANAF HEDEN8 JANUARI J
S 1988EN TOT NADERORDER. :B ' ■

9 75% OBUGATI€L€NING€NP€R 85/89 98-65 -'fi 13 % 08UGATI€L€NING6NP€R 86/90 04.19 .
'M 12 % OBUGATI€L€NING€N PÉfl 88/92 103.50 *

10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 99.74 a

£ 1025% OBUGRTI€L€NING6N 1986P€fl 1990 98.82
5 HÉT EFFECTIEVERENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
s GEN BEDRAAGT 10.69%.
fi DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN

BIJ HETLOKALE BAMKWEZEH.
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" __r^^B ________i. Sjiekeen ." Natuurlijk naar ", ■■. #
« LJ b.v..- ■■

'! Üll. .] gezellige Omgeving «| McDonald'S '* ___f|rf ËMtt *' I * Coquilks SI. Jacquesau Noilly LJ
:' »* ': Ifort :: tegen Nuz«lf£f^r?Jtllin :: CWWr:: D*^ousfe"^.o./^- Q
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Het sfeervolle restaurant |« jjmmmm^ P J ,7 H ."' Umrf' ,??_______._, ë^PÖ^ '. , vm \ M 'H
i _j . _tfS__P_f_H Wiek:pianist DomlnlcoHerrera ', VOOr inlichtingen 'f^ " in , ,;...__« V I r__.„ „«„„" _" ___~, _______■

.' !_____! nu ook geopend op .' SSJL\ | >. en afspraken V>__ ,' mßm "Wm fleurige attentie wordt U ■_■
:|i_________L' Zondagavond voor Diner " ' (|RI >. AA ■* "' U aangeboden namens Isfl

-1 ll_________r M „ ■: lil Restaurant .
#

/\# \ "; V i H LaCasaAmarilla
" ' ?^Bllt^mi !" EÏ|ïi|| LaßistroëUe > /JLC3^ > tio pepe I M ODFN ,
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w„hOU, a good J.W^^ Reserveringen via: ,>__>.t^te|.76929of7o4oB^Xr\'.7>W^ Tel.: 75080/ ! M gesloten op maandag. M
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"; '"* KS^M _^ y ''-J linksafeerstestraatJ^,s- ";" '--y -.1 presenteert LJ

TRVPIALIHH __w -." /tC/lfJbt v! Een nieuwe uitgangspiaats! Q '.* '. P vrijdag, zaterdag
Groot Davelaar <^-A -v '.* |priprpzondaa

/ >w^_-^c> , . ZoWel voor een gezellig Xi_l_k '"' SALOON-STEAK HOUSE '. ■■ zondag om 9 UUT W^
Tel.: 78200 'V /.aezeTliae sfeer van 4-9 uur '." ais voor een <>|«^ *"* JES AIN NON BETTER \ | l —* „^^s U

" » " gezelligesieer van *i-ï» uur |»
#

« heerlijkDiner. « |MRfl| " " ■ h + c * onmecharts w^Mj
." ■"" met muzikale begeleidingvan " « " i " HU I PI m©t oeaquaMUlTl ," I **«» Aminionscrenmmgims L^H.. Friday: Happy H^,m.^llV^^ll '."' The Three Voices & Company >I' Geopend 7 dagen per week .' H A sa^ÜZl.. PensoondManachiFortunafro^pmtill ... In de Funch ,Pof kunt y ook terech( voor .... metwn b.jzonder moo. u.lz.chf,, . Openingstïiden: -U -—->»^ M
". Dancing with Pimienta lD.J. MaclnTosh. ;.; °Verheer",ke.,Kß|OYO ETEN„ [\ bij avond is dit uniek |v USSSoprijzen / H ML ■ H
"* _„nH,v o e.n ( 7 ril 19 u m... »*" Sereen is welkom. Entree: ’.6.-per auto. |.'. ïmaancteosGESLOTEH' I' Snacks on the house .'^J /± I |Lr BH"# Sunday: Sun Set Hour from 7 p.m. ttll 12 with Name . ■* I smaanaagsut^uuitN. » . Dinner6IlDm ' «I *~V XV»"! rn^Wm' and D.J. Hugo Superstar. V Het is écht geen gok, gezelligheid vindt Uop l.l Tot ziens in 1. toegang tot BaY en Restaurant. J*.D l^i, I BTr3\i MV Entrance: ’.5.- p.p. ± S^ (ift 0 19t^Ul_*^^*'^Sw "oorreserv. Jr<V/l rV IM«J
" """"" «Nnw _____*»" """""" " " " " " «T^__ ___#»" """""""""""" "^^nfc^^^« """"""""" " "-'.«N_fr't-,-t-,.'.'__.. I /■Jft li« ■_9M __^_B"I«"" " " " m^^^mlr» """" " " " _____" "" " " «^-^fc__ .___l^ " "" " " "^mm9 """"""" "m*^m """"""" " " """"""" """ " " »_J^ « ■ / "tfe "rT "I Wl ■_____■

" """""""""""" «_____^^ " " " " " " " " " " " m^rn*^ """■""""""""" >^^ """"""""- " " %^^ * ■ THE. -.U______-R_______r__i __^^___i

*' dd^«-!'_k>^'^- - "" g ;^^e-X«*_m/^Sv;»i'ï^ 'il lEntree:ll..,-p.p. Alle le_ftl|den.

J Véél lekkerder ;|: ,^|jt^^^ |* ÖÖ"*"""* !J jj «iS'IL jQ ~^|^ M
"' '*« )'S .fl Ik"' V *I 2S _!__> Telefoon 612606 of 612999 *« a-. *.J(7/M7/€^fV ,* "' I 4____g^^XA_____r___É_l

"' ïffi " iL _^ B ■ __r\\.'\ " « Bl___t__ Uranusstraat 5 -Tel.: 615485 " M ____"■ Ü3 _____t__l:| IJ§ " * MMwZ\ \\ " " " Dr* S—W-^ " Wë WE m ___^b Wm" *IJM ' < _/______________> ___i/Zr Ikll "__ Onk nn ;nnH_in uioor nnon ' ' S __■ ____OUD Elke dag geopend vanaf 11 ", !■■ Bf .< &H
.' J*m*\ '. ,J lyß^/^l *

ïonaagweer open. .
( pn^^^ Uur;s morgens tot in dekieine ." *" PI H H

"! 1.1 -___*__~! '!" ( _■ ■ *! "DE EARLY BIRD SPECIAL" *« lot* en zaterdagavond in onze "" Gun U zelf hpt be_te "' I I" ■fl r_____l U>^J^: " '
_

■ « " " "^ei» sfeervol verlichte tv n wum v z.cn nci ucjic » i si k

" K4_l_f__r;i "« 'T^--____l m ' _-_____l^J "* kleine gastentien gulden. ," . J§^ ziek en zang. V Distributeur: *< ■■ KlwiJil, r M WÊÊ
J M ,#- _______ __________________L_-^. ." Uit, goed voor U, maar dan wel in "Indonesia" " Bp! =r**° Bovendien iedere vrijdag van il ,*, * ■■ "m\ l_P_ ; * *^1 ■ -1" ,|i|>^'T^fc " rv ,i " natuurlijk. ",' .J. sMMA. 7 tot 9 uur HappyDance. ,*, a

# VI fe, i« _PVH M '__________!" lÈk mÊW V [#_r_LIICC _L_rl€_! ■" VI 'Wijbeschikken overprivé-ruimtes, reeds bij dezaken- ,*< Xm-CCGTCd 'm* I MUJmW9\P_^______J__É_l _______]
" v* » V »»""^*'w »■■*_>■,, f a lieden bekend voor de voortzetting van hun zaken- " V I __B f^ '__i__B___i P^(

"' % ___f ii IWlS_rv____4< Amltrl L* reserveren vriendelijk aanbevolen. t*J gesprekwaarbijlunchofdinergeserveerdwordteneen '-' fffsi _-/__'/__! nil if ________Pi..j[i'..i_:lLiiix_Lli _L___l', fl , «^ij. INlßlll /VWctV' W Johan J'.Vaistige sfeergehandhaafd blijft. . M ffLarOsUIV mLJ 1 Will ' '. I
" ■tf.%^. « ____^»#_.*^l___. tuanbesar j^_^?.Vlk__ __>C«_-S___ V___^ FIRE WITH FIRE
" ." "V»!«>SW "*"*"'">%mm^ Maandaggesloten J MMt NKB WlinNHt U. « R>X»X«XO>W #.V-#.V>W. ,»V>Sw »!' I 3Entree:fl.s,-p.p. Leeft 18 jaar

$&y&^^ H sP6ClQllteten M
;.| kumusikadi .J fe|L jy X / i#k " \ >A lobster Cocktaily "Trio Los Corsarios" jl; ¥ P ftl ApqULmans <H ’. 16.00
u te den ora di marduga. " lï!*I** ■ V (achter Postkantoor, tel. 76881 >j \ _fl / ""' Pfl *****... em gosa dan u„ bon an,b,en,e. ... Bebe Malta Amstel ... oïerheerl,ike e,^.^ » \o V D Verse Red Snapper H
S JlprtnC^bfCigf J'! -salü-energla ft __«£__£_%_!__aspas,.. K V^E^t^V SH Gre"°b'V/,25-°0 HCi _^i^) 0,-u.,__!;.;?. Bm-." V *vitalidat & tjes,saucijzebroodjes.zoutjes iV —I "iH _M[ S ■_—__—__________— Ï» o^^^^^^ ■> Voor besteljingei.. Tel.: 88222 - 88333, VLJ Chocolade fondUe U
k_n_n__T_.-UT___^__B^^^^_----^_qjUl^^ I lederedag geopendvanaf 18.00 uur

MISS ANN BOA I RIPS TNnnNPQicrH //lL^__A.-~K
a_li_p% nr_kiTAi _Ll i# ililJwliL/OlOv^ll / «l^bJiwli I —IL_^__^^__^==r_JAND RENTALS N.V. DINEREN BIJ: (wÉ^^ I^ROUSSE D

boattrips naar Klein-Curagao, Banda Abou i ~TTr e s t a u r a N"flf~ D
K£lttd_M ' T¥TW®wwlÊê -ö *<-> aanderandvandeCaraïbischeZeeinhitS^- ÜmTAüRANT gourmetcuisine BNu ook verhuur van vissersboten, nil- MjJMj&2Ér' quarlum. Geopend voor lunchvan 12.30tot Thboten, zeilplanken vanaf het Spaanse gr!g W 15.00 uur, behalve maandag en zaterdag. U Penstraat 5-Tei.: 55418
Water-

_^. -r , «-_"-,-» . mmm^»mmmmmW ledere avond open vanaf 18.30 uur behalve Nico Corne| isse W
Inform.: Solange,Tel.: 671579 mdc weekeinden Tel.: 79996 - op maandag. Voor reserveringen: 616419 en Maftreßotisseur MAdres: Jan Sofat 232A. Niesje. b.g.g. 77260.
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