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Nieuws
in

vogelvlucht
MANAMAH—lraansesnelle mo-

torboten hebben vanmorgen vroeg
net Iraakse olielaad- station Mina
Al- Amiq in het noorden van dePer-
zische Golf aangevallen. Volgens
Iraq hebben zijn troepen de aanval
afgeslagen en zijn 13van de 50 aan-
vallende boten tot zinken gebracht.
Volgens Iran is het Iraakse olie-
'aadstation verwoest en 3 Iraakse
fregatten in brand geschoten. Irak
deeldemeedatbijeen Iraanse aanval
°P de havenstadBasra 7 mensen ge-
doodwerden en 27 gewond.

*****Washington— Oorlogs- sche-
pen van 5 NAVO- lidstaten (de VS,
Canada, de BRD, Gr-Brittannië en
Nederland)zullendekomende dagen
deelnemen aan belangrijkeoefenin-
genin de buurtvan Haiti. Aan de oe-
fening nemen 42 schepen en 25-
-30.000 manschappen deel. Op 17 ja-
nuari moeten in Haiti verkiezingen
gehouden worden. De VS stelt de
nabijheidvan deoorlogsschepen (on-
geveer 350 zeemijl uit de kust van
Haiti) de VS in staat zo nodig alle
Amerikanen van het eiland te eva-
cueren. Nederland is vertegenwoor-
digd met de schepen Van ,
Heemskercken PietHeyn.

*****PARIJS — Een incident markeer-
de gisteren de ontmoeting tussen
Prankrijks premier Chirac en de
Oostduitse partijleider Honecker.
Tijdens de lunchriep Chirac de
Oostduister op deBerlijnse Muur af
te breken. Toen Chirac later Honec-
ker aansprak over de "versoepeling
van de menselijke contacten"en de
mogelijkheidvoor Oostduitsers vrij
tereizen, draaideHoneckerzyn ogen
naar het plafond. Volgens waarne-mers is Chiracsopmerking eenreac-
tie op Honeckers voorstel tot een
snellevermindering van het aantal
kenraketten voor dekorte afstandin
Europa. Frankrijk is hiertegen zo-
lang het Warschaupact meer che-
mische en conventionelewapens
heeft.

*****BELGRADO—In hetmiddenvan
Albanië zijn vanmorgen vroeg dui-
zendenmenseninpaniekhunhuizen
ontvlucht en schuddengbouwen op
hun grondvesten nadat een aardbe-
ving het gebied trof. De beving had
een kracht van 5,5 op de schaalvan
Richter. De materiele schade zou
aanzienlijkzijn. Er raakte niemand
gewond.

*****WASHINGTON— VSvice- presi-
dentBush wist in april 1986 dat de
regering van plan waseen delegatie
te sturen naar Iran. Hij trachtte de
reis uitte stellentothij terug zouzijn
van een bezoek in Saudiarabië.Dat
Wijkt uit een computer- boodschap
van hettoenmalige hoofdvan deNa-
tionale VeiligheidsraadPoindexter.
De boodschap toont aan dat Bush
"neer wistvan de wapen- leveranties
aan lran en daarbij een actievererol
heeft gespeelddanhijtotnu toeheeft
gezegd. Bush, kandidaat voor het
Presidentschap, houdt vol niet op de
hoogte te zijn geweest van details
°ver de geheimewapen- leveranties
«»1985 en 1986.

*****TEL AVlV— lsraelspremier Sha-
mir heeft geweigerd te spreken met
vN- functionaris Goulding die vrij-
dag in Israël is aangekomen. Onze-
ker is ofGouldingnaar debezette ge-
iden mag gaan. Goulding ver-
klaarde dat gisterenweer een Pales-
tijn isdoodgeschotendoorIsraëlische
militairen. Shamir verklaarde tege-
nover VS senatoren dat Israel eerst

wil herstellenin de bezette ge-
beden, waarna onderhandelingengunnenbeginnen over"volledige lo-
caleautonomie" in hetkadervan de
Camp David akkoorden uit 1978.
donderdagzei Shamir nog dat vesti-
ging van een Palestijnse staat in de
hezette gebiedenvolstrekt uitgeslo-
ten is.

*****MÜNCHEN — De Beierse pre-
fer Strausszalop 19januarieen 10-
-daagsbezoek beginnenaanzuidelijk
Afrika. Dereis begint inZA. Strauss
is tegen economische sancties en
heeft eens verklaard dat invoeren
van algemeen kiesrecht in ZA tot
chaos zou leiden.

*****PARIJS — De Westduitse diplo-
maat Wielsputz die maandag inPa-
rijs werd vermoord was een agent
van de Westduitse geheime dienst.
Dat verklaarde zijn vrouw. Hij was
een lage medewerkervan de dienst,
oa belast met het onderhoudenvan
contacten met guerrilla- groepen.

MAPUTO—Rebellen van de Mo-
Sambiquaanseverzets- bewegingRe-
öamo hebben dichtbij de grens met
ZA een Portugese priester ontvoerd.
Zijnauto werdinbrand gestoken.Re-
Hamo heeft al verscheidene buiten-
landers ontvoerd.

BEGROTINGSTEKORT
Tegelijkertijd doken be-

richten op dathet Amerikaanse
begrotingstekort in 1989
waarschijnlijk 31 miljard hoger
zal uitvallen dan het wettelijk
vastgestelde plafond van 136
miljard dollar. Het nieuws
kwam van functionarissen van
hetWitte Huis, diehunvoorspel-
lingen baseerden op de huidige
prognoses inzake het functione-
ren van de Amerikaanse eco-
nomie.

Bovendien werd de be-
kendmakingvan gunstigecono-
misch nieuws, namelijk de da-
ling van de Amerikaanse
werkloosheidvan 5,9 tot5,8 pro-
cent in december, in het alge-
meennegatiefopgevat. Hierdoor
is een rentedaling op korte ter-
mijn niet teverwachten, zo werd
geredeneerd,hetgeen juistnodig
wordt geacht om de economiete
stimuleren. Het gevolg was dat
de obligatie- koersen sterk kel-
derden, hetgeen ook een forse
weerslag had op de aandelen-
markt.

Inreactie op depessimistische
geluiden over de Amerikaanse
economie moest de dollarkoers,
die op de Europese wissel-
markten ietswas aangetrokken,
in New York weer terrein prijs-
gegeven. Tegen het slotvan de
handelwerdvoor de"greenback"
een koers genoteerd van 1,8435
gulden. InAmsterdam werd vrij-
dag nog een slotkoers genoteerd
van 1,8560gulden een cent meer
dan de 1,8465 gulden de voor:
gaande dag. In New York moest
de dollar die winst weer prijs-
geven.

HIGH-TECH-FONDSEN
De koersdaling op Wall Street

werd ingezet in de hock van de
High-Tech-fondsen. De aankon-

digingvan detegenvallendever-
kopen in het eerste kwartaal
door het concern Tandem Com-
puter was hier debet aan. Ook
winstnemingen waren ver-
antwoordelijk voor de terug-
gang.

De gestagekoersval geduren-
de de gehele dag werd in het
laatste uur van de handel ver-
snelddoor het inwerking treden
van verkoop- programma's.

Vooral toen deDow Jonesonder
de 200- punten grens dook, ging
het snel bergafwaarts.

Uiteindelijk sloten 1501
fondsen lager in koers tegen
slechts 200koers- stijgingen.De
omzet bedroeg 205 miljoen, be-
duidendmeer dan de 176miljoen
verhandelde aandelen op don-
derdag.

NIEUWE REGELS
Terwijl de koersen op de Ne-

wyorkse effectenbeurs daalden,
werd in Washington aan presi-
dentReagan een rapport aange-
boden waarin aanbevelingen
worden gedaan voor nieuwe re-
gels voor definanciële markten.
De inhoudvanhetrapport van de
voormalige senator Nicholas
Brady, was reeds eerder deze
week gedeeltelijk uitgelekt.

De commissie Brady doet on-

der meerdeaanbevelingdeFED,
een grotererol toe te bedelen bij
het toezicht op de financiële
markten. Daartoe moet een
nieuwe instelling onder auspi-
ciënvan deFEDinhetlevenwor-
den geroepen, diekan ingrijpen
op de markten indien de situatie
datvereist. Dit kan onder meer
gebeuren door de handel in een
bepaald fonds stop te zetten als
het al te grote koers- schomme-
lingenvertoont. Hiertoekunnen
koers- limieten wordenvastges-
teld, aldus hetrapport.

HAVANA — Cuba heeft op
het ogenblik veertigduizend
manschappen gelegerd in
Angola. Zo vertelde Jorge
Rosquet.

Sinds 1975toenCubazijntroe-
pen stuurdenaar Angola zijn er
minder dan duizend Cubaanse
militairen gesneuveld in dit
land. Risquet die lid is van het
Cubaanse Politburo en ook se-
cretaris is van het Centrale co-
mité van de Communistische
partij stondaanZweedse journa-
listen een vraaggesprek toe.

Frictie Casseres en MAN
Gummarus vraagt zuinig
beleid diensthoofden

WILLEMSTAD — Gedepu-
teerde Henkie Gummarus
(van onder andere Perso-
neelszaken) heeft gistermid-
dagtijdensde brindis tenhui-
ze van gezaghebberRonald
Casseres en zijn echtgenote
Ans een beroep gedaanop al-
le diensthoofdenomzo zuinig
mogelijk te blijven werken.
Hij achtte een hechte samen-
werking tussen het Be-
stuurscollege en de hoofden
van dienst van essentieel be-
langvoor Curagao.

Gummarus vergeleek dediensthoofden met atleten uit
één ploeg: "Alle atleten dienen
hun uiterste best te doen om deploeg als nummer één over de

streep te breügen"
Het was een uitgelezen ge-

zelschap, datzich op depatiovan
landhuis Sorsaka bevond: de
'top- klasse' van het eilandelijk
ambtenaren- korps. Vriendelij-
ke woorden over en weer. Kor-
tom een sfeertje, waarvan men— indien dat blijft —kan ver-
wachten, dat inderdaad hecht
zal worden samengewerkt.

FRICTIE
Opvallend washetkleine aan-

tal MAN- vertegenwoordigers.
Zeer laatverscheen gedeputeer-
de Angel Salsbach en het Ei-
landsraadslid Irving Moenira-
lam. Naar wij vernemen, is er
een frictie ontstaan tussen ge-
zaghebber Casseresen de MAN-
gedeputeerden. Casseres wil
namelijk nu daadwerkelijk een
einde maken aan deorganisatie
van 'betaalde feesten' bij parti-
culieren. De MAN is daartegen,
maar Casseres stelt, dathij zich
'gewoon aan de wetwil houden.
In 1980 is namelijk een ei-
landsverordening aanvaard, die
dergelijke feesten verbiedt.

Front welwillend
tegenover aanbod

Nederland
bereid te

bemiddelen
DEN HAAG/PARAMARI-BO —Een pogingvan Neder-

land tussen de Surinaamse
regering en het Junglecom-
mando van Ronnie
Brunswijk te bemiddelen, zal
doorhetFrontvoor Democra-
tic en Ontwikkeling (FOD)
naar verwachting "welwil-
lend"worden ontvangen. Dit
isvrijdag in Paramaribo ver-
nomen in kringen van de lei-
ding van het Front, dat de
meerderheid heeftin de Nati-
onaleAssemblee.

Premier RuudLubbers maak-
te vrijdag in Den Haag bekend
dat het Nederlands kabinet be-reid is te bemiddelen tussen de
Surinaamse regering en de
opstandelingen, als tenminste
een van beide partijen daarom
vraagt. Hij voegde daaraan toe
dat als slechts een van de beide
partijen om bemiddeling ver-
zoekt, hetkabinet daarop"in be-
ginsel" positief zal reageren.
Maar dan is op zijnminst ook de
passieve medewerking van de
andere partij nodig, aldus Lub-
bers.

De leiders van het Front Jag-
gernath Lachmon (VHP) en
Henck Arron (NPS) hebben in
het verleden herhaaldelijk te
kennen gegeven dat de proble-
men in het binnenland alleen
door middel van "dialoog en ge-
weldloosheid" kunnen worden
opgelost. Deze problemen zou-
den door de nieuwe Surinaamse
regering "op rustige wijze en in
degeest van verzoening"worden
tegemoet- getreden.

Leuk
(duur)
feest

WILLEMSTAD — Juist in
een tijd, waarin we de Neder-
landseregering en hetNeder-
landse parlement willen la-
ten zien, datwe het echt me-
nen met onze bezuinigings-
plannen — juist nu wordt er
een duur feestje georgani-
seerdvoor minister drsJande
Koning en zijn begeleiders.

Morgen gaat het ge-
zelschap met de Antilliaanse
gastheren en gastvrouwen
met de Mermaid naar Klein
Curagao. Een leukevaartocht
naar het schitterende strand
met de karakteristieke
vuurtoren. Er zal gekeuveld,
gedronken, gegeten, gezwom-
men en gevist worden. Kos-
ten: achtduizend gulden.

Ja, van zon bedrag kun je
een leukfeestje bouwen.

Maar wat ook héél wel te
doen is:eenkoel- box volstou-
wen met wat salades, in-
gevrorenvlees voor debarbe-
cue en wat drank. Daarover-
heen klonten ijs. Niet verge-
ten: een rooster, watkooltjes
eneen pak lucifers.

Veel gezelliger.

NA ONGUNSTIGE BERICHTEN OVER AMERIKAANSE ECONOMIE
Commissie: FED moet toezicht houden opfinanciële markten

Koersen op Wall Street
fors onderuit gegaan

NEW YORK De aandelen- koersen op de effectenbeurs
van New York zijn vrijdagfors onderuit gegaan. De Dow Jo-
nes- indexvan dertigtoonaangevendefondsenkelderde 140,59
punten tot 1911,31.Hetbetreft deoptwee nagrootstekoersda-
ling in degeschiedenis van Wall Street. Alleenop 19 oktober
(Black Monday)en 26 oktobervorig jaarleed de indexgrotere
verliezen, respectievelijk met ruim 508 en 156 punten. Presi-
dentReagankreegeenrapport aangeboden waarin aanbeve-
lingen worden gedaan voor nieuweregels voor de financiële
markten.

Hetkoersverlies volgt op vier
dagen van herstel waarbij de
Dow Jones in het nog verse jaar
een winstvan 113punten wistte
boeken. Deskundigen schrijven
de plotse val toe aan ongunstige
berichten aangaande de Ameri-
kaanse economie, dieook de dol-
larkoersen deobligatie- koersen
aantastten, alsmede winstne-
mingen. In hetlaatste uurvan de
handel drukten verkoop- prog-
ramma's de Dow Jones in
sneltreinvaartnaar beneden.

Op Wall Street circuleerden
geruchten dathet Amerikaanse
handelstekort over november,
dat volgende week zal worden
bekendgemaakt, fors is tegenge-
vallen. Er werd zelfs een bedrag
van twintig miljard dollar ge-
noemd, substantieel meer dan
het handels- tekortvanruim ze-
ventien miljard dollarover okto-
ber. Aan de optimistische ver-
wachtingen van vice president
Johnsen van de FED, het
Centrale Banken stelsel van de
VS, hierover op donderdagwerd
blijkbaar weinig waarde meer
gehecht.

Investering van 135 miljoen dollar

Grootse plannen
Cas Abao

WILLEMSTAD —Vanmid-
dag om half zes verricht mi-
nister drs Jan deKoning de
opening van de eerste fase
van een groots project van
Doston Development N.V. te
CasAbao. Hetontwikkelings-
project vergt een investe-
ringsprogramma van 135mil-
joendollar.

Het is debedoeling van de ini-
tiatiefnemers omte CasAbao —
een prachtig natuurgebied bij
Playa Bota en Playa Chikitu —
een Tjeach and country club' te
bouwenen er een golf- links aan
te leggen. Er komteen jacht-ha-
ven, een hotel, een casinoen een
'vogel-reservaat. Tevenswillen
de ontwikkelaars bungalows in
'time sharing' verband gaan

neerzetten en verkopen. Als al-
les gerealiseerd wordt dan ko-
men er ook kleine toeristische
dorpen.

Het gaat om een terrein met
een oppervlakte van 450 hecta-
re. Er is reeds begonnen met de
infrastructuur. Het plantage-
huis is al gerestaureerd.

Bij het ontwikkelings- project
is ondermeer de Nederlandse
Koninklijke Volker Stevin
Groep (deAntillen N.V.) betrok-
ken. Datminister DeKoning be-
reid is gevondendeeerste fase te
'inaugureren' wordt algemeen
gezienalseen tekenvanvertrou-
wen in degewaagde plannen. Al
geruime tijd waren er ideeënom
'iets groots' te verrichten op een
van de mooiste delenvan Cv-
racao

”Zou zeer vruchtbaar zijn”
Wathey wil onafhankelijkheid
met De Koning bespreken
WILLEMSTAD — Leider

Claude Wathey van DP St
Maarten wil zijn plannen
voor de onafhankelijkheid
van St Maarten "graag" be-
spreken met minister Jan de
Koning van Antilliaanse za-
ken.DatheeftWatheyvrijdag
desgevraagd meegedeeld in
Philipsburg. "Een dergelijk
gesprek zou zeer vruchtbaar
zijn", aldus Wathey.

De St Maartense leider legde
er nogmaals denadruk op dat de
onafhankelijkheid van St Maar-
ten "op de kortst mogelijke ter-
mijn" en op"ordelijke en wettige
wijze" gerealiseerd moet
worden.

Wathey zei verder dat St
Maarten gebruik zal makenvan
artikel 26 van de eilandenrege-
ling van de Nederlandse Antil-
len(ERNA), diedemogelijkheid
biedt aan het eiland zich recht-
streeks totDen Haagte wenden.
De centraleregering zal worden
meegedeeld dat St Maarten niet
meer zal deelnemen aan de dis-
cussie over de staakundige her-
structurering van de Neder-
landse Antillen.

Watheyzeizijnplannen intus-
sen te hebben besproken met de
twee gedeputeerden in de ei-
landsraad van St Maarten. Offi-
cieel heeft Wathey zijn plannen
nog niet besproken binnen zijn
eigen partij, maar informeel
heeft hij al met verschillende
mensen gesproken. "Niemand
die ik tot nu toe heb gesproken
heeft problemen met het idee
van onafhankelijkheid", zo zei
Wathey.

"De gedeputeerden zullen de
plannen van St Maarten om op
dekortstmogelijke termijn onaf-
hankelijk te worden met minis-
ter DeKoning bespreken", aldus
Wathey. Jan de Koning komt
maandagop St Maarten aan en

blijft daartotwoensdag. Bij aan-
komst opCuragaoafgelopen don-
derdag, verklaarde De Koning
zelfde onafhankelijkheid van St
Maarten niet te zullen aansnij-
den, maar dekwestie niet uit de
weg te zullen gaan als het door
anderen ter sprake wordt ge-
bracht.

BONN—De dochtervan een advi-
seur van deOostduitse leiderHonec-
ker is naar het Westen vertrokken.
Volgens hetmassabladBild gaat het
om de 39- jarigedochtervan Kegel,
dievoor deSU het derdeRijk bespio-
neerde en latere oud- ambassadeur
van deDDR bij de VN was.

Sigarettenfabriek in Otrobanda
WILLEMSTAD — Binnen-

kort wordt aan deRoodeweg
te Otrobanda een sigaretten-
fabriek geopend. Het is een
project van de Arubaanse
'Mansur- groep.De machines
wordenreeds in hetpand ge-
plaatst

De vestiging op Curagao bete-kent, dat de fabriek op Aruba
aanzienlijkwordt ingekrompen.
Directeur Alex Mansur: "Wegaan ons op Aruba uitsluitend

richten op de lokalemarkt".Nalange onderhandelingen isaan de Arubaanse zakenlieden
een zogenaamde 'tax-holiday'
verstrekt. Minister Marco deCa-
stro heeft zich daarbij, na lang
aarzelen, neergelegd.

Op Curagaoworden demerken
Marlboro,Nevada,Richmond en
Chesterfield vervaardigd. Of de
vestiging op Curagao ook een
prijs- verlaging betekent, kan
nogniet gezegdworden.

'Kòrsou kompleto ta kun'é'

WILLEMSTAD-HetDr An-
toine Maduro Stadion trilde op
zijn grondvestengisteravond tij-
dens de opening van hetkarna-
vals-feest, datdekomende weken
Curagao in debanzalhouden. De
leuze van ditjaar luidt: 'Karna-
val p'ami, pabo, p'e. Körsou
kompleto takun ne'.Wezullen het
allemaal heelvaak horen.

Mr Babalu, Rei di Tumba
1987, bracht nogmaals langdu-
rig zijn'hit'van vorigjaarten ge-
hore, de speciale brassbands
zorgden vooreen 'hete ambiente',
DobleR was weergroots, er was
vuurwerk, er was veel show en—en doorgaathettochallemaal om
— iedereen hadplezier.

GezaghebberRonald Casseres
zei het zo: "We maken buitenge-
woonmoeilijke tijden door, daar-
om is hetgoed om afen toeeens te
feesten".

Meer nieuws over Karnaval
1988 in de AMIGOE-rubriek
'Karnaval Kaleidoscoop' eldersin dezeeditie.
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MENSEN

Onlangs vierde SONIA LA
CRUZ hetheuglijk feit datzij 25
jaar in dienst is bij de Sociale
Verzekeringsbank. Tijdens een
gezellig bijeenkomst werd haar
de gebruikelijke enveloppe met
inhoud overhandigd. Dat ge-
beurde in het bijzijnvan familie
en collega's.

LARRY EN CHERYL
WEINSTEIN, uit New York,
werden benoemd tot goodwill
ambassadors van Aruba. Dit
echtpaar brengt al 25 jaarieder
jaarhunvakantieopAruba door.
Twee andere echtparen, Eli en
ZeldaRobinson en Herben Arle-
ne Alpert kregen deere- gast on-
derscheiding uitgereikt.

Mexicaanse dokters hebben be-
kendgemaakt dat zij HERSEN-
WEEFSELvan een spontaan ge-
aborteerde foetus hebben inge-
plant in de hersenen van een
man die aan de ziekte van Par-
kinson lijdt. Het is de eerste
openbaar gemaakte transplan-
tatie van deze aard. De dokters
deelden ook mee dat zij stukken
van de adrenaline- klieren van
dezelfde foetus hadden inge-
bracht in de hersenen van een
vrouw met deziekte van Parkin-
son. Voor het eerst werdvoor dit
doeladrenaline-weefsel van een
foetus gebruikt. Beide volwasse-
nen hebben sinds de verrichting
van de experimentele operaties
op 12 september van het vorig
jaarin aanzienlijke mate greep
op hun lichaam teruggekregen,
aldus de dokters. De patiënten,
die binnen twee weken verbete-
ring in huntoestand vertoonden,
beefden in belangrijke mate
minder en leden minder aan
stijfheid. Zij konden weer schrij-
ven, zichzelf aankleden en ge-
makkelijker lopen. Volgens
dr.lgnacio Madrazo van het La
Raza- ziekenhuisinMexico- stad
zou de hersen- transplantatie
ook wel eens van nut kunnen
blijken te zijnvoor lijdersaan de
ziektevan Alzheimeren deziek-
tevan Huntington en soortgelij-
ke kwalen. Hoewel Madrazo en
andere dokters waarschuwden
dathetnogte vroeg isom demate
van welslagen van de operatie

vast te stellen en zij er op wijzen
datnogveel studie nodigisvoor-
dat operaties op grote schaal
mogelijkzijn, is hetbericht inbe-
paalde kringen met enthousias-
me ontvangen.

Naast dezgn "onaanraakbaren"
de (officieel afgeschafte) laagste
kaste in de Indische samenle-
ving, zal binnenkort-als het aan
de Unesco ligt- een gebouw het
predikaat ONAANRAAK-
BAAR krijgen. Dat gebouw is
het beroemde wit marmeren
praalgrafTadj- Mahal in de stad
Agra. In het algemeen zijn des-
kundigen van deUnesco het ero-
ver eens dat het praalgraf dat
Sjah Djahan in de zeventiende
eeuw oprichtte voor zijn in het
kraambed gestorven vrouw
Mumtaz-I-Mahal, in redelijke
conditie verkeert. Maar om het
graf ook voor de toekomst te
bewaren zal er paal en perk ge-
steld moeten wordenaan het ge-
dragvan toeristen. Zij mogen de
delicaat versierde witte steen
voortaan niet meer aanraken.
Als de Indischeregering de aan-
bevelingen overneemt, wordt de
toeristische attractie een de ri-
vier de Yamuna verder voor het
publiek afgeschermd. "Om vei-
ligheids- overwegingen" mag
het gebouw al geruime tijd niet
meer bij volle maan worden be-
zichtigd, wanneer het er het
mooist heet uit te zien. Buiten-
landers metvideo- camera's mo-

gen al een jaar niet meer naar
binnenerifotorgï-_iferen in de on-
middellijke nabijheid van het
praalgrafmag helemaalniet.
De Amerikaan Robert Street-
man, ter dood veroordeeld we-
gens moord op een 44- jarige
Mexicaanse in wier huis hij had
ingebroken -hetgeen hem 1 dol-
lar opleverde- is terechtgesteld.
De executie wasvoltrokken door
middel van een fatale INJEC-
TIE. Streetman hadeen keer om
terechtstellinggevraagden beg-
rafenis op eerste kerstdag, maar
hijwasvan gedachtenveranderd
en had goedgevonden dat na-
mens hem nog een appèl werd
aangetekend. Het Hoogge-
rechtshof inWashington weiger-
de hem uitstel te verlenen.
«Diamondsare forever» en heel
wat mensen hebben dan ook in
het jaarvan de lage dollarkoers
en in waarde verminderende
aandelenhet zekerevoor het on-
zekere genomen: deverkoop van
DIAMANTEN in 1987breekt al-
lerecords. Werdin 1986voorbij-
na 2,6 miljard dollar omgezet in
deze sektor in 1987 was dat 3,1
miljard dollar.

*****
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TomPoes en de Partenspelerdoor Maarten Toonder

1564—Nu waren de schurkennietmeerteredden, want gesle-
pen praatjes noch grof gescheldkon dekiekjes van heerBom-mel wegpraten.

"Dit lijkt me overtuigend bewijs", zei de commissaris, diepersoonlijk hetboeien van deschurken leidde."Ikhebnog zel-
den iemand zó sprekend op een foto zien staan als dit zaak-
waarnemertje. En het slaanmetdeploertendoder ishéél mooi
overgekomen".

"Ja, ja",zei heer Olliekoeltjes, "het moeilijke werkisvoor u
gedaan, terwijl u een paar boeven de hand boven het hoofd
hield, als ubegrijpt wat ik bedoel!"

"Ahum !" begon depolitiechef, maar hij werd in derede

gevallen door deheer Zielknijper.
"Watnu?"kreet devoorzittervan devoogdijraad. "Watmoet

er nu van mij worden? Wat moet er worden van dearme voog-
dijraad- jeugden wat zullen dekranten eroverschrijven? Wat
zal men zeggen?"

"Niet veel bijzonders!" zei heer Bommel, die zich met Torn
Poes een wegnaar deuitgang baande. "Krantenschrijven niet
graag over dat soort dingen. Er is een Bommel nodig om de
vingers op misstanden te leggen, dat isbekend, wat jij, jonge
vriend?"

"Misschien heeft hij gelijk",mompelde Zielknijper,hem na-
kijkend, "misschien isernog hoopvoor mij alsikeen passende
doctoraal-scriptie ga schrijven "

VERKOOPPUNTEN
AMIGOE

LOSSE NUMMERS van de Ami-
goe zijn verkrijgbaar bij:
Boekhandel VanDorp/Eddine:
Curagao Plaza Hotel, Punda, Prin-
cess Beach Hotel, Promenade,
Schottegatweg Oost, Otrobanda,
HotelLas Palmas, CaribbeanHotel
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'sBook and Giftshop
Salina Snack
Cafeteria/Restaurant Salina
Samsom
Gasora nv, Caracasbaaiweg
Armara Liquor Store, Sta. Rosa-
weglBB
Sousa, Cas Coraweg
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 andToyshop
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, ColebraBerde
Edmy Liquor Store, Ronde Klip
Supermarket De Freitas, Erosweg.
Toko Fruteria Cerra de Agua, Ma-
huma

SEOUL — Minstens 10 personen
zijngedooden 2 gewond toenzichaan
boord van een vissersboot een ex-
plosie voordeed. De boot bevondzich
in de havenvan Mukho.Het meeren-
deelvan de bemanningwasaan land
toen de ontploffing plaatsvond.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
zaterdag
21.00 uur Laßamba (’.5,-p.p.); 24.00
uur Fire with fire (18 jr., ’.5,- p.p.).
zondag
21.00uur La Bamba (’.5,- p.p.).

TELECURACAOZATERDAG: 16.30DeJimmySwaggart
Evangelisatie; 17.30TelefiestakuTante
Irma i Tante Shirley; 18.30 Studiosport;
19.30 Panoramiek; 20.00 Notisiero Te-
le-8; 20.30 Carrousel kv Gonzalo Cua-
les; 21.30 Estreno: «Penalty face»;
22.00 Wega di Number; 22.10 vervolg
Estreno; 23.00Sluiting.
ZONDAG: 16.10 Sena di Senor; 17.00Sala di konsierto: «Beethoven»; 17.45
Wega di Number; 18.00 Telepatria kv
Chin Behilia; 19.00Alf; 19.30Live atCity
Hall (jazz); 20.00NotisieroTele-8;20.30
The Redd Foxx show; 21.00Dynasty;
22.00 Solid Gold with Dionne Warwick;
23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

" *»* *

AGENDA

CURAÇAO

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DE DISTRICT 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 geldtvoor 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 januari 1988vanaf 17.00 uur t/m 11
januari1988om07.00uur
Dokter Braakman-Bonder, Sentro Mediko
Kas Chikitu, tel.: 623550;spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.:
671313b.g.g.625822/625800toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac,King, mevr.
Rosales-Concession, mevr.Pabloen Luca-
sius)

DERDE DISTRICT BANDAABAO
8 januari 1988vanaf 17.00 uurt/m 11
januari1988om07.00uur.
Dokter Botero Duque, Spreekkamer: Soto,
tel.: 641790; spreekuren: 10.00-11.00/
17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
641790 b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Tweed, Vonhögen, Schellens, Bote-
ro Duque en Spong).

NACHTDIENSTARTSEN: Patiënten vande
artsenvan Bandabao (3e dist.ikt) kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan hun eigen huisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie de dienstdoendearts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA,tel.: 85544):openingstijden van
maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
op zon- enfeestdagen alsmede opwerkda-
gen na 17.00uur voor spoedgevallen tel.:
85917.
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degehele daggesloten;na 17.00 uurkunt u
dezuster van de wacht bellen:zuster Pata-
ca, tel.: 87342, pageboy027-360.
WIJKVERPLEGING CURACAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopend van
maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00 uur;
de wacht heeft zusterPietersz, tel.: 671147,
pageboy 027-345.
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopendvan08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdagvan 08.00-13.00/14.00-18.00 uur tel ;
54300.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uur alleenvolgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvan07.15-10.30 uur; alleen volgens afspraak.

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA ISLA (tel.: 663895): openingstijden
van maandagt/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voor spoedgevallenna kantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

BOTICA'S (weekeindedienst)
zaterdag
Otrobanda
Sta. Maria, Winston Churchullweg, tel.:
80800.
Punda
Popular, hoek Madurostraat / Columbus-
straat,tel.:6ll269.
zondag
Otrobanda
de Goede Hoop, Jan Noorduynweg, tel.:
82857.
Punda
Wilhelmina, Hendrikplein, tel.: 612380.

VERLOFBEGRAFENIS
9januari:E.F. Cannister, Schottegatweg

Oost 25.
10 januari: M.V. Meyer, Kaya Wawa
Scholtzl.
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavondom 19.30uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union SanPedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- enzaterda-
gavond om 19.30uur te Aloëstraat 12.

TONEEL: 20.00uur uitvoering van «Henda
sa bira monster?» van de Grupo Kaska di
Pinda 0.1.v. Gibi Bacilio -Centra Pro Arte.

*****
ZONDAG
DIVERSEN

POMPSTATIONS (openingstijden v»B
08.00-15.30 uur: ~
Craz- DeRuyterkade, Isa - Salina, Gasorï
Sorsaca, Van der Dijs - Rio Canario, Cal _
word -Gasparito,Curoil - Colon, Galmeijfl fCerrito, Curoil-Sta. Rosa, Jansen -Sta. Mt*
ria, Isa - Sta. Helena.
TOERISTENSCHIP: 09.00-22.00 ui
«Rotterdam» - FtL. i
TENTOONSTELLING
CULTUREEL CENTRUM CURAQAC '10.30 uuroff. opening expositieschilderij»
in gouache van Elvis Marchena - aula Aks
demia di Arte di Kórsou.
KAYENAKLEUTERSCHOOL: 10.00-13.011uur informatie-morgenvoorouders- schot. "terrein te GrootKwartier.

GRUPO «RAYONAN Dl SOLO»: 14.00 UU
verkiezing jeugdkonlngin - IslaVerde.

TONEEL: 20.00uur uitvoeringvan «Hen<* <sa bira monster?» van de GrupoKaska i j
Pinda 0.1.v. Gibi Bacilio -Centra Pro Arte. i
MAANDAG <DIVERSEN (
TOERISTENSCHIP: 09.00-20.00 uiü j
«Carta Costa» - S.J.

*"* * * .
KERKDIENSTEN 'KLOOSTER ALVERNA (Gouv. van ILansbergeweg): zon.: 10.00 uur hoogmis
(Ned.). '

BARBER (H. Joseph): zat.: 19.00uur; zon.:
06.00en 09.00 uur.
BRIEVENGAT: zat.: 18.30uur; zon.: 10.00
en 18.00uur.
BUENA VISTA (Birgen Milagrosa): zat.:
19.00uur; zon.: 09.00en 19.00uur.
CHARO (O.L. Vrouw van Coromoto): zat.:
19.00 uur; zon.: 08.00, 17.00 (Spaans) en
19.00uur.
GROOTKWARTIER (O.L. Vrouw van BeflJ
Carmel): zat.; 19.30uur; zon.: 09.00 (Ned.)
en 18.00uur.
JANDORET(O.L.Vrouw van GoedeRaad): i
zon.: 10.00en 19.00uur.
HULPKERK BOCA SAMI: zat.: 18.00 uu.
zon.: 08.00uur.
JANWE(H. Hartvan Jesus):zat: 19.00uur;
z0n.:08.30,12.00en 19.00uur (Ned.).
KORAAL SPECHT (Goede Herder): zat.:
19.00uurj zon.: 11.00en 18.00uur.
MONTANA (H. Dominicus): zon.: 05.15,
08.30en 19.00uur.
OTROBANDA:
(Santa Ana):zat.: 19.30uur;zon.: 08.00en
19.00uur
(Santa Famia): zon.: 06.00, 09.00,11.00
(Engels) en 19.00uur.
PIETERMAAI (kathedraal): zat.: 19.00 uur;
zon.: 06.00,09.00en 19.00uur.
SANTAMARIA: zat.: 18.30uur;zon.: 07.00,
09.00en 18.30uur.
SANTAROSA: zat.: 18.30uur; zon.: 07.30,
09.00en 18.30uur.
SAN WILLIBRORDO: zat.: 19.00 uur;zon.:
08.00uur.
SERUGRANDI (Fuik): zon.: 17.00uur.SOTO: zat.: 19.00uur; zon.: 09.00 uur.
STEENRIJK (O.L. Vrouw van Altagracia):
zat.: 07.00en 19.00uur; zon.: 08.00,10.00
(charismatica) en 18.00uur.
SUFFISANT(O.L.Vrouw van Fatima):zat.:
18.00uur;zon.: 09.00en 18.00uur.
TERAKORA: zon.: 18.00uur.

"WESTPUNT: (H. Petrus): zat.: 19.00 uur;
zon.: 08.30uur.
HULPKERKLAGOEN (H. Johannes):zon.:
10.00uur.
WISHI (H. Teresita): zat.: 19.00 uur; zon.:
06.00en 18.00uur.
ZUID BONAM (H. Judas Thadeus): zat.:
18.30uur;zon.: 08.30en 17.30uur.

PROTESTANTSEKERKDIENSTEN
VERENIGING PROTESTANTSE GE-
MEENTEN
FORTKERK: 09.30 uur ds J. Schaap.
EBENEZER CHURCH: 09.30uur Women's
League.
EMMAKERK: 09.30 uurds Otten.

__* _ .
EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE
MORAVIANCHURCH
Goeroeboeroeweg, MundoNobo)
zaterdagavond 19.00uur zangdienst.
zondagmorgen09.30 uur preekdienst.
Emmy Berthold Kleuterschool, Suffi-
sant)
zondagavond 18.00 uur Papiamentse
dienst.

j PABIEN ;|
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HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gorden Bess



PRINCIPE-AKKOORD MEE-FINANCIERING NIEUWE TOESTELLEN ALM

Nederlandse delegatie heeft gewillig oor

Crestian zeer tevreden
over bestedingsoverleg

WILLEMSTAD—Minister Franklin Crestian is "zeer tevre-
den" over hetverloop van degesprekken met deNederlandse
minister JandeKoning vanArubaanse en Antilliaanse Zaken.
De gesprekkenverlopen inzeer goede sfeeren opverschillen-
depunten isreeds overeenstemming bereikt. De Nederlandse
delegatieblijkt een gewilligoor tehebben voor hetaangepaste
beleid voor wat betreft de besteding van ontwikkelings- gel-
den, waarbij specifiek die projecten gepresenteerd worden,
dienietalleenarbeidsplaatsen creërenmaarookopdelangere
termijn geld opleveren. "Als hetbestedings- overleg het enige
agendapuntwas van ditbezoek, zouden we allemaal met stra-
lende gezichtenrondlopen."

Een principe- akkoord is bijvoorbeeld bereikt over de Ne-
derlandsehulpbij deaanschafvan de tweeFokker-50vliegtui-
gen door deALM ter vervangingvan de twinotters.Tien pro-
centvan detotalekostenzullen doorNederland gedragen wor-
den, terwijl Nederland tevens hulp heeft toegezegd bij deon-
derhandelingenmet hetNederlandse bedrijfFokker.

Eenvermoeide maar tevreden
minister Franklin Crestian voor
Ontwikkelings- samenwerking
yerklaarde gisteravond in een
interviewmet deAmigoe dataan
oeide zijden van de tafel, begrip
bestaat voor elkanders
standpunt. Dat maakt de onder-handelingen een stuk gemakke-
"jker. Ook hetfeit dathetbeleid
°P de Antillen gewijzigd is, voorwat betreft het soort projectenwaarvoor ontwikkelings- hulp
gevraagd worden, blijkt de Ne-derlandse regering aan te
spreken.

RECORDTIJD
Vanaf het moment dat

*ranklinCrestian ministervoor
ontwikkelings- samenwerking
werd, heeft hij via het departe-
ment voor Ontwikkelings- sa-
menwerking, getracht de ver-
schillende eilandsbesturenbij testaan bij het presenteren van de
projecten die voor financiering
ln aanmerkingkomen. Dit met
uitzondering van het eilandge-
bied Curacao die een eigen
dienstheeft om deprojectenvoorte bereiden. In het verleden, wa-ren ernogaleens problemenoverde projecten, omdat daargeenfi-nanciering voor gekregen werd.Getracht wordtnu, om projectente presenteren, die afstemmen|op de economie en de noodzaakvan het betreffende eiland.En
üat lijkt goedte slagen.

Datheeft tot gevolgdathet be-
stedings- overleg nu zeer vlot
verloopt omdat Nederland zich
g°ed kan vinden in deze projec-
ten die "in recordtijd worden
goedgekeurd", aldus minister
Crestian.

Naast hetbestedings- overleg
met de verschillende eilanden,
heeft minister Crestian giste-
rochtend met minister Jan de
Koning gesproken. Daarbij is ui-
teraard de kwestie van begro-
tings- steun voor deAntillen aan
de ordegekomen. Een beslissing
san zoals bekend tijdens dit be-
zoek niet verwacht worden om;_
dathet verzoek voor begrotings-
steun momenteel met
technische bijstand uit Neder-
landwordtvoorbereid.

MENSELIJK, Alhoewel Crestian het zeer
menselijk' noemt, dat de ei-

landgebieden hun begrotings-

tekorten met ontwikkelingsgel-
den willen dekken, benadrukte
hijook inditgesprekweer datzo-
langhij ministervoorOntwikke-
lings- samenwerkingis, datgeld
daarvoor niet gebruiktkan wor-
den. Andere mogelijkhedenvoor
de eilandgebieden, zijn echter
wel besproken. Daarover is nog
geen aceoord bereikt, maardaar
bestaat inprincipe geenbezwaar
tegen omdat dit in de praktijk
toch al gebeurde. Via de zoge-
naamde 'kapitaaldienst' kunnen
de eilandgebieden ontwikke-
lings- hulp aanwenden voor be-
paalde noodzakelijke overheids-
uitgaven. Indien het bijvoor-
beeld noodzakelijk is om een ge-
bouw te restaureren, of een

dienst te automatiseren, het-
geen op de langere termijn weer
geld kan opleveren, dan zou
Crestian er nietsop tegen heb-
ben dat daarontwikkelings- gel-
den voor gebruikt worden. Niet
alle fondsen, waarschuwt Cres-
tian, omdat het hier om 'diepte-
investeringen' gaat die welis-
waar geld genereren maar geen
arbeidsplaatsen.

Ofditvoor de Curacaose over-
heid een mogelijkheidbiedt om
de lumpsum- regeling te finan-
cieren, kon Crestian nog niet
zeggen omdat maandagochtend
het bestedings- overleg met de
Curacaose overheid nog moet
plaatsvinden. Nu JandeKoning
duidelijk heeft laten weten dat
een voorschot op mogelijk begro-
tingssteun in 1989niet gegeven
zal worden, dient de Curagaose
overheid andere financierings-
mogelijkheden te zoekenvoor de
lumpsum- regeling. Het is im-
mers debedoelingomditjaarnog
ambtenaren aftevloeien en dan
moet dat geldbeschikbaar zijn.

ROMMELIG
Gesproken hebben de twee be-

windslieden ook over beleids-
technische aangelegenheden.
"We hebben elkaar op verschil-
lende punten gevonden", aldus
Crestian dienogniet bereid was
om op details in te gaan. "Bij-
voorbeeld over de technische

personele bijstand diezeer rom-
meligverlooptennietderesulta-
ten oplevert die men verwacht
van technische bijstand. Wij
hebben verschillende voorstel-
len gedaan waarvan verwacht
wordt dat deresultaten veel be-
terzullenzijn."

Een agendapunt dat minister
Crestian met veel plezier heeft
opgevoerd, was dekwestie van
deaanschafvan twee Fokker-50
vliegtuigen voor de ALM. Die
toestellen moeten de twinotters
vervangen. De capaciteit van de
twinotters blijkt teklein te zijn
om aan de vraag van het inter-
eilandelijke verkeer te voldoen.
Het vliegtuigmodel Fokker-50
zou een zeer goede vervanging
zijn. Crestian: "Alleen het feit
dat we als Antilliaans eiland
geïnteresseerd zijn in Neder-lands product, geeft al een posi-
tieve indruk. Dat is een kwestie
van diplomatie."

TIENPROCENT
Crestian is met de Neder-

landse delegatie tot een princi-
pe- overeenkomst gekomen datNederland in het kader van
technische bijstand,tienprocent
van detotalekostenvoorhaarre-
kening zal nemen. De aanschaf
van de nieuwe vliegtuigen ver-
eist immers ook bijscholingvande piloten. Daaraan wil Neder-land medewerking geven.

Nederland lijkt bovendien be-
reid om steun te geven om de
prijs van deze vliegtuigen naarbeneden te krijgen. De Neder-
landse regering wil zich echter-
niet directmengen in debespre-
kingen tussen de ALM en Fok-
ker omdatbeide commerciëlebe-
drijven zijn. Crestian ziet even-
wel zeer positieve mogelijkhe-
den voor deALM.

De Antilliaanse bewindsman
heeft niets dan lof voor de wijze
waarop deALM dekwestie aan-
pakt: "Ik heb de indruk dat de
ALM deze kwestie op commer-
ciële wijze aanpakt, hetgeen ik
correct vind.Daarbij ishelemaal
niet overwogen om bij Neder-
landom financiële steun te vra-
gen. Maargezienhet feit dat het
nu Fokker wordt, is het logisch
dat men als zakenman probeert
er debesteprijs uitteslepen. Dat
is een punt datALM en Fokker
moetenbespreken. Maar ik ver-
wacht dat de prijs nog wel zal
zakken."

Gistermiddag heeft De Ko-
ning aan tafel gezeten met het
Bonaireaanse bestuurscollege
voor het bestedings- overleg.
Ook dat is zeerpositiefverlopen.
Maandagochtend is het Curaca-
osebestuurscollege aan debeurt.
Daarna reist De Koning naar St
Maarten om met debestuurscol-
legesvan deBovenwindse eilan-
denaan tafel tezitten.

KLM vliegt vaker
naar Mexico
, WILLEMSTAD — Indienmervoorregerings- goedkeuring
w°rdt verkregen, zal de KLM
met ingang van de zomerdienst
788 (20 maart) het aantal

tussen Amsterdam en
Mexico City uitbreiden van zesnaar zeven per week.Hetinvoerenvaneen dagelijk-se dienst tussen Amsterdam en
acMexicaanse hoofdstadismede
wenselijk door degrote toename
y^n het toeristische reizigers-
yerkeer tussen Europa en Mex-
ico.

De dagelijkseKLM- dienst,
die met een Boeing 747 wordt
uitgevoerd, vertrekt om 17.40uur vanuit Amsterdam met een
j^nkomst te Mexico City om
p-45 uur. De retourvlucht ver-
dekt om 10.25 uur vanuit Mex-
ico met een aankomst te Schip-
ft°i om 06.55 uur de volgende
dag.
■=■-- - '

MERKEN NESCAFE EN DOLCA
Export-belasting ontdoken

Fraude en smokkel
koffie uit Colombia

WILLEMSTAD — Er is op
grote schaal fraude gepleegd
metColombiaanse koffie, ter-
wijl er sprake is van een gi-
gantische smokkel van Co-
lombiaansekoffie naar ver-
scheidene winkels en super-
markten op Curacao en Aru-
ba.Het gaathierbijmetname
om demerkenNescaféenDol-
ca van de Zwitserse firma
Nestlé.

In advertenties in dagbladen
heeft defirma middelshet advo-
caten- kantoor Sjiem Fat &
SjiemFat laten weten, dattegen
degenen diezich schuldig maken
aan deze fraude en smokkel een
procedure aanhangigzal worden
gemaakt. Zo bevestigde ons ook
mr Carla Croes- Kelkboom van
het betreffende advocaten- kan-
toor.

Nestlé is de producent van de
merken Nescafé en Dolca, die
ook 'normaal' in de Nederlandse
Antillen en op Aruba worden
verkocht. Beide merken worden
evenwel ook in Colombia op de
markt gebracht. Op deetiketten
in Colombia staat evenwel na-
drukkelijk vermeld, dat diekof-
fie uitsluitend bestemd is voor
consumptie in het land van oor-
sprong. Uitvoer van diekoffie is
strafbaar. De maximale gevan-
genisstrafbij overtreding be-
draagttien jaar.

BELASTING
Bij uitvoer van Colombiaanse

koffie dientnamelijk export- be-
lastingbetaald te worden. Daar-
om is diekoffie aanmerkelijk
duurder dan de koffie van het-
zelfde merk in Colombia.

Bovendien is de smaakvan de
koffie, die geproduceerd wordt
voor deColombiaanse markt an-
dersvan smaak. Dat geldt zeker
voor hetmerk Doka.

De afgelopen jaren is het her-
haaldelijk voorgekomen, dat
koffie waarvoor geen export- be-
lasting was betaald, naar Aruba
en Curacao werden gesmokkeld.
Hier werd diekoffie voor de 'ex-
port- prijs' (die dus veel hoger
ligt) aan deconsument verkocht.

ETIKETTEN
Bovendien is het voorgeko-

men, dat dewikkels van deblik-
ken met Dolca gehaald werden.
Vervolgens werden er wikkels
met demerknaam Nescafé opge-
plakt. Dolca is namelijk goedko-
per dan Nescafé. De handel
maakte daarmee een dubbele
winst: deexport- belastingwerd
ontdoken én er werd een hogere
prijs gevraagd.

Op Aruba heeft een super^
markt de wikkels zelfs verwis-
seldvoor de naam 'Delicafé'. Me-
vrouw Croes- Kelkboom: 'Heel
misleidend, want deetikettenle-
ken sprekend op die van Ne-

Hetwereldconcern Nestié wil
deovertredersnuhardgaanaan-

pakken. De schade diehetbedrijf
van dit soort smokkel lijdt, is
enorm. Bovendien loopt Nestlé
hetrisico de licentie in Colombia
kwijt teraken; indien er nietri-
goureuswordt opgetreden.

IMPORTEURS
De officiële importeurs van

Nescafé en Dolca lijdenook een
grote schade. Mevrouw Croes-
Kelkboom: "Het scheelt eenpaar
guldenperblik. Derechthebben-
de importeur ziet zijn omzet
sterkdalen. Maarwatikookheel
erg vind, is dat de consument
misleid wordt. Hij koopt name-
lijk een anderprodukt danwaar-
voor hij betaalt.

Deblikkenzijneenvoudig her-
kenbaar: de blikken met koffie
dievoor deColombiaanse markt
zijn bestemd, hebben een inge-
slagen code- nummer.

Na hevige brand gisteren

Centrum twee maanden
dicht voor verbouwing

WILLEMSTAD—Na de he-
vige brand, die gisteren in de
kelder van Centrum super-
marktwoedde, is denormale
bedrijvigheid van winkelen-
de mensen geheel verdwe-
nen. Het winkel- personeel isdrukbezig met het verwijde-
ren van de enorme plassen

water, die na de blus-
werkzaamheden van de
brandweer in de supermarkt
waren achtergebleven. Alle
levensmiddelen worden uit
de rekken verwijderd, en de
koelvakken voor verse en
bevroren levensmiddelen
zijn inmiddelsal leeggehaald.

Volgens een van deeigenaren
van Centrum supermarkt, Enri-
que Ribeiro, is de inspectie van
de Geneeskundige Ge-
zondheidsdienst gisteren al in de
supermarkt geweest en heeft
aangegeven welke waren niet
meer voor de verkoop geschikt
zijn. Die moeten weggegooid
worden. De overige levensmid-
delenkunnen in het magazijn
worden opgeslagen totdat de su-
permarkt weer openkan.

Wegens verbouwings-
werkzaamheden is de super-
markt nu gesloten. Ribeiro ver-
klaarde dat deverbouwingin to-
taalzon zes totachtwekeninbe-
slag zal nemen. In die tijd zal de
kelder helemaal vernieuwd
moeten worden. Er moeten on-
der meer nieuwe tegels worden
gelegd en de electrische bedra-
ding zal opnieuw aangelegd
moeten worden. Verder zal in de
kelder een extra deurnaar bui-
ten worden gemaakt, zodat in de
toekomst de trap in de winkel
niet meer de enige toegangsweg
naar dekelder zal zijn.

Over de mate van de aange-
richte schadewildeRibeiro niets
loslaten: "Ik wil over de waarde
van de goederen, diebij debrand
verloren zijn gegaan, niets mee-delen. Daarover wil ik eerst metdeverzekering onderhandelen".Zoalsreeds eerder vermeld is, isde totale inhoud van de kelderverloren gegaan. De vloer in dewinkel zelf, vertoont vele scheu-ren en zal ook helemaal ver-nieuwd moeten worden. In

eerste instantie vertelde Ribei-
ro, dat de verzekering de
brandschade niet wilde dekken,
omdat zijn brandverzekering
verlopen zou zijn. Later voegde
hij daaraantoe, dathij een door-
lopende schadeverzekeringhad,
"maar dat alleen de premie ne-
gen dagen te laat betaald is".
Hierover moet hij eerst nog met
de verzekerings- maatschappij
beprekingen voeren.

Verder vertelde Ribeiro, dat
hij juist een aantal dagen voor-
dat debrand uitbrak, met dever-
zekering aanhet onderhandelen
was over een risicoverzekering,
waarbij de loonkosten van het
personeel, een bedrag van zon
90.000 gulden per maand, in ge-
val van winkelsluiting door
schade ofbrand door deverzeke-
ringbetaald worden. Deze loon-
kostenkomen nu geheel voorre-
kening van deeigenaren, ook in
de periode dat de supermarkt
voor verbouwings- werkzaam-
heden gesloten is, hetgeen een
enorme schadepostbetekent. Ri-
beiro vertelt de Amigoe desge-
vraagd dat het personeel geen
angst hoeft te hebben voor sala-
ris- verlies, maar wel bij de op-
ruimings- werkzaamheden in-
gezetzal worden.

Centrum Supermarkt was
eveneens in onderhandeling metde verzekerings- maatschappij
oyer een verzekering voor 'der-vingvan inkomsten'ingevalvan
bijvoorbeeld zon brand. Die on-
derhandelingen waren evenmin
rond. Dat betekent dat de in-
komstenderving, nu de super-
markt twee maanden gesloten
is, volledig voorrekening van de
eigenaren komt. Ribeiro sprak
de hoop uit dat de vaste _
tenkring, dieCentrum deafgelo
pen drie jaar heeft opgebouwd
na deverbouwing toch haarweg
terugvindt naar deze super-
markt.

Van der Wouden richt bedrijfop:

Toeristische stads- en
haventours groot succes

WILLEMSTAD —Ge-
zien deenorme belangstel-
ling die er bestaat voor de
stads- en haven- tours die
architect Anco van der
Wouden al twee jaarver-
zorgt, heeft hij onlangs het
bedrijf Old City Tours NV
opgerichtenreeds ééngids
in dienstgenomen. Het ligt
in de bedoeling het aantal
tours uit te breiden, onder
andere met een eiland-
tour in jeepslangs de ver-
schillende landhuizen. Het
cultureel- historische as-
pect blijft voorop staan
voor Van der Wouden die

zijn hart verslingerd heeft
aan de vele historische
panden op het eiland.

ledere donderdagavond
kan men in Otrobanda een
groep toeristen door de stra-
ten zien slenteren.Vaak gaan
de hoofden als op commando
allen tegelijk omhoogals gids
Anco van der Wouden iets
vertelt over de daken en de
versieringen op de huizen.
Twee jaar geleden begon de
architect als een soort hobby
metdezetour, hetgeeninmid-
dels is uitgegroeid toteen be-
drijfje dat vele plannen in de
maak heeft.

Samen met Wim S.ielders
van deDROV, die eind decem-
ber terugkeerde naar Neder-
land, heeft Anco van deWou-
den al eeps een folder ge-
maakt met eenkaart en aller-
lei wetenswaardigheden van
de binnenstad. De eerste vijf-
duizend exemplaren waren
snel verkocht en onlangs ver-
scheen een herziene folder,
waar de kinderziektes uit
zijn, op de markt. Daarnaast
werd onlangs een "Old City
Tours" folder vervaardigd,
speciaal gericht op Otroban-
da en bedoeld als attractie
voor de stadstour. Hiervoor
werd financiële medewer-
king verkregen van de CPA.
De folder ligt in de verschil-
lende hotels en Anco van der
Wouden merkt nu al dat er
een groteretoeloop isvan toe-
risten, aangetrokken door de
attractieve,kleurrijke folder.

Ook voor de haventour be-
staat steeds meer belangstel-
ling. Het zijnvoornamelijkde
Canadese en Europese toeris-
ten diezich tot dit soort tours
voelen aangetrokken, legt
Van derWouden uit. Ook veel
lokale mensen, die bijvoor-
beeld gasten uit Nederland
over hebben, bellen hem op
voor deelname aan de tours.
Dit zonder dat er reclame is
gemaakt op de lokale markt.
De lokale deelnemersblijken
vaak 'toerist in eigen land' te
zijn en staan regelmatig
perplex van hetgeen ze op de
tocht allemaal zien. Velen
hebben toch geenweet van de
prachtige architectuur in
Otrobanda, aldus Van der
Wouden.

Dit jaar wil hij zich ook
gaanrichten op cruise- toeris-
ten. Dat is echter een zeer
moeilijkemarkt om in door te
dringen. Daarnaast wil Van
der Wouden het aantal tours
uitbreiden, met een ei-
landtour langs de landhuizen
en eventueel met een tour
doorPunda omdatdaar,naast
het 'shopping- center'nogeen
helehoop te zien is. Overigens
is er ook een eilandmap in de
maak. Daar is veel vraag
naar. Op diekaarten zullen
alle landhuizen metfoto's en
andere illustraties vermeld
worden, zodat de toeristen er
ook op eigen houtje op uit
kunnen.

Voor deelname aan de
stads- of haven- tours, kan
men tijdens kantooruren bel-
len op de nummers 613550 of
72803.

Conflictsituatie maakt beheer onmogelijk

Stichting landgoed Knip
legt werkzaamheden neer

WILLEMSTAD— De thans
heersende situatie omtrent
hetLandhuisKnip en de om-
liggendefaciliteitennoemt deStichting Landgoed Knip in
een briefaanhetbestuurscol-
lege "ongezond". Niet alleen
loopt hierdoor een cultureel-
historisch patrimonium ge-
vaar, maar ook een aantalaantrekkelijke baaifacilitei-
ten kunnen schade oplopen,
zo vreest de stichting. De be-
stuursleden van de stichting
hebben danookbesloten hun
ontslag in te dienen.

Twee jaar geleden werd
Landhuis Knip gerestaureerd
door de Stichting Monumenten-
zorg die in de veronderstelling
verkeerde dat het landhuis na de
restauratie aan de stichting zou
worden overgedragen. Begin ja^
nuari 1987 werd door het be-
stuurscollegeen destichting Mo-
numentenzorg de stichting
Landgoed Knip opgericht met
als doelstellingenhet landgoed
te beheren, ontwikkelen, ex-
ploiteren en te onderhouden.
Daarbij werd expliciet gemeld
dat de jeugd in de culturele en
toeristische ontwikkeling van
het landgoed betrokken moest
worden.

Reeds een halfjaar na de op-
richting van deze stichting, w&-
ren de problemen zo groot dat er
eenbriefnaar hetBestuurscolle-
ge ging om opheldering te vra-
gen.Daarin wordtgemeld dat de
bele: :;_ens van het be-
stuurscollege het voor de
stichtingmoeilijk maken om het

landgoed op commerciële wijze
teexploiteren. Ook detegenstrij-
digheid tussen debeleidsvoorne-
mens van het BC en de wensen
van de stichting Monumenten-
zorg werden door de stichting
Landgoed Knip als "zeer moei-
lijk" betiteld.

"Het bestuur is de meningtoe-
gedaan dat een goed functione-
rende stichting dan alleen zin
heeft, indien opeenvolwaardige
manierkanwordentegemoet ge-
komen aan deeerstedoelstelling
van de stichting, namelijk het
beheer, ontwikkelen, ex-
ploiteren enonderhoudenvan de
gebouwen, baaien en gronden
die behoren tot het Landgoed
Knip."

Op die briefis nooit antwoord
gekomen, laat de stichting we-
ten in een tweede brief die op 6
januariaan hetBestuurscollege
werd gestuurd. De in de eerste
briefgenoemde knelpunten be-
staan nog steeds, laten de be-
stuursledenweten:een volstrekt
disfunctionele structuur tussen
het bestuurscollege, dienst
Jeugdzaken en de stichting
Landgoed Knip. Een duidelijk
verschil van opvatting over de
exploitatie- mogelijkheden voor
hetlandhuisKnip en hetfeit dat
het landhuis niet overgedragen
is.

De Amigoeberichtte aleerder
over de menings- verschillen
overhet landhuis. Gedeputeerde
Angel Salsbach is niet van plan
om het landhuis Volgens de af-
spraak over te dragen aan de
stichting Monumentenzorg om-

dat hij het niet eens is met hun
commerciële plannen voor het
landhuis. Salsbach wil dat het
een jeugdproject wordt waar
jongerenhandenarbeid- artike-
lenvervaardigen en tekoop aan-
bieden. Bovendien zou het
landhuis volgens oude gebrui-
ken ingerichtmoeten worden als
een mini- museum.

KLM-seminars op
Curaçao en Aruba

WILLEMSTAD — De ko-
mende weken worden enkele
seminars gehouden voor rei-
sagenten onder leiding van
een instructeur van deKLM
uitNederland.

Deze seminars van tweeë-
neenhalve dagelkzullenworden
gehouden in het Curagao Plaza
Hotel van 11 tot en met 15janua-
ri. Er is een «advanced seminar»
voor senior employees en een
«intermediate seminar»voor ge-
vorderden. Onderwerpentijdens
de seminars zijn tarieven- con-
structie, ticketing en reserve-
ringen.

Op Aruba worden dezelfde se-
minars gehouden van 18 tot en
met 22 januari in Hotel Talk of
the Town.

In totaal zullen dertig; reisa-
gent. :
de seminarsbijwonen.
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IN ZEVEN LANDEN IN '88 PRESIDENTSVERKIEZINGEN
In Suriname en Haïti anderregeer-systeem verwacht

Helft van continent naar stembus
QUITO — In negen landen

in de Amerika's worden dit
jaarverkiezingen gehouden
voor een nieuwe president of
er komt verandering van
regering. Deze golf van ver-
kiezingen trekt het continent
door van noord naar zuid,
namelijk van de Verenigde
Staten naar Chili via Ecu-
ador.

In Ecuador bijt men het spits
af. Daarna komen aan de beurt
Paraguay, Mexico, Chili, deVer-
enigde Staten, BraziliëenVene-
zuela. In Suriname en het ver-
warde Haiti verwacht men een
verandering in regeringstype.
Het is een niet veel voorkomend
feit datbinnenéén jaartijd bijna
dehelft van deAmerikaanse na-
ties voor beslissende verkiezin-
gen of regerings- wisselingen
staat.

ECUADOR
De verkiezingen in Ecuador

worden gehouden op 31 januari.
Er hebben zich tien kandidaten
aangemeld om president Leon
Febres Cordero op te volgen.
Men neemt algemeen aan dat er
op 8 mci een tweede verkiezing
moetworden gehoudentussen de
twee kandidaten die de meeste
stemmen hebben vergaard.
Kans- hebbers zijn de centrum-
linksgeoriënteerdeRodrigo Bor-
jadienu in deoppositie is en Six-
toDuran- Ballenvan deregeren-
deSociaal- christelijkepartij. De
nieuwepresident moet op 10au-
gustus aantreden voor een zit-
tings- periode van vier jaar.

PARAGUAY
InParaguay zijnde verkiezin-

gen op 14februari. President ge-
neraal Alfredo Stroessner doet
danvoor deachtstekeer meeaan
de presidents- verkiezing. Het
lijkt wel zeker dathij weer wint
voor een nieuwe periode van vijf
jaar.Op 14augustus moet depre-
sident er worden ingezworen.
Sinds 1954 is hij aan de macht.
De oppositie heeft opgeroepen
tot een boycot van de stembus.
Twee groeperingen die uitge-
maakt worden voor collabora-
teurs hebben ook hunkandidaat
gesteld en wel Luis Maria Vega
van deLiberaal- radikale partij
en CarlosFerreyra Ibarravan de
Liberale partij.

MEXICO
Mexico gaat op 6 juli naar de

stembus om deopvolger van Mi-
guel de la Madrid te kiezen van
de partij PRI, welke partij alle
verkiezingen sinds 1929 steeds
heeft gewonnen.Erzijn zes kan-
didatenmet aanhethoofdCarlos
Salinas deGortari van PRI. Men
neemt aan dat hij de winnaar
wordt en dus op 1 december de
eed alspresident zal afleggen en
dan aantreedt voor zes jaar. Hij
was de oogappel van Die la Ma-
drid.

CHILI
InChili wordt eenreferendum

gehouden waarbij de bevolking
Ja of Nee mag zeggen tegen de
kandidaat die door de militaire
junta-decommandanten van de
leger- onderdelenen depolitie- is
aangewezen als kandidaat voor
de opvolgingvan president gene-
raal Augusto Pinochet. Het ziter
dik in dat dit generaal Pinochet
zal zijndienogeen ambtsperiode
vanacht jaarambieert.De 72-ja-
rige Pinochet is al sedert 1973
aan de macht.

BRAZILIE
De Amerikanen gaan op 8 no-

vember naar de stembus om de
opvolger van Ronald Reagan te
kiezen. Die opvolgerzal op 20 ja-
nuari 1989 aantreden voor een
periodevan vier jaar.

In Brazilië heeft een commis-
sie van degrondwetgevendever-
gadering besloten om de
ambtstermijn van president Jo-
se Sarney te beperken tot vier
jaar.Dit houdt de mogelijkheid
in dater voor het einde van 1988
verkiezingen worden gehouden.
Als de grondwet- gevende ver-
gaderinghetontwerpoverneemt
krijgt Brazilië een nieuw rege-
rings- systeem en wel met een
premier als regerings- leider en
eenpresident die als staatshoofd
wordtgekozen, waarschijnlijkin
november en met een ambtster-
mijnvan vijfjaar.

VENEZUELA
In Venezuela zijn de verkie-

zingen op 4 december. De tien
kandidaten hebben dus bijna
nog eenjaarvoor deboeg omzich
sterktemakenvoor deopvolging
van JaimeLusinchi van Aceion
Democratrica, waarbij de kans
groot is dat zijn partij- genoot
Carlos Andres Perez de nieuwe
president wordt. Hij was al eens

Ï>resident. Zijn grote- tegenspe-
er is de 47- jarigeEduardo Fer-

nandez van de COPEI die de in-
terne verkiezing won voor de
kandidatuur van de oprichter
van de chistendemocratische
partij, ex-president Rafael Cal-
dera. Voor het eerst doet een
vrouw mee in derace naar Mira-
flores en wel Ismenia de Villal-
ba. De machts- overdracht is in
februari 1989.De ambtstermijn
is vijfjaar.

SURINAME
In Suriname kwam in 1980

een militair bewind aan de
macht onder leiding van de in-
middelstot luitenantkolonel be-
vorderde Desi Bouterse. In fe-
bruari 1988 treedt er een geko-
zen parlement aanterwijl er ook
een staatsraad komt. De as-
semblee kiest de nieuwe presi-
dent.De oppositie tegenhetmili-
taire bewind behaalde bij deVer-
kiezingen innovember een over-
weldigende meerderheid.

HAITI
Het roerige Haiti moet op 17

januariweerterstembus om een
president tekiezen. Dat zou dan
de eerste democratisch gekozen
presidentkunnen worden sedert
1957 toen de Duvaliers aan de
macht kwamen. De verkiezing

had eigenlijk op 29 november
moeten worden gehouden maar
liep uit op een orgie van geweld
waarna de stembus werd uitge-

steld. Het is nog niet duidelijk
hoe democratischen hoe geheim
dekomende verkiezingen zullen
worden.

MONTEVIDEO — Ex-
-president Jorge Pacheco
Areco van Uruguay is van
plan zich weerverkiesbaar te
stellen als presidente- kandi-
daatbij de in 1990 te houden
verkiezingen.

Hijkeerde voorvakantieterug
uitAsuncion.Hij isnamelijkam-
bassadeur in Paraguay. De 67-
-jarigeAreco trad in 1967aan als
president na de dood van presi-
dentOscar Getsido. In 1971 pro-
beerde hij via verkiezingen een
verlenging van zijn ambtster-
mijn te bereiken. Hij werd daar-
bij afgewezen door dekiezers.

BEKENDMAKING
Wij maken hieronder bekend
dat ons spaarbankboek
nummer G-38702 alsverlo-
ren is opgegeven.
Eén maand na heden zal ge-
noemd boek als verloren
worden verklaard en daar-
voor in de plaats een nieuw
boek worden afgegeven.

ARUBABANK N.V.

JKL VERGUNNINGS-qgjp VERORDENING
De Ministervan Justitieen Volksgezondheid maakt bekend, dat
een ingekomen verzoekschrift ter verkrijging van oen koffie-
huis- on eon restaurantvergunningA ter exploitatie in het
perceel Palm Beach 150, ingaande 11 januari1988gedurende14
dagen op hetBestuurskantoor, bij hetCentraalBureau Juridische
enAlgemeneZaken terinzage ligt. Bedoeldevergunningengeven
recht tot verkoop in hetklein van o.a. sterke dranken spijzenvoor
gebruikterplaatsevoor welke devergunningen gelden.Geduren-
de genoemde termijn van 14 dagen heeft een ieder het recht
schriftelijk zijn bezwaren tegen verlening dervergunningkenbaar
te maken.

STUDIEFINANCIERING
De Directeur Onderwijs Aruba maakt hierbij bekend dat de formulierenvoor hetaanvragenvan eenstudiefinancieringvanwege deArubaanse en/of Nederlandseregering voor het studiejaar 1988/1989verkrijgbaar zijn
bij:

DIRECTIE ONDERWIJS
Frankrijkstraat 3
Eagle.

Deformulieren dienenvolledigingevuld uiterlijkop 19februari 1988
persoonlijkopvoormeld adres te worden ingeleverd.
Verzoeken NA 19februari 1988ingediend,worden NIETin behandeling
flenomea » R.F.R.Harm.

Directeur Onderwijs.
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Introduceert

KROON
Oil

uit Nederland
Speciaal voor JapanseAuto's!

" Motor Olie voor benzine -en diesel motoren verpakt
in: 208 liter vaten, handige 5 - liter verpakking en 1 -
liter verpakking.

" Versnellingsbakolie voor zowel standaard - als
automatische wagens in 1 -en 5 liter verpakkingen.

" Remolie vooralle Japansemerken in handige Vu- en 1
liter verpakkingen.

" Tevens verscheidene schoonmaakmiddelen zoals:
ruitenreiniger, remmenreiniger, bekledingsreiniger,
shampoosets, enz.

Top Kwaliteit -
net wat Uw auto nodig heeft!

Agent - distributeur

EGJG3GJEË EEG.G-1._2 GJtpEtf ÜL&
LG. Smith Boulevard 114

I z2^y Sign Up For Tomorrow
Irv^n I Our many services will make your financial life easier

p^Pl Build For Tomorrow
j*M Our real estate, tjome improvement, or personal loans can help

mmmZ mmM you meet all your family needs today.

I ü^-l aye For Tomorrow
C^f Tomorrow is just around the corner and we can show you how to

F^Fj Let's Plan For Tomorrow
I Together we can do just about anything! So let us help you make

£i^^J tne most °f your money for a better tomorrow.

I^^^ Now Is The Time
QW&»- Drop in an see us! We are located conveniently to serve you and

m^^mmWÊ
fIy!^rml[TÊm

m. FOR FAST, EFFICIENT AND

/SrV 0$ r§&^Mm FRIENDLY SERVICE
£?^B 1/ I^TaIL Nassaustr. 67 Tel. 33221

Blvd- Shopping Mall Tel: 33224

FIRST
First National Bank of Aruba N.V.
For all your local and international banking and financial needs.
BOULEVARD SHOPPING MALL, BRANCH
Open: Monday to Thursday 9 a.m. - 5 p.m. Fridays until - 6 p.m.
NASSAUSTRAAT 67 Open: Monday to Friday 8:30 a.m. - 4 p.m.

AMIGOF4

I T.

B3BSS enETIIiSm
zoeken voor hun incasso-afdeling: \

INCASSOLOPERS (M/VR.)
<

Aanmelden bij: UNICON N.V.
Tomatenstraat
Dakota.
i
i

-_____________■ _■-_ _.__ — __ ■■■■.^u_jn_|_x__L 'I INVERSIONES ABA CA. ï; Coral Reef Hotel Project
i ' i; is looking for a candidate to fill the following posi- ; ;

ASSISTANT CONSTRUCTION
MANAGER

Requirements: ;— B.S. in civil engineeringorequivalent— With or without experience— Working knowledge of English— Spanish speaking— Knowledge of micro computers is a plus.

Candidates may apply in person at the office of ;
Inversiones ABAC.A. at theBoulevard Shopping
Center — Monday thru Friday from 9:00 am to
12:00 noon.
i* ' ■ in.

ARUBAN DAILY
ENTERTAINMENT jl

\ i(mff^nTfC^ Morgen een speciale Carnaval Happening 1j
\ )w_É_» Jjj£' vanaf6 uur in denamiddagmet ]i

F jnT The Boys Next Dooren 2Brass Bands.

j LG. SmithBlvd. -», E9'!r___P_9_Ai[ Oranjestad, Arub«. S^l/fKmT^t P*KaTfTl
'De topnightclub take awaytel. 33541 ASSSfSA /
]i vanAruba. Geopend van 11.00 a.m. tot06.00 a.m. |;
"| __CvV GOLDENTULIP !lff Af) ARUBACARIBBEANS "=^^-_r V_l_/ Resort __ CASINO ,i
]' Flontlna Rastaurant VU-^ FAMDAHOOMIOHTCI.UB |j. Floating Restaurant proudly presents: VMü The fabulous
\\ onder directieLeny & Eduardo INKSPOT review ']i Open: 11.00-middernacht. daily curtain time 10.30 p.m. \i[ Happy Hour: 6.00-8.00 Taly except Mondays Ji' > Wpvpr 'i "o.oi. Club openfrom 9:00 p.m. till 2:00 a.m. |l ZakOfIIUIICnOSS O.a. Cover change show-time $7.50 min.2 drinks 'i'| NaSSl'RameS en Verse ViS. Forreservations pleasecall 33555 J|; jGezellige sfeer, goede service ';;! vindt U in Wijverwachten U voor lunch ' I

RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR
/ r\r*i/7 (6.00-7.00) of dinner (18.00- '!

11 CA'HTO^SMKtK Telefoon 22977 of 27833.

i| Boulevard Theatre |!
i 1 1 \

TODAY TODAY !|
|i atB:lsp.m. at B:4s p.m. ![
\ mjmmmmmmwimmwm cuandounaexfc-oenciaacaba .',>

) l "*^*_jii>ijk "~ :

CUENTOS: asombrosos

■ ; ADVENTURE 14 yrs. ACTION 18yrs. ')

| I ui
I' TODAY SUNDAY AT 6:00 p.m. '[
j, at 12:00 p.m. ...... >

KSffifl fill — \°e>\

ALLAGES I SEX MOVIE 18 yrs. >

C BUSINESS 1
LOCATION
FORRENT

OR FORSALE
Schottegatweg Oost no. 62

Suitable forbusiness.

TEL: 613315
Call between 8.00 - 5.00p.m.
i s



AGENDA
ARUBA

ITOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/0-17.30 uur;zaterdag gesloten.

rfoon: 24333.
r spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
50en 22316.
eboy: 127-743.
krek nr. 10.815.445 Banco di Caribe.
-ITIE: ICO.

'P>MCENTRALE:IIS.
AKERTJES verschijnen op dinsdag en
!ag en kunnen iedere dag tussen 08.00-
-"0/14.00-17.00uur worden opgegeven;
alveop zaterdag. Alleen zoekertjes, die
naandag en donderdag voor 10.00uur
ien ztjn, kunnen de dag daarop (dus
"dag en vrijdag) verschijnen.

■ )SCOPEN
! ULEVARD THEATER
i '15uu.Ha.ry (14jr.);24.00uurCaza<-O-

teHombres (14 jr.).
0-45uurAmazing Stories (18 jr.).

| [ICA'S (nachtdienst), bao brug
.ueblo, tel.; 22154.. "ba brug

" 'Lucas, tel: 45119.

! CHTREGELING DOKTOREN
i «iestad, Madiki, TankiFlip, Noord, Tanki
i J*rt,Paradera en Sta. Cruz: dokter J.

' üenks. Stadionweg 27, tel.: 24482.
| ' Chiquito, Savaneta en San Nicolas:

ter c.E. Zaandam, via Centra Medico
i Nicolas, tel.: 48833.terarts: dokter Hart, tel.: 27263/24300

spitaai).

TGELEKRUIS: Oranjestad:tel.: 23168;
*d:tel.: 23425;Santa Cruz enParadera:
"28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:"20/48301;San Nicolas: tel.:45906; Da-
a: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-

"w brandgevallen, ongelukken of
n of ander ongeluk gelieve
"Tneentrale-op tebellen, ter.: Hfr)

ELEARUBAATERDAG: 18.00 Style with Elsa
'ensch (CNN); 18.20 Science and
Bchnology (CNN); 18.40 Those ama-
ng animals; 19.30Cede Aruba; 19.35
'g story (CNN); 20.00 Telenoticias;
5.30 Family special: «Can a guy say
5?»; 21.15 Mama's Family: «Soup to
uts»; 21.45 Estreno: «Circle of
olence»; 23.30Sluiting.

DNDAG: 17.00 Studiosport; 18.00
lisweek in review (CNN); 18.30Vale-
i; 19.00 Showtime; 20.00Telenoticias;
"30 Glory ofGod; 21.00 Quo Vadis?-15 CNN international news; 20.45""'"ghtzone; 23.30Sluiting.

AANDAG: 18.00 Scooby & Scrappy
°°'. 18.30 CNN International news;
>.30Theworld tomorrow; 20.00Tele-
tticias; 20.30 It's a living; 21.00
owntown: «Since I don't haveyou»;
2-00Larry King show; 22.50Thisweek
Japan; 23.15Sluiting.

'ERSEN
'GHT INFORMATION CENTER: dage-
f.9eopend van 07.00-20.00uur; na 20.00
'"formaties viaverkeerstoren.
*0 SERVICE CENTER (Oranjestad):wuurper daggeopend(alleen geslo-vanzondag 20.00uur tot maandagmor--107.00 uur) —

HORACIO ODUBER HOSPI-

b-30-1 9.30 uur.
>NINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
'652/22817): informatiecentrum
whsdag geopendvan 08.30-12.00 uur -Brdenbaaistraat 8 (boven).

19.30 uur start camavals-
"P-upvertrekkendevanhetMaria Collegear deCaribeclub.
r 'CHTING ARUBAANS CARNAVAL
*M: 21.00-03.00uur verkiezing 25ste
Wprinsenpacho -CaiquetiodubtePara-

ÏNDAGSpSCOPEN
THEATER"-15iJurHarry (14 jr.).,LÖ.°o uur The AmericanRabbit (alle

PW. 20.45uurAmazing Stories (18 jr.).
Versfm
riCHTiMG ARUBAANS CARNAVAL____ Bo°u"fverkiezing34steArubaan-en pancho - Caiquetioclubte Para-

NTA CRU2:17.00uur koninginnen- pa-
"e. gevolgd door verkiezing jeugdkonin-
'- Credit Union.

*****
BRKDIENSTEN
7££!L: zon.: 09.00 en 19.00uur.
U_i__ _- za,-: 19-00 uur;zon.: 08.00uur."ANUELKAPEL: zat.: 19.00uur.
(n_ D: zat: 1900 uur; zon.: 07.30 en
'00 uur.*ANJESTAD:zat.: 19.00uur; zon.:06.30,
_2_.__-19.00 uur.r^ADERA: zat.: 19.00uur;zon.: 10.00enJ.30uur.
?wSÜIQUn'O:zon: 0800uur
rT^NICOLAS: zon.: 08.30en 18.30uur.WJAcruz: zat.: 19.00uur; zon.: 06.30,
I^^lB-30uur.I-jS-Tl*2*-:1900uur;zon.:17.30uur.LEENDERT: zon.: 09.00uur.

gOTESTANTSEKERKDIENSTEN"*NJESTAD: 10.00 uur ds A. van den
ï» (crèche andzondagsschool).jL"OE COLORADO: 08.30 uur dsA. van
IP DoeL'EDra plat: 10.30uur ds Hessen; zon-
J^chool in het Jeugdcentrum.y* NICOLAS: 09.00 uur ds Hessen; zon-
"fcfccho..; opdezelfdetijd.

["NIEUW APOSTOLISCHEKERK (Schu-
"Ktraat 12):09.30uurkerkdienst.

***** SAVANE-
T^OO uur kerkdienst voor iedereen;
bangerJ.G.Feenstra (vtootpredikant).

HAAST
De gouverneur wasblij de de-

legatie te kunnen ontvangen,
ook al hebben de Nederlandse
delegatieleden de schijn tegen:
het slechte weer in dezeperiode
van het jaarin Nederland wordt
immers vooral aangevoerd voor
een bezoek aan de Antillen en
Aruba. Het doel waarvoor iede-
reen bijeenkomt, achtte de gou-
verneur vanhetallergrootste be-
lang.

Gouverneur Tromp haalde de
woorden van dr Willem de
Kwaadsteniet aan, dievorig jaar
had gesteld "met haast" en"zon-'
derhaast"allestaatkundigepro-
blemen met alle verstand en in
alle rust te bespreken, in de we-
tenschap wel verder te komen
met de gedachtenwisseling en
meningsvorming over dit onder-
werp, maar geen beslissingen te
kunnen nemen.

"Inmiddelszijn nieuwe zetten
gedaan in de discussie over de
staatkundige ontwikkelingen",
zo vervolgde gouverneurTromp
tot deparlementariërs, "met na-
me binnen de Antillen van de
Vijf. Ikhoop, datu zicherniettoe
zult laten verleiden dezeproble-
men nu onder de categorie "met
haast"te scharen. Naarmijnme-
ningheeft deze discussierust en

bezinning nodig"

KRITIEK
Tijdens de gistermorgen ge-

houden bespreking met de Aru-
baanse regering onder leiding
van premier mr Henny Eman
vertolkte de premier nogeens de
standpunten van Aruba ten aan-
zien van het Solidariteits- fonds
en de 1996- datum. Eman her-
haalde het standpunt, dat hij
reeds verkondigde aan devoora-
vond van hetbezoek van drs De
Koning dat de Amigoe toen uit-
voerig publiceerde.

Sprekendeover het meer aan-
trekken van Europese toeristen
door meer vliegtuig- verbindin-
gen werdfellekritiek op deKLM
in het verleden geleverd. De mi-
nisters Mansur en Bermudez
zetten uiteen, dat de Neder-
landseAntillen en Aruba thans
overleg plegen om gezamenlijk
dezekwestie aan tepakken, door
bijvoorbeeld gebruikte maken
van verbindingen uit Europa,
dievia Caracas (Venezuela) ko-
men, en dat zijn er veel. Niet te
sprekenwaren debewindslieden
over het feit, dat nog steedsdoordeKLM voor deAntiHen enAru-
ba niet voldoende stoelen be-
schikbaar worden gesteld, het-
geen ook dekritiek van deEuro-
pese touroperators is.

KAZERNE
Tijdenshetbezoek aan deMa-

rinierskazerne Savaneta maak-
ten de parlementariërs aldaar
een rondgang, waar zij konden
zien dat de door Nederland be-
schikbaar gestelde gelden voor
verbeteringen en vernieuwin-
gen goed gebruikt werden. Ook
kregen zij uitleg over hetfuncti-
oneren van dekazerne opAruba.

In Moko Ranch van minister
Don Mansur bood de regering
gisteravond de gasten een geani-
meerde diner aan. Vandaag zul-
len de gehele dag de besprekin-
gen worden voortgezet in het
Bushiri Beach Hotel, terwijl
vanmiddagom zes uur Divi Divi
Beach Hotel een cocktailparty
aanbiedt. Na morgen de gehele
dag op zee te hebben doorge-
bracht met onder meer een be-
zoek aanhetDePalm Islandver-
trekken de parlementariërs
maandagnaar Curacaoom van-
daaruit deAntillen te bezoeken.
Dinsdag 19 januariworden de
besprekingen op Aruba voortge-
zet tot deslotbijeenkomstopvrij-
dag22januari.

ORANJESTAD -Bij Holi-
dayInn Aruba werd GeorgeLe-
wis uitgeroepen tot Werknemer
van hetjaar.Totwerknemers van
de maand werden aangewezen:
Ogenio Hodge en Jeanine Tu-
jeehut.Bij de foto: sales director
Anabela Peterson, reikte het cer-
tificaat uitaan Jeanine Tujeehut
(2e van rechts) in het bijzijn van
assistantgeneralmanager Mateo
Flanegin en de vertegenwoordi-
gervan A mericanExpress,R igo-
bertoAngela.

Man aan vinger gewond

Vijfjaar geëist wegens
schieten op wagen
ORANJESTAD— Vijfjaar

gevangenisstraf met aftrek
van voorarrest eiste de offi-
cier van Justitie tegen ver-
dachteF.D.(24), diepogingtot
doodslagten laste werd ge-
legdomdathij op3 september
1987een schotopeenauto los-
te,waarin zichtwee personen
bevonden. Eén van de inzit-
tendenraakte hierbij aan zijn
vinger gewond.

Het schieten op de auto vond
zijn oorzaak in hetfeit dat de in-
zittenden van deautoin de mor-
genurenreeds bij zijn woning
waren geweest om zijn vrouw
mee te nemen. Volgens ver-
dachte waren zij gewapend en
lieten horen dat zij 's middags
zouden terugkomen. Verdachte
was niet thuis toen het duo te-
rugkwam, doch toen hij de auto
zag—hij had nietgerichtenwil-
deze alleen maarbangmaken—
lostehijeen schot.

Nadat de officier zijn eis haduitgesproken, verdedigde mr
John van der Kuyp zijn cliënt
door testellen,dathetmoeilijkis
op dezewijzetwee mensen tever-
moorden, zoalszijncliënt ten las-
te wordt gelegd. Hij had alleen
geschoten om de mannen schrik
aan te jagen,zeker nietom te do-
den. De rechter zal aanstaande
vrijdag vonnis wijzen.

ORANJESTAD—AIs sociaal
onderdeel van het bipartiet over-
leg bood Staten- voorzitter, mr.
Hector Gonzalez, deparlementa-
riërs een ontvangst aan in Fort
Zoutman.Bij dezefoto: eengezel-
ligmomentjeonderling: vlnrpre-
miermrHennyEman, deNeder-
landseparlementariërs, deAru-
baanse parlementariër Nelson
Oduberen deAntilliaanseparle-
mentariër ingRonnie Winkel.

Bonbini festival
Fort Zoutman

ORANJESTAD — In Fort
Zoutmanwordt op dinsdag 12 ja-
nuari het eerste Bonbini Festi-
val van dit jaar gehouden. Het
festival zaleen folkloristische en
een carnavalssfeer kennen door
hetoptredenvan dansgroepTea-
tro di Danza Aruba, kah'i orgel
El Diamante en Steelorchestra
The Happy Islanders. Het festi-
val is van half zeven tot half
negen.

ZAKENVARIA
MANCHEBO BEACH Hotel en
het Japans reisbureau «JAM
Enterprises» hebben in Japan
een kleuren- brochure uitgege-
ven over Aruba en Manchebo,diebestemd is voor leden van de
«Way Travelers Center» organi-
satie. In de brochure wordt een
package aangeboden, waarin de
Way- leden te weten komen wat
hen allemaal ten deelzalvallen
indienzij besluiten hunhuwelijk
opAruba telaten voltrekken. Ja-
panners staan er namelijk voor
bekend naar exostische plaatsen
tereizen voor hun huwelijk. Ja-
panners, die naar Aruba komen
om te trouwen, krijgen het vol-
gende: superieure accommoda-
tie met grootbed, kerk, pastoor,
limousine service, 35 foto's,bloe-
men, corsages, bruidsjapon en
tuxedo, video- opname van het
huwelijk, champagne- receptie,
gegraveerde champagne- glazen
als herinnering enveel meer.

Tassendieven door
burgers aangehouden

PHILIPSBURG — Twee da-
mes zaten in eenrestaurant aan
de Frontstreet te dineren toen
van de strandzijde twee jonge-
mannen opdoken die een
handtas van de damesweggris-
ten.De negentien-jarige D.R. en
de zestien- jarige J.R. werdendoorburgers gegrepen en over-
geleverd aan depolitie.

JOHANNESBURG — Terwijl
blanke ziekenhuizen in Johannes-
burg een beddenoverschot hebben
komt hetgrootstezwarte ziekenhuis
gemiddeld400 tot500bedden tekort.
De toestanden zijn mensonwaardig.
Patiëntenslapenop degrond,schreef
een honderdtal artsen in een brief.
De artsen(zwart,blankenAziatisch)
worden bedriegd met ontslag als zij
hun kritiek niet intrekken. Een
kreeg al ontslag aangezegd.Per dui-
zend blankenzijn er 8,6 ziekenhuis-
bedden, perduizendzwarten3,s. Een
nieuw gepland academisch zieken-
huis in Pretoria kost 120mindollar,
terwijl deminister 50mindollarvoor
een nieuwziekenhuis in Soweto wil
halveren.

*****WASHINGTON—PresidentRea-
gan heeftgeneraal-majoorBurns be-
noemd totdirecteur van het Ameri-
kaanse Bureau voor Wapenbeheer-
singen Ontwapening. Hij volgtKen-
neth Adelman op, diezijn functie in
december neerlegde om publicist te
worden.

ONTVANGST NEDERLANDSE PARLEMENTARIËRS
Felle kritiek op houdingKLM

Gouverneur Tromp: Aruba
draait op volle toeren
ORANJESTAD — "Het

groeiproces is snel gegaan. In
deafgelopen twee jarenheeft
Aruba met veel verve de
luiers afgeworpen, draagt al-
lang een langebroek en toont
dekenmerken van een vol-
wassen land in hetkonink-
rijk. Politiek- en bestuurlijk
Aruba draait op volle toe-
ren", aldus Aruba's eerste
burger, gouverneur Felipe
Tromp, tijdens de ontvangst
van de parlementariërs van
Nederland, de Nederlandse
Antillen en Aruba in zijn
ambtswoning.

Gistermorgen spraken depar-
lementariërs met de minister-
raad van Aruba, waarbij pre-
mier Eman het standpunt her-
haalde ten aanzien van het Soh-
dariteits- fonds en een eerste fi-
nancieel /economisch herstel.
Ministervan Verkeer,mr Angel
Bermudez, liet bij de kritiek op
deKLM- beleid ten aanzien van
Aruba en deAntillen horen, dat
directeur Wassenberg hem in
een "benevelde bui" had laten
horen, dat wanneer Aruba niet
tevreden was met deKLM, Aru-

_ba maar een ander koninkrijk
moestzoeken. "Dronken mensen
spreken nogal eens de waar-
heid," aldus de bewindsman tot
deparlementariërs.

Tijdens deontvangst tenhuize
van gouverneur en mevrouw
Tromp- Gomez sprak de gouver-
neurzijnvoldoeninguit over het
feit, dat de gouverneur inmid-
dels een adequaat onderdak
heeft gekregen. Hij gebruikte
het woord adequaat niet zonder
reden, omdat enkele van de
Tweede Kamerleden zich blij-
kens het verslag van het feiten-
onderzoek tervoorbereiding van
de KABNA- begrotings- be-

handeling nogal druk hadden
gemaakt over een gerealiseerde
overschrijding van dertig pro-
cent van de voor de woning van
degouverneur eerste opgestelde
raming. "Terecht, controlerenis
uw taak", aldus gouverneur
Tromp tot de parlementariërs,
"wellicht komt u terwijl u om u
heenkijkt tot deconclusie, datde
overschrijding van het begro-
tings- artikel 'passend' is ge-
weest".

Prijzen
Aids- enquête

ORANJESTAD — De Nati-
onale commissie voor Aids-
preventie heeft onlangs een
enquête gehouden onder de
studenten en personen
werkzaam in de verschillen-
desectoren.

Het doel van de enquête was
een inventarisatiete maken van
de kennis binnen de ge-
meenschap over deziekte. Uit de
binnengekomen genummerde
formulieren werden drie formu-
lierengetrokken, dieinaanmer-
king komen voor een prijs. Wat
destudentenbetreft is de houder
van formulier 2698 de winnaar
en de twee andere winnaar. zijn
de houders van formulieren
nummer0124 en0059. Deze per-
sonen kunnen op het Bureau
Voorlichting, aan de Dominica-
nessenstraat, hun prijsafhalen.

Portugese club met
atletiek- wedstrijd

ORANJESTAD—Club Social
/CulturalPortuges tePrimavera
organiseert van 30 april tot en
met 2 mei een atletiek- evene-
ment tussen dePortugese jeugd
uit Venezuela, Curagao en Aru-
ba. De Portugese jongelui op
Aruba, diewillen meedoen,kun-
nen voor inschrijvingen terecht
bij Manuel da Silva bij Aruba
Store (tel.: 28260) ofIDEFRE.De
inschrijving is openvan 11tot en
met 25 januari.

Hof: gehele zaak behandelen
Tussenbehandeling zaak
Berlinski wegens fout

ORANJESTAD — Voor het
Hofvan Justitie— dat op 19
januari aanstaande vonnis
zal wijzen —vond alsnog een
tussen- behandeling plaats in
de zaak tegen ex minister dr
Lenny Berlinski ten aanzien
van de punten waarvan hij
voor derechter in eerste aan-
legwerd vrijgesproken.

Zoals bekend waren de advo-
caten van de oud-bewindsman
alleninberoep gegaan tegen het
gedeelte waarvoor Berlinski
veroordeeld werd. Het Hof was
van meningdat bij behandeling
van de zaak alles behandeld
diende te worden.

Waarnemend procureur gene-
raal mr. H. Hoogland stelde
gisteren bij behandeling van de
zaak, dat hij dr. Berlinski niet
schuldig achtte van een poging
totomkoperij, diemislukte. Het-
zelfde had hij eerder ook ver-
klaard. Wat de poging tot het
verkrijgenvan eencommissiebij
verkoop van het ArubaPalmbe-
ach- hotel betrof had de PG bij
eerste behandeling de ex minis-
ter wel schuldig bevonden. Hij
eiste toen daarvoor een geldboe-
te van vierduizendflorin en 105
dagen gevangenis- straf waar-

vannegentig dagenvoorwaarde-
lijk met een proeftijd van twee
jaar.

Waarnemend PG Hoogland
voegdeaan deeisvanPGWernet
nog toe dat dr. Berlinski gedu-
rende vijfjaren geen openbare
functies mag bekleden — waar-
toe hij voor het gerecht in eerste
aanleg ook reeds veroordeeld
werd — dit gedeeltevan zijn eis
was dePG bijbehandeling vande
zaakvoor het Hof nog vergeten.
Dit zou dus inhouden dat Ber-
linski wel aan de verkiezingen
kan deelnemen, ook statenlid
worden maar geen minister
meer worden. Op negentien ja-
nuarizal het Hofvonniswijzen.

Dinsdag geen
TeleAruba

ORANJESTAD—TeIeAru-
ba zal aanstaande dinsdag in
verband metreparatie aan de
antenne nietuitzenden.

Verwacht wordt dat de
werkzaamheden de volgende
dag klaar zullen zijn, zodat
woensdagavond het tv- station
weer in bedrijfzal zijn.

In zaak bedreigde vrouw
Advocaat: getuigenkonden
in duister niets zien
ORANJESTAD — Eén jaar

gevangenisstraf, waarvan
zes maanden voorwaardelijk
met een proeftijd van twee
jaar, met aftrek van voorar-
rest luidde vrijdag het vonnis
tegen verdachte D.8., die in
deochtenduren van 3 augus-
tus 1987 de vrouw L.K. met
een vuurwapen had be-
dreigd.De officier hadeen ge-
vangenisstraf van één jaar
met aftrek van voorarrest
geëist

Zijn verdedigermrCroeswees
erop datverdachte eerst in okto-
ber door derecherche werd aan-
gehouden, waarbij de vraag ge-
steld kan worden waarom de po-
litietwee maandennodighadom
ditte doen.Wat detwee getuigen
in deze zaak betreft verklaarde
deraadsman, dathunverklarin-
gen niet te vertrouwen zijn. Dat
een van de getuigenverklaarde,
dat hijhet wapenin debroekzak
van verdachte had gezien, deed
mrCroes devraag stellen hoe de
getuige dat in het duister kon
zien. Hier kan dan ook niet ge-
sproken worden van een vuur-
wapen,waarop mrCroes devrij-
spraak van zijn cliëntvroeg.

Liefde
en haat

PHILIPSBURG — Een
man op de Bush Road
kwam bij depolitic melden
dat de dameR.S. met wie
hij vroeger had samenge-
leefd, naar zijn apparte-
ment was gekomen, de
deurhadgeopend enin het
apartementflink had huis-
gehouden.

Ze had een radio gestolen,
sneedmet een mes hetmatras
vanzijnbedkapot enbespren-
kelde daarna zijn kleren en
het matras met benzine. Hij
kon geen reden aangeven
waaromze zulkedingendeed.
De dame in kwestie meldde
zichbij depolitie met het ver-
haal dat haar ex- concubine
haarmet eenscherpvoorwerp
te lijf was gegaan. Bij nader
onderzoek bleek echter heel
iets anders. De dame had
namelijk dekoplamp van de
man zijn motorfiets met de
blote handkapot geslagen en
daarbij snijwonden aan haar
handen opgelopen. Ze werd
gearresteerd en het mes
waarmee ze het matras had
bewerkt, alsook het benzine-
blik werden in beslag ge-
nomen.

ARUBA KREEG GISTEREN
zijneerste prins en pancho. Dit-
maal van het kindercarnaval.
De overvolle Caiquetioclub was
getuige, datPrins Malta (Omar
Tromp)en Pancho Amstel (Jorge
Manuel) gekozen werden. Beg-
rijpelijk dat Oiky Posner bijzon-
derblij was, Want nog steeds
geldt"wiedejeugdheeft,heeft de
toekomst".

********TIVOLICLUB BRACHT GIS-
TERAVOND Aruba op de been
door de fakkeloptocht naar de
club. Veel enthousiaste leden,
voorzienvanfakkels en jumpend
op demaat van demuziek, togen
naar deTivoliclub. De stemming
zat erinenhetfeest duurdetot in
devroege ochtend in declub, die
|aren geleden opAruba carnaval
introduceerde.

********
HET AFSCHEID VANprins en
pancho 1987 in nachtclub Le Vi-
sage was in feite geen afscheid.
Het was het begin gisteravond
van een geslaagde carnavalsvie-
ring. MorgenmiddaggaatLe Vi-
sagevanafzes uur door met The
Boys Next Door en twee
brassbands.

********INBUURTCENTRUM SAVA-
NETA wordt vanavond een car-
navals-activiteit gehouden. Nog
geen jumpenen verkiezingen,
maar eencarnavalsbingo om de
benodigde gelden voor viering
van carnaval bijeen tebrengen.

********
VANAVOND WORDTDE 25ste
jeugdprins en pancho in de Cai-
quetioclub gekozen en morgena-
vond de 34ste grote prins en
pancho. In tegenstelling tot
andere jarenis de SAC vergeten
de namen van de kandidaten te
sturen. Dus afwachten maar.

********BIJDE EMCO te Sabana Blanco
wordt rond deklok gewerkt om
aan al de T-shirt- verzoeken te
kunnen voldoen. Deze mo-
dernste en grootste T-shirt- fa-
briek van de regio ontvangt be-
stellingen niet alleen van Aru-
ba, maar ook daarbuiten. Men is
thanszover, datbepaalde model-
len T-shirts op Aruba worden
verwaardigd. Wat ontwerpen,
kleuren enz. betreft staan de
Emco- experts dag en nachtklaar. Emco zet ook dit jaar detraditie voor, dat de kinder-,
jeugd- en grotekoningin die uit-verkozen worden als nummeréén, de kosten van hun T-shirts— mits die natuurlijk bij Emcozijn gemaakt — terugbetaald
krijgen. Een positieve bijdrage
aan het Arubaanse carnaval.Overigens hadden we van Emco
nietandersverwacht.

Demonstraties tegen
regering Eman

ORANJESTAD— Bito Fili-ciana, Erik Becker en VictorBoekhoudt hebben op7 janu-
ari een verzoek ingediend om
op 26 januariaanstaand
demonstratie te mogen hou-
den tegen het twee jaren be-
leid van deregering- Eman.

Uit eenverklaringvan hettrio
blijkt, dat zij het met het beleid
helemaal nieteens zijnen halen
daarbij aan: de hoge benzine-
prijs, plannen omtrent een ver-
vroegd pensioen en vrijwillige
uitdiensttreden, hetopschorten
van devakantie- regeling enz.
Een oproep wordt gedaan als
men dezeregering na;.
sturen,dan aan de demonstratie
deel te nemen.

ledereen is altijd Happy 1
met
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'BAN CHANGA PORKO'

Jaar van het Toerisme:
Curaçao moet schoner
WILLEMSTAD — De acht

maanden durende "Ban
Changa Porko"-campagne
begintmaandag.De initiatief-
nemers voor deze actie, de
service clubs van Curacao,
Fundashon Promove Balor
Positivo en de Kamer van
Koophandel (KvK), willen
met deze campagne de Cura-
caosebevolking doordringen
van het belang van een
schoon Curacao, niet alleen
voor de bewoners zelf, maar
ookvoor hettoerisme.

Het comité wil een verande-
ringvan dementaliteit tot stand
brengen en op korte termijn de
vervuiling ook daadwerkelijk
aanpakken. Het belangvan een
dergelijke actie wordt door vele
instellingen en diensten onder-
streept. De Selikor, de Milieu-
dienst, Asosiashon di Musiko,
Carnavals- comité 1988, De Cu-
racaose Aannemersbond, de po-
litieen demediahebben hun me-
dewerkingtoegezegd.

De voorzitter van de Kamer
van Koophandel, Richard Hart,
benadrukte gisteren bij de offi-
ciële opening van de 'Ban Chan-
ga Porko'-actie, de waarde van
een schoon eiland. "Toerisme is
belangrijk voor Curagao: het
jaar 1988 is door deKvK uitge-
roepen tot het Jaar van Toeris-
me. Als het eiland schoon is,
komt de toerist snellerterug. Cu-
racao is op het ogenblik echter
ééngrote vuilnisbelt, want debe-
woners zelf houden hun eiland
niet schoon. Hoe vaak zie jeniet
een automobilist, die zijn raam
opendoet en een sigaret,beker of
lege fles naar buiten gooit? Die
automobilist moet geleerd wor-
den de discipline op te brengen
om dat niet te doen.Een schoon
eiland heeft een grote econo-
mische waarde. Werk, kortom."

"Hoe vaak zie je niet dat de
werkplaats van werknemersbij-
zonder vuil is? De werknemers
zelf vinden dat helemaal niet
erg. Die mentaliteit moet ver-
anderen. Het nieuwemotto moet
zijn: "Houdt Curacao schoon".

ZELFDISCIPLINE
"Een goedezelfdiscipline heeft

overal zijn nut: in het huwelijk,
op het werk,kortom het hele le-
ven wordt door zelfdiscipline po-
sitief beïnvloed. De opvoeding
moet echter reeds bij kinderen
beginnen,want zijnemen het ge-
drag van hun ouders over. Als
ook de jeugdvan deze nieuwe
mentaliteit doordrongen wordt,
dan pas wordt het hele eiland
schoon. De KvK vindt dan ook,
dat de schoonmaakactie vooral
op dejeugdgerichtmoet zijn. Het
logo van de campagne, een var-
ken in een verbodsbord, is voor
hen bedoeld", aldus Hart.

Rudolf deWitzeidatin hetka-
der van deze schoonmaakactie
Fundashon Promové Balor Posi-
tivo een apart project heeft geor-
ganiseerd, dat vooraljip de
schooljeugd is gericht. De
stichting wil dat op de scholen
gedurende de carnavalsperiode
een bepaald onderwerp dat in
verband staat met de schoon-
maakactie, intensief wordt be-
sproken. De eerste vier weken
zal gesproken worden over alle
facetten van "reinheid" (limpie-
sa).Daarna zalom detwee ofdrie
weken een ander onderwerp ter
sprake komen. Het comité stelt
hiervoor borden met het betref-
fende trefwoord ter beschikking.

CARNAVAL
Rodney Daal, voorzitter van

het Ban Changa Porko- comité
legtuit, datheteerste deelvande
campagne zal plaatsvinden in de
carnavals- periode, waarbij tij-
denshet tumba-festival ook een
lied met 'ban changa porco' als
thema, als warming-up ten ge-
horezal worden gebracht. In het
tweede deelzullen de wijkbewo-
ners van elkebuurt aangespoord
worden hun tuin en omgeving
schoon te maken. Ook zal het
strand aan een intensieve
schoonmaakactie onderworpen
worden. Over defoto-actie, diein
hetkader van deze campagnezal
worden gehouden, is reeds uit-
voerig indeAmigoe bericht.

Aan schoolkinderen zullen
kleine bordjes uitgereikt wor-
den, om vervuilers op de aard
van hun daad te wijzen. Daar-
naast zullenstickers, posters en
t-shirtswordenverspreid

ris Fred Wiel van

" zich erg enthousi-
ae actie. Vooral het ille-

gaal storten van vuilnis gaat de
politieaanpakken. Sedertvorige
maand voert de politie scherpe
actie tegen automobilisten, die
cups, flessen en rommel uit hun
autoraamgooien.Wiel verzeker-
de dat wetsovertreders, die be-
traptworden op hetillegaal stor-
ten vanvuil, voortaan stevigaan
rte tnn . zullen worden gevoeld.

I het alarmnummer

van depolitie, tel. 44444. Tijdens
dit project zal Antonius belast
zijn met kwesties rond illegale
vuilstorters.

De gedeputeerde belast met
Selikor,R.A.(Tolinchi) Pietersz,
toonde zich heel blij metde actie.
Hij vond de slogan "BanChanga
Porko" wel erg zwaar, maar de-
zelfde actie is in Venezuela en
Spanje ook gevoerd met als mot-
to "Yo no soy vn cuchino". Daar
heeft deactie veel succes gehad.
Pietersz vond wel dat Curacao
nietmetbijvoorbeeld Venezuela
te vergelijken is, maarhijhoopte
dat door de titel 'Ban Changa
Porko' een schokeffect teweeg
zal wordengebracht, datde men-
sen zal laten nadenken, niet al-
leenover het vuil dat door 'iede-
reen' overal wordt neergegooid,
maar ook over zichzelf. Door in

hetverloopvande campagne aan
debevolking duidelijkte maken,
hoe het dan wel moet, hoopt Pie-
tersz alle inwoners van Curasao
ertoe tebewegenniet alleen hun
medewerking te geven bij deze
grote schoonmaak- campagne,
maar daarna het eiland ook
schoon te houden.

Pietersz legde uit dat door de
overheid jaarlijks drie tot vier
miljoen gulden worden besteed
om het eiland schoon te houden.
"Als de schoonmaak- trucks de
hopenvuil weghalen, is het twee
tot drie weken later weer vuil.
Tot nu toe zijn allepogingen van
Selikor om het eiland schoonte
houdentevergeefs geweest". Hij
hoopt danookdat doorveelrecla-
mevoor deze actie temakenop de
radio, televisieen in dekranten,
deze actie een succes zal worden.

WILLEMSTAD — Minister
drs Jan deKoning, die deNeder-
landseAntillen bezoektinhetka-
der van het halfjaarlijkse beste-
dings- overleg, maakte na aan-
komst op Curacao zijn op-

wachting bijgouverneurdrRene

Romer. Maandag reist De Ko-
ning door naar de Bovenwindse
eilanden, vanwaar hij op 13 ja-
nuari via New York terugkeert
naar Nederland.

ORKAANSEIZOEN
Hoewel verschillende klima-

tologische factoren bij hetbegin
van het orkaan- seizoen een wat
toenemende activiteit van tro-
pische stormen en orkanen in de
Atlantische oceaan, het Cari-
bisch gebied en deGolfvan Mex-
ico deedvermoeden, bleefhet ui-
teindelijk voor het zevende
achtereen- volgende jaarwede-
rom zeer rustig. Wel trok er voor
heteerst sinds 1980(Allen) weer
een orkaan door het Caribisch
gebied, Emily, die in de nacht
van 22 op 23 september over het
westen van deDominicaanseRe-
publiek trok, zonder noemens-

waardige schade aan te richten.
Veel erger evenwel waren de in-
directe gevolgen van een eerder
op 6 september ten noordenvan
Venezuelaen deBenedenwindse
eilanden langstrekkende tro-
pische depressie, toen zware re-
genval in Venezuela tussen Ma-
racay en de badplaats Ocumare
delaCosta aard-verschuivingen
veroorzaakte die een tol eisten
van meer dan 500 doden en ver-
misten.

Het orkaan- seizoen begon vo-
rig jaarvrij laat op 11 augustus
metorkaanArlene tennoordoos-
tenvan deBahamas eilanden en
eindigdereeds op 13 Octobermet
het oplossen van de orkaan
Floyd, eveneens ten noordoosten
van de Bahamas eilanden.

REGENVAL
Tot half mei heerste over het

geheleeilandeenextreme droog-
te zoals deze eeuw nog niet eer-
der was meegemaakt. De regens
diezichdaarnawel metredelijke
frequentie voordeden, bleven
echter grotendeels beperkt tot
Banda Bou dat dan ook op een
vrij goede regentijd kan terug-

zien, in tegenstelling tot derest
van het eiland. Hoewel dataf en
toe wel wat regen meekreeg,
bleefhet met name teBandaRi-
ba ookderest van het jaarveelte
droog en liet ook de regentijd
daarvrijwel verstek gaan.

De hoogste neerslag- intensi-
teit werd op 29 oktober geregi-
streerd op plantage Zoemboe,
toen in slechts 80 minuten tijds
maar liefst 110mmregen viel.

Rapporten van regenstations
te Aruba en Bonaire geven met
regentotalen van 350-400 mm
eenzelfde beeld als Curasao. De
Bovenwindse eilanden werden
daarentegen, door vooral over-
vloedige regens in de maanden
mei en november, aanzienlijk
beter bedeeld; op jaarbasisge-
middeld rond de 1450 mm, ruim
30% boven het langjarig gemid-
deldevoor dieeilanden.

De zonnigsteen de somberste
dag van het jaarvielen beide in
de maand mei. Uitgesproken
somber was het etmaal van 16
mei toen het vrijwel de gehele
dag volledig bewolkt bleef, de
zon geen kans kreeg door te
breken.

ROME — De Volksrepubliek Chi-
na heeft volgens een Italiaans
weekbladde eis laten vallen dat het
Vaticaan met Taiwan moet breken
voordat dedialoog tussen Peking en
het Vaticaankan beginnen.

*****KANO—Tienduizenden Nigeria-
nen gingenvrijdag destraatopom de
Britse premier Thatcher te zien. Zy
wasnietonder de indrukvan deanti-
apartheids- protesten de grootstedie
ze tijdens haar 5- daagse reis naar
Kenya en Nigeria ontmoette.
Thatcher heef. Nieeria hulp aanpre-

__ het ver-
krijgen van nieuwekredieten.

METEOROLOGISCHE DIENST IN RAPPORT

Vorig jaar: zeer warm, zeer droog
WILLEMSTAD —De voor-

lopige uitkomstenvan de me-
teorologische waarnemingen
verrichtop deluchthavenHa-
to, geven aan dat 1987 voor
Curacao gekenmerkt kan
worden als eenzeer warm, en
met name voor Banda Riba
voor de tweede maal in suc-
cessie ook een zeer droog
jaar.De gemiddelde etmaal-
temperatuur bereikte op
jaarbasis een waarde van
28,3 °C,hetgeen0,2 °C hogeris
dan het voorgaande record
datin 1958 werd gevestigd.

Ook op maandbasiswerden de
nodige temperatuur- records ge-
broken. Zo zijn april, mei, juni,
juli en december sindshetbegin
van deze eeuw niet zo warm ge-
weest, terwijl ook in de overige
maanden steeds hogere tempe-
raturen dan normaalwerden ge-
registreerd. Een algemene toe-
name inairco- en waterverbruik
was daarvan het logisch gevolg,
hetgeendeKodelanoopte de con-
sument wel te attenderen op de
hogere kosten daarvan in de
maand- rekeningen.

Naast de warmte was het de

extreme droogte dietot halfmei
ook allerecords brak. Behalvein
Banda Bou, datzelfseen vrij goe-
deregentijd had(jaartotaal Bar-
ber 703 mm neerslag), bleef het
voor de rest van het eiland ook
daarna sukkelen en kwam bv.
Sta.Barbara nietverder daneen
miniem jaartotaal van slechts
181 mm neerslag. Zo schrijft de
Meteorologische _if_st Neder-
landseAntilleninhaar jaar-rap-
port.

Venezuela: nieuwe opzet noodzakelijk

In Caracas interesse
schulden-schema Mexico

CARACAS — De Venezo-
laanseregering heeft laten
blijkenbelangstelling te heb-
ben voor de onlangs ontwik-
kelde formule ter verlichting
van de schulden- last voor
Mexico. Met de Amerikaanse
banken werd daartoe een
overeenkomst bereikt waar-
bij de Amerikaanse regering
ookpartij is.

Welk nieuw initiatief ook bij
het overlegover debuitenlandse
schulden van Latijns Amertika
met grote belangstelling wordt
gevolgd door onze deskundigen.
En dit is het geval met de Mex-
icaanseregering, zo merkte een
hogefunctionaris bij hetVenezo-

op, dieechterniet met name wil-
de worden geciteerd.

Het Mexicaanse schemabete-
kent een "radikale verandering
metbetrekking tot de herfinan-
cierings- overeenkomsten welke
tothedentoe werdenbereikttus-
sen schulden- landen en de
schuld- eisende landen, sinds de
schulden- crisis in 1982uitbrak,
zo merkte het invloedrijke
dagbladEl Nacional op. Gedoeld
wordt op het in overleg met de
Wereldbank bereikte akkoord
waarbij de Amerikaanse rege-
ring garantiesverstrekttenaan-
zienvan de schuld- bekentenis-
sen welke de bankenkopen in
ruil voor deverkoop door Mexico
van een deelvan de schuld.

Caracas bestudeert de Mex-
icaanse oplossing met grote be-
lanjTStplli..'. T)f.qrbii j_ mr,r

oplossing is voor het schulden-
probleem. In Caracas erkent

men ook dat niet ieder land in
staat is zoals het Mexico wel luk-
teomtwee miljard dollaroptafel
te leggen voor deze operatie.
Venezuela zou dit opkorte ter-
mijn ooknietkunnen bereiken.

DERTIG EN DRIE
Wel is hetzo datvolgens Cara-

cas hoe danook een andereoplos-
singmoetworden bereiktvoor de
herfinanciering vanzijn buiten-
landse schuld. In 1987 werd een
regeling getroffen voor twintig
miljard dollar van zijn schuld
welke in totaal 32 miljard dollar
bedraagt.Begin 1983bedroegde
Venezolaanse buitenlandse
schuld35miljarddollar.In depe-
riode sindsdien heeft Caracas
«.«v. .<. m .liar, betaaldaanrente

zijn schuld
die slechtsmet drie miljardver-
minderde in die periode.

”Maatregelen zijnpijnlijk maar noodzakelijk”

Premier Martina pleit voor
medewerking bevolking

WILLEMSTAD— Premier
Don Martina, politiek leider
van departij MANdeedgiste-
ravond een beroep op de ge-
helebevolkingomookditjaar
steun te geven aan de rege-
ring, ondanks het feit dat er
moeilijkeen pijnlijke maatre-
gelen genomen zullen wor-
den. "De klappen die onze
economiekeer opkeer te ver-
werken krijgt, laten geen
andere ruimte over danvoor
maatregelen." In 1988 ziet
Martina wel een lichtpuntje:
er is zicht op een lichte ver-
beteringvan deeconomie.Hij
beloofdedatderegering er al-
les aan zal doenom de econo-
mie te stimuleren. Het toeris-
meheeft daarbij deeerstepri-
oriteit, i

In het centrum van departij
MAN, landhuis Morgenster,
kwamen gisteravondvele geno-
digenden bijeen om een
heildronk uit te brengen op het
nieuwe jaar. Die bijeenkomst
viel overigens enigszins in het
water: halverwege de officiële
ceremonie liet de electriciteite-
voorziening het afweten en viel
er een diepe duisternis in.Ruim
een halfuurmoestmenop detast
elkaar "gelukkig nieuwjaar"
wensen, toen gingen de lichten
weer aan.

De premier was gisteravond
zeer gedreven in zijn speech en
deedvol overtuiging een beroep
op eenieder om ook dit jaar, net
zoals het afgelopen jaar, de
krachten tebundelen in de strijd
voor een betere toekomst. De
MAN heeft volgens hem bewe-
zen geen partij- politieke belan-
gen voorop te stellen en heeft
geen actie ondernomenomstem-

men te vergaren voor devolge-
deverkiezingen. "We hebbenbf
wezen het belang van ons lan
voorop te stellen", aldus Mart
na, "door de zeer moeilijk ma»
evenzo noodzakelijke maatregf
len te nemen."

In 1988 staat de toeristisch
ontwikkeling voorop voor &
MAN.Eind vorig jaarleverde i
MAN-gedeputeerde Reintj
Martinazijnportefeuille in. Zij
opvolger is Herman Georg<
"Curasaoheeft veel mogelijkhf
denvoor het toerisme", lietDO
Martinaweten. Hijverwacht d»
het eiland in 1988 een zeer col
currende positie zal innemen o
detoeristen- marktvanhetcaü
bisch gebied. Om dat tebereike
zal er ook gewerkt moeten wo!
denaan dezwakkere punten val
heteiland. Bijvoorbeeldhetaal
leggenvan nieuwe stranden.,

Over de staatkundige strut
tuur van de Nederlandse Anti
lenzei Martina tepleitenvoor t
ruim mogelijkebanden.Cura^a
iste klein en te geisoleerd om<.
zichzelf te staan. Die gevoeleï
heersenbij meerdere eilanden ï
het caribisch gebied, ook da»
wordt de noodzaak tot samel
werkingmet deandereeilandel
ervaren.

St Maarten zal niet tegen g<
houden worden als die allee
verder wil, alhoewel Martio
liet doorschemeren dat een ze«
domme beslissing te vinden. D
uitspraken van Wathey noemd
hij "irritant" en "vernederend
maar als St Maartenecht los W
van de Antillen zal deregerin
het eiland laten weten: "Ga rn«
God", aldus Martina en zal hei
geen strobreed in de weg geleg
worden.

Deskundigen Mexico en VS
over drugs- koning:

Uitlevering
CaroQuintero
niet aan orde

MEXICOSTAD — Ameri-
kaanse en Mexicaanse functi-
onarissen hebben deverzeke-
ring gegeven datheter abso-
luutniet naar uitziet datmen
Rafael Caro Quintero spoe-
dig uitgeleverd krijgt. Hij
wordt beschouwd alseen der
belangrijkste figuren in de
drugswereld die ook betrok-
ken zou zijn geweest bij de
moord op de Amerikaanse
DEA- agent Enrique Cama-
rena.

Mexicoheeft allerechtom een
uitleverings-verzoek afte slaan
van Amerikaanse zijde met be-
trekkingtot Caro Quintero. De-
ze is namelijk Mexicaan van na-
tionaliteit. Zo verklaarde de
woordvoerder van de Ameri-
kaanse ambassade in de Mex-
icaanse hoofdstad Vincent Ho-
vanec. Wij hebben hetzelfde
recht, voegde hij eraan toe.

NA STRAF
Een hoge functionaris bij het

Openbaar Ministerie in Mexico
wees er op dathet vaststaat in
het verdragdathijeerstzal wor-
den beoordeeld in het licht van
het Mexicaanse recht en na het
uitzitten van zijn straf zal men
gaan bekijken of uitlevering
mogelijk is. De functionaris wil-
de niet bij name worden geci-
teerd.

Caro Quintero werd in Costa
Rica aangehouden en zit sedert
april 1985in een Mexicaanse ge-
vangenis. Zijn aanhouding ge-
beurde twee maanden nadat Ca-
marena werd ontvoerd en ver-
moord in de omgevingvan Gua-
dalajara, de tweede stad in om-
vang in Mexico. Verleden jaar
werdontdekt dater tweetunnels
tot onder zijn cel waren aange-
legd om hem te laten ont-
vluchten.

DOODDEA-AGENT
Caro Quintero werd samen

met acht andereverdachten on-
langs inLos Angeles officieel be-
schuldigd van onder meer be-
trokkenheid bij de moord op de
Camarena. Deze was als agent
van de Amerikaanse Narcotica-
dienst in Mexico geplaatst voor
onderzoek naar de drugs- toe-
voervanuitditland naar de Ver-
enigde Staten. Hij werd samen
met een Mexicaanse vriend, te-
vens vliegenier, ontvoerd en
vreselijk verminkt terugge-
vonden.

De Mexicaanse drugs- mafia
zou dit opzijn geweten hebben.
Met de ontvoeringvan Camare-
na heeft men geprobeerd het
Amerikaanse net van de DEA
aan verklikkers en informanten
opterollen. Volgens dejustitiein
Los Angeles werkt de Mex-
icaanse justitie helemaal niet

mee met het onderzoek naar de
werkelijke schuldigen in de Ca-
marena- zaak. Van de door Lo*
Angeles aangeklaagden bevon
den er zich samen met Card
Quintero driein Mexicaanse ge-
vangenissen, drie zijn in staat
van beschuldiging gesteld in d«
VSen twee bevinden zich nog op
vrije voeten, waarschijnlijk iD
Mexico.

De woordvoerder van het OM
van Mexico, Francisco Fonsec..
zei desgevraagd dat "het enige
watwij kunnen zeggen is dat wü
in Mexico andere landen res-
pecteren en hun rechten. Ikkaf
geenander commentaargeven"'

FRICTIES
DezaakCamarena heeftinhet

verleden almeer daneens geleid
tot ernstige fricties tussen beide
landen waarbij men van Ameri-
kaansekant nietonder stoelenof
bankensteekt datmeninMexico
iichnietinspant terwijl men zicb
inMexicoergertaan dezeAmeri-
kaanse instelling. Het heeft in-
derdaad lang geduurd voordat
eindelijkbleek dat in dezaakCa-
marena Mexicaanse politie-
functionarissen betrokken wa-
ren. Bij het onderzoekkwam ook
aan het licht dat tot in hoge poli-
tie- kringen de drugsmafia zijn
mensen had zitten.

Aanhanger generaal
Gewonde bij bom

aanslag

Argentinië
TUCÜMAN— De 21- jarig?

zoon Adrian van de juri-
dische adviseur van een Ar-
gentijnse politieke partij
raakte gewond bij een bom-
aanslag in Tucuman. De bom
kwam tot ontploffing in de
woningvanzijn ouders.

Tucuman ligt zon dertienhon-
derdkilometer vanBuenosAires
af. AdriansvaderRomuloAcostó
is adviseurvan departij Bandera
Blanca van de generaal buiten
dienst Domingo Bussi die mili-
taire gouverneur is geweest van
deprovincie tentijde van hetmi-
litaire bewind en die deelnam
aan deverkiezingenvan septem-
ber.Hij heeftactiefdeelgenomen
aanwat men nu noemt "de vuile
oorlog tegen de subversie", wel-
ke aan duizenden onschuldigen
het leven heeft gekost. Er heeft
zich niemand verantwoordelijk
gesteld voor deaanslag.

WENEN—DrieOostenrijkers die
de directeurvan het joodsDoeumen-
tati;
senthal,
uitgemaakt,zijn door de politie aan-
gehouden.

Demonstratie studenten in Peking

PEKING — Circa zestig bui-
tenlandse studenten marcheer-
denover het Tien-An-Men-plein
in Peking achter banieren waar-
opze gerechtigheid eisen voor de
gewonde Mexicaanse student
Francisco Reyes(33),een student
kunstgeschiedenis in de Chinese
stadHangzhou, zegt dathijop 30
december door onbekenden van
een dak van een huis is geduwd,
daarbij zijnruggegraat brak, en
vervolgens door de politie werd
mishandeld. Volgens hetpersbu-
reau Nieuw China viel hij naar
beneden toen hij van het dak op
een belendend perceel wilde
springen na een avond van over-
matig drankgebruik.
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SPORT AGENDA

MALTA AMSTEL
SENTRO DEPORTIVO 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 16.00uur tot na02.00uur;zondagvanaf
13.00 uur.
SCHAAKVERENIGING CURAQAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.

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

KLAVERJASSEN
20.00-06.00 (zondag) klaverjas 'nacht-
marathon - Militair Tehuis «De Vijf
Glaesen».
SCHAKEN
(Capablanca)
20.00uur Nieuwjaarsopen schaaktoernooi-Landhuis Plantersrust te Mundo Nobo.

TENNIS
(Open Softex Bon Ana- toernooi)
20.00 uur startwedstrijden -RCC-banen te
MonRespos.

ZWEMMEN
(Curacaose Zwembond)
17.00-21.00 uur 4e Curagao International
Swimming Invitational- wedstrijden -zwem-
bad Sentro DeportivoKórsou.

ZONDAG
ATLETIEK
(Curapaósehe Atletiek Bond)
07.00uur «KaredaKaya iMondi» te Fuik.

ZWEMMEN
(Curacaose Zwembond)
08.00-13.00 uur 4e Curagao International
Swimming Invitational- wedstrijden - zwem-
badSentro Deportivo Körsou.

Windsurfen voor Seaquarium

Canadees Bussieres eerste
voor Curaçaoënaar Brans
WILLEMSTAD—De Cura-

sao Sailboard Association
heeftoptwee januarivoorhet
Seaquarium nieuwjaarswed-
strijdenvoorhaarledengeor-
ganiseerd. Als gasten waren
daarbijuitgenodigd de Cana-
dezen Hughes Bussieres en
Dennis Berryman. Bussieres
won dekampioenschappen
voorRogier Brans.

Na een lange periode van be-
trekkelijk weinig wind stond op
zaterdag 2 januari een flinke
wind. De Curagao Sailboard As-
sociationschreefvoor haarleden
op die dageen wedstrijd uit, die
uit drie manches bestond. Deze
drie, vrij lange, slalom-races
werden ook gevaren door twee
Canadezen, afkomstig uit Que-
bec. Beide ervaren windsurfers
waren naar Curagao gekomen
voor een windsurf-vakantie.

De eerste en de laatste race
werd gewonnen door Hughes
Bussieres. De tweede speed-
slalom werd een overwinning
voor RogierBrans. FavorietNico

Nijkampo werd vroegtijdig voor
een ereplaats uitgeschakeld. Hij
kwam tijdens een manch met
zijnelfjarige broer in aanvaring
en moest derace staken.

In het overall-klassement be-
zetRogier Brans achter deCana-
deesBussieres de tweede plaats.
Dit leverde hem de clubprijs op.
Als derde eindigde Marius van
Noort. De 'veteranen' Arjan
Bakker en Uhbo Tjaden werden
respectievelijk vierde en vijfde,
hetgeen tussen al het jeugdig
zeiltalent een uitstekende pres-
tatie genoemd mag worden. Als
zesde eindigde de andere Cana-
dees, Dennis Berryman.

De CSA heeft plannen om ook
dit jaarweer mee te doenmet de
wedstrijden bij het Venezolaan-
se eiland Margarita. Deze
windsurf-regatta wordt van 12
tot en met 16 februari gevaren.
Belangstellendenvoor dezewed-
strijden kunnen contact opne-
men met de voorzitter van de
CSA, Joan Borrias, ofeen van de
anderebestuursleden.

Rechtszaak Heizel-drama start binnenkort

Geen jury-rechtspraak
voor Britse vandalen

BRUSSEL — De 26 Britse
voetbalsupporters die wor-
den beschouwd als de aan-
stichtersvan hetdramain het
Brusselse Heizel-stadion, an-
derhalfjaar geleden, zullen
door een gewone straf-
rechtbank wordenberechten
niet door een jury.

Dit isvrijdag besloten inBrus-
sel. Het proces, dat naar ver-
wachting enkele weken in be-
slag zalnemen, begintoverruim
een maand. Vooral van Britse
zijde werd gevreesd voor een ju-
ry-rechtspraak, omdat de pu-
blieke opinie inBelgië tegen de
supporters zou zijn gemobili-
seerrd.

De voetbalvandalen, dieenke-
le maanden geledenzijn uitgele-
verd en sindsdien tot ongenoe-

gen van veel Belgische gedeti-
neerden vastzitten in het be-
trekkelijk gerieflijke Leuven-
Centraal, worden aangeklaagd
wegens het opzettelijk toebren-
genvan lichamelijk letsel met de
dood als gevolg, maar zonder de
intentieom te doden. Bij ongere-
geldhedeninhet stadion, voor de
Europa Cupfinale tussen Juven-
tusenLiverpool, kwamen 39Ita-
lianenom het leven.

Behalve de Britten staan ook
drie Belgen terecht. Het zijn de
voormalige secretaris-generaal
van deBelgischevoetbalbond, de
71-jarige Albert Roosens, en
twee hoge officieren van de
rijkswacht. Zij zouden te weinig
hebben gedaan om het drama te
voorkomen.

Sport in het Kort
VOETBAL/ZWOLLE — Co Ad-
riaanse vertrekt aan het einde
van het seizoenbij PEC Zwolle.
Dit na een dienstverband van
vier jaar.PEC zal op zoekmoeten
naar een compleet nieuwe
technische staf, want ook de
contracten met assistent-trainer
Rene Notten en jeugdtrainer
Ype Hamming worden niet ver-
lengd. Adriaanse zegt nog geen
nieuwe aanbiedingen op zak te
hebben. Ook zal PEC in dekos-
ten voor de medische staf gaan
besnoeien.

0-0-0-0-0
ATLETIEK/SAN VITTORE
OLONA — De Keniaan Paul
Kipkoeck, wereldkampioen op
de 10.000 meter, heeft de 56e
'Vijf-Molens-Cross' gewonnen.
De 26-jarige Afrikaan, dievorig
jaardeze tien kilometer-cross

ook alwon,versloeg deItalianen
Giuseppe Miccoli en Ranieri Ca-
renza met duidelijk verschil.Bij
de dameszegevierde de Frangai-
se Arme Sergent.

0-0-0-0-0
VOETBAL/KOPENHAGEN —De Deen Ebbe Skovdahl, die in
november werd ontslagen als
trainer van Benfica, heeft een
contract getekend bij zijn oude
verenigingBrondby IF,deDeen-
se landskampioen. De 42-jarige
trainer is zes maanden in dienst
geweestbij Benfica.

0-0-0-0-0
VOETBAL/DOHA —HetZuid-
koreaanse voetbalelftal heeft de
Afro-Aziatische beker veroverd.
Zuid-Korea speelde in de finale
in Quatar gelijktegen Egypte (1-
-1), maar nam de strafschoppen
beter (4-3).

Hoogovensschaaktoernooi gestart

Piket en Van der Wiel
starten met remise

WIJK AAN ZEE — Voor de doelstellingen van het Hoogo-
vens- schaaktoernooi was het halfje dat JeroenPiket vrijdag
uitzijn confrontatie met Ljubojevic peurde net zo belangrijk
alsdewinstwaarmeeAnatoliKarpov destartvan dejubileum-
uitgaveglans gaf.

Zorgvoor het opkomend talent
iseenvan deredenen, waarom de
toernooi-leiding in Wijk aan Zee
voorlopig geen deel wil uitma-
ken van het Grand-Prixcircuit.
"Het is jammerdatdaareen klei-
ne selecte groep de buit binnen-
haalt. Waar blijven de kansen
voor opkomende spelers? Wij
stellen die groeperingin staat te
latenzien,watze waardzijn.Ook
- ja vooral ook - Nederlandse
schakers. Laat ze aantonen wat
ze tegen diekanonnen preste-
ren", aldus defilosofie van orga-
nisator Peter Alkemade. Zon
stellingname veronderstelt een
maximale inzet en die leverde de
Nederlandse subtop (Timman is
afwezigom zichvoor te bereiden
op de kandidaten-match in het
Canadese St. John),danook. Het
zichtbareresultaat waren de ge-
lijke spelen van John van der
Wiel tegenoud-wereldkampioen
Tal envan de jeugdigeJeroenPi-
ket tegen Ljubojevic. Van der
Sterren miste doortastendheid
om zich Hübner van het lijf te
houden en Genna Sossonko
kwam nogniet in actie.Diens te-
genstanderKyrill Georgiev zou

aanvankelijk tegelijk met
Knaak, deOostduitse deelnemer
in de grootmeestergroep B, ar-
riveren. Maar toen Knaak in
Oost-Duitsland opsteeg, landde
net het toestel uit Bulgarije,
waardoor een vertraging van
drieuur uitliep toteen aankomst
een etmaal later.

REMISE PIKET
"Daar ben ik goed weggeko-

men", was Jeroen Pikets eerste
reactie, topen Ljubojevic in we-
derzijdse tijdnood remise voor-
stelde. Beiden hadden voor de
eerste tijdcontrole na vier uur
spelen nog een minuutover voor
vijfzetten. Hetbleek echter mee
te vallen. Ljubojevic had hetlaatste deel ongetwijfeld beter
kunnen spelen, maar ook danbleef het de vraag of het even-
wicht daadwerkelijk verbroken
zou zijn. Bij de demonstratie, die
wegens ruimtegebrek
plaatsvindt in een tent opde ge-
meentelijke schapenwei, sprak
Lex Jongsma van een ernstige
fout vanzwart opde27ezet. Lju-
bojevic vond dat hij het drie zet-
ten later niet goed had gedaan.
In elk geval: in de slotstelling
hadhij niets,zoals dat heet. Ove-
rigens, dehandige Joegoslaviër
veroorloofde zich een opening
metBen-Oni-achtige tendenzen,
dieverdachtveel weg hadvan de
zogenaamde 'Woozle', een fanta-
sie-opening, waarvan de
Westduitser Stephan Bucker de
uitvinder is. Totzijnhersenspin-
selsbehoort ookeen zogenaamde
'Gier', die in de praktijk onspeel-
baar is gebleken, in tegenstel-
ling tot deDasl van de 'Woozle',
vernoemd naar een pre-
historisch dier, dat in Afrika
moet hebbenrondgelopen. Piket
gaf goed tegenspel. Pas in het
middenspel moest hij het voor-
deel van de openingszet prijs-
geven.

TAL-VAN DER WIEL
In de Meraner van Tal tegen

Van der Wiel bleef de zaak in
evenwicht. Tals aanvalspogin-
gen strandden op een zwarte
blokkade op de damevleugel.
ToenVan derWielbij deverdedi-
ging een pion meepakte, bood
Talremise aan.

Van de Sterren vond in het
aangenomen Dame-gambiet te-
gen Hübner geen goedplan een
kwetsbare centrumpion op telossen. Hij bleef zitten met een
achtergebleven e-pion, dieweldra een handenbinder bleek.Een actie tegen de zwarte ko-
ningsvleugel veranderde daar
weinig aan. Naarmate het mid-
denspel vorderde, kwam Hübnersteedsbeterte staanenevenvoorde tijdcontrole had hij de winstbinnen. Inmiddels waren Niko-licenAnderssonremise overeen-gekomenenwasAgdestein inin-ferieure stelling tegen promo-

vendus Farago door de vlag ge-
gaan.

Er restte nog slechts Anatoli
Karpov - Curt Hansen. Fris, ge-
concentreerd en zonder enige
zichtbare emotie hield de co-
kampioen zonder titel het podi-
um van de sporthal bezet. Alsof
hij slechts een toeschouwer was
geweest bij de dramatische ont-
knoping in Sevilla in plaats van
het slachtoffer. Hansen, die op
het laatste ogenblik is ingeval-
len, hieldin alarmerendepositie
lang stand tegen de Sovjetrus-
sische schaakmachine. Maar
met nog drie zetten te gaan voor
de tweede tijdcontrole was het
dermate gecompliceerd gewor-
den, dat hij bewegingloos bleef
zitten, terwijl deklok zijn laatste
seconden wegtikte. DePoolse ar-
biter Litmanovicz drukte het
knopje in tot verbijstering van
Hansen. Hij wees op zijnnotatie-
blok: 57 zetten stonden er op. De23-jarigeDeen was geheel verge-
ten datbij het nieuwe speeltem-
po 60 zetten moeten worden ge-
daan inplaats van 56.

0-0-0-0-0
IJSHOCKEY/ WINDSOR-Nadat een team uit Moskou deeerste vier van de acht duels te-gen deCanadese olympische ijs-hockeyselectie had gewonnen
kwam Canada goed terug Hetwon vervolgens de volgende drieduels. Het zevende duel werdmet 5-3 gewonnen.

0-0-0-0-0
MOTORSPORT/GENEVE —De internationale motorsportfe-deratie (FIM) heeftbesloten deopeningswedstrijden van het
seizoen op 6 en 13 maart op deagenda te laten. De officiëlerenstallen Honda en Yamahahebben bezwaar gemaakt tegen
de Grand Prix' van Brazilië enArgentinië. Zij willen op 27maart pasbeginnen in Japan

0-0-0-0-0
VOETBAL/UTRECHT — Deeerste divisieclub Wageningen
heeftwoensdagavond in denieu-we Galgenwaard FC Utrecht
met 4-3 verslagen. Bij rust vande door 500 toeschouwers bijge-woonde oefenwedstrijd leidde deeredivisieclub nog met 3-0, doordoelpunten van De Koek (2) enCruden. Voor Wageningen
scoordenKraak, Van denBrink,Bremer enKoeman tegen.

GROOTMEESTERGROEPB
In de grootmeestersgroep B

kwam de Brit Flear laat, maar
ruimschoots op tijdom GertLig-
terink te verslaan. Verrassend
was dewinstvan Tsjesjkovski op
Knaak. DeRus is oud-kampioen
van zijn land, de Oostduitser de
eerste, diezijnland sindsjarenin
Nederland vertegenwoordigt.
De partij Nijboer - Riemersma
werd afgebroken in een voor de
witspeler gewonnen stelling.

LlSSABON—SportingLissa-
bon verwacht op vrij korte ter-
mijn over FRANK RIJKAARD
te kunnen beschikken. Manager
Joachim Salvadorvan dePortu-
geseploeg verklaarde, datAjax
inmiddels tweederde van de
transfersom (ruim vijfmiljoen
gulden) heeftontvangen.Hetres-
terend gedeelte wordt tussen 15
en 20 januari overgemaakt,
waarna deAmsterdamse club de
speler zal vrijgeven. De helft van
hetbedrag, datAjax voor de spe-
lerkrijgt, gaatnaarlandskampi-

oen PSV.
De24-jarigeßijkaard staat in-

middels altweemaandenopnon-
actief. Na een conflict met de in-middels eveneens opgestapte Jo-
hanCruijffbesloot deinternatio-
nal hetAjax-stadion derug toe te
keren. Sporting was aanvanke-
lijk niet in staat de gevraagde
transfersom op tafel te leggen.
Een tussenpersoon in deVerenig-
de Staten heeft het bedrag voor
zijn rekening genomen en zal
Rijkaard aan dePortugese club
verhuren.

Fifa in briefaan voetbalbond:
Geschil FFK - Fedeprof moet
voor 15 februari opgelost zijn
WILLEMSTAD — De Fifa

heeft in een schrijven aan de
Nederlands Antilliaanse
Voetbal Unie geëist dat er
voor 15 februari een oplos-
sing moet zijn gekomen in de
onverkwikkelijke situatie
van twee semi-professionele
voetbalbonden op Curacao.
Alservoor die datumgeen op-
lossing is gevonden dan
wordt deNAVU geschorst.

Dit valt op te maken uit de ko-
pie van de brief die de heer Cu-
riël, secretaris van de NAVU,
aan de desbetreffende verenigin-
genheeft gestuurd.

Eind vorig jaarbesloot een

aantalclubs, toen nog lid van de
semi-professionele voetbalbond
Fedeprof, over te gaan naar de
Federashon Futbol Kórsou
(FFK). Deze nieuw opgerichte
bond heeft niet alleen semi-
profclubs onderzich, maarregelt
ook de zaken voor de ama-
teurclubs. DE FFK kwam in de
plaats van de CVB (Curacaose
Voetbal Bond). Inmiddels heb-
ben beide bonden, FFK en Fede-
prof, een competitie afgewerkt.

Eind augustus is een verte-
genwoordiger van de Fifa, Car-
losCarrera, Fifa-bestuurslid, op
Curagao geweestom eenrapport
voor de Fifa op te stellen. Naar
aanleiding van ditrapport heeft

de wereldvoetbalbond een brief
naar de NAVU gestuurd. Ze
maakt hierin bekend dat een
commissie van zes leden, twee
aangewezen door FFK, twee
door deFedeprofen twee door de
NAVU, voor 31 januaritot een
oplossing moet komen in het ge-
rezen geschil. Mocht men geen
akkoordbereiken, dan wordt de
Antilliaanse bond geschorst
door de Fifa met alle gevolgen
van dien (voorronden WK '90,
Concacaf-wedstrijden e.d. staan
dan op het spel).

De briefdiedeFifa aan de NA-
VU deed toekomen, spreekt ver-
der voor zichzelf.

Geldprijs van 10.000 gulden

Sportsupport-trofee
voor judokaDe Kok

UTRECHT — Irene deKok
heeft uit handenvan het lOC-
lid Anton Geesink de
Sportsupport trofee gekre-
gen voor haar prestaties in
hetafgelopen jaar.

DeKok werdEuropees- en we-
reldkampioene in de ge-
wichtsklasse tot 72 kilogram.
Aan detrofee isvoor heteerst ook
een bedrag van 10.000 gulden,
bestemd voor trainingen, stages
en materiaal, verbonden.

Tijdens de bijeenkomstreikte
Hans Muller, voorzitter van de
stichtingSportsupport, in totaal
37 onderscheidingenuitaan een
gezelschap van ruim 80 Neder-landse topsporters. Zij ontvin
gendeze 'awards'voor een eerste

plaats in een Europees- of we-
reldkampioenschap, het vesti-
gen van een Europees of we-
reldrecord of een andere verge-
lijkbare topprestatie. Tien te-
ams,veertien individuele heren
en dertiendames werden gehul-
digd.

De eerste sporter, die de
Sportsuport-trofee in 1985 ont-
ving, was Joop Zoetemelk, die
dat jaarverrassend wereldkam-
pioen bij de profwielrenners was
geworden. In 1986kreeg schaat-
ser Hein Vergeer detrofee. In de
vier jaar van zijn bestaan heeft
Sportsupport ruim tien miljoen
gulden bij het Nederlandse be-
drijfsleven losgeweekt als extra
inkomstenvoor de sport.

CALGARY-Als nietige we-zentjes steken de weinige skiërs
op deOlympischepiste aftegen de70 en 90 meter hoge torens diedaar zijn gebouwd voor hetschansspringen. Opdefoto is nog
voldoende sneeuw waar te ne-
men, maarnaar hetzich laataan-zien zal er de komende tijd nog
heel wat sneeuw moeten vallen,wil men voldoende natuurlijke
sneeuw hebben.

Over zon zes weken starten deOlympische Winterspelen in hetCanadese Calgary.

Hoogovenstoernooi

Partij Van der
Sterren - Hübner

WIJK AAN ZEE — Giste-
ren isinWijk aanZeehet jubi-
leum-schaaktoernooi van
Hoogovens van start gegaan.
Ditvijftigste toernooi, datuit-
gegroeid is tot een van de be-
langrijkste schaaktoernooien
in Nederland, kent als grote
favoriet Anatoli Karpov, die
er vorige maand net niet in
slaagde dewereldtitel te her-
overen.

De partij tussen de Neder-
lander Paul van der Sterrren
en de Westduitser Robert
Hübner uit de eerste ronde
volgt hieronder:
Wit: Van der Sterren
Zwart: Hübner

1.d2-d4 d7-d5
2. c2-c4 dsxc4
3. Pgl-f3 PgB-fó
4. e2-e3 e7-e6
5. Lflxc4 a7-a6
6.0-0 c7-c5
7. a2-a4 PbB-c6
8. Ddl-e2 DdB-c7
9. Pbl-c3 LfB-d6
10. b2-b3 0-0
11. Lcl-b2 csxd4
12.e3xd4 Pc6-a5
13. d4-d5 Pasxc4
14.b3xc4 LcB-d7
15.Pc3-e4 Pf6xe4
16.De2xe4 TaB-e8
17.Pf3-g5 f7-f5
18.De4-h4 h7-h6
19.Pg5xe6 Ld7xe6
20. dsxe6 TeBxe6
21. Tal-el Te6-g6
22. f2-f3 Dc7-a5
23. Tel-dl Ld6-c5l
24.Lb2-d4 Lcsxd4t
25. Dh4xd4 Dasxa4
26.Td1-bl Da4-c2
27. g2-g3 b7-b6
28. Tbl-b2 Dc2-a4
29.Tfl-bl Tfö-f6
30.Dd4-d5l KgB-h7
31.Kgl-g2 Da4-c6
32. Ddsxc6 Tf6xc6
33. h2-h4 h6-h5
34.Tb2-a2 Tc6xc4
35. Ta2xa6 f5-f4

Wit geeft het op.

ALGEMEEN/ALGIERS — De
Marokkaanse atleet Said Aoui-
ta, wereldkampioen op de 5000
meter en wereldrecordhouderop
de 1500, 2000 en 5000 meter, is
uitgeroepen tot sportman van
het jaarvanAfrika. DeAlgerijn
Rabah Madjer werd gekozen tot
Afrikaans voetballer van het
jaar.

VOETBAL/GRONINGEN —Het bestuur van FC Groningen
verlengt het contract met Henk
van Brussel niet aan het eind
van het seizoen. Van Brussel
volgde in september de ontsla-
genRob Jacobs op. MartinKoe-
man, die per 1 maart manager
van FC Groningen wordt, krijgt
debeslissende stem bij het aan-
trekken van de opvolger voor
VanBrussel.
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Waterfortboogno.l2 Lji Tel.: 613482

LA PERGOLA
ITALIAN RESTAURANT

meteen EXECUTIVE MENU
Op veler verzoek zijn wij nü ook open voor
Lunch —vanaf 11.30- 3.00 n.m. Voorreservering-
Dinner —vanaf 7.00-11.00n.m. Tel.: 613482■ V Woensdag de geheledaggesloten. j
ir~~~ ~ "\

De gelukkige winnaars van de k
HagemeyerCampagne

1. JenniferBony, Kaya Cupido9
1 drie-deurs WHIRLPOOL ijskast "Serva Door"

nofrost,26cu.ft.

2.Edsenica Sambo, Brazilweg 25
Een SONY stereoset digitalvan 600 watt,uitstekende akoestiek,remote control

3. Y. Stoll, Telamonstraat 15
Een SONY TRINITRON televisie
stereo, 20"scherm metvoetstuk

4. F. Brandao, Schouwburgweg 15
Een Caloriegasfornuis

4-pits met oven en "Timer"

5. Edsel Brunken, Oost Sta. Rosa 40 - .
Een WHIRLPOOL, freezer 6cv.ft. _$$fi____

temperatuur schakelaar. W&pflBB I



Cursus muzikale
vorming

WILLEMSTAD — In het ka-
der van het project 'Muzikale
vorming' begint de dienstCultu-
rele Zaken 11 februari een cur-
sus in de Ancilla Domini huis-
houdschool. De cursus wordt ge-
houdenvan achtuur tothalftien

's avonds.
Belangstellenden kunnen

zich aanmelden bij genoemde
dienst, via telefoonnummer
613900, voor 31januari.Meerin-
lichtingenkan menkrijgen bijR.
Yankey van dezelfde dienst.

DEN HAAG—Nederland zal ver-
tegenwoordigd zijn bij de beëdiging
van Shankar als nieuwe president
van Suriname. Wie het land zal ver-
tegenwoordigen is nog niet bekend.
Hetzal zeker niet minister Van den
Broek zijn. Hij vindt beëdiging van
de president zeker niet de laatste
stap inhetdemocratiserings-proces.

...ambienteinhetDrAntoineMa-
duroStadion gisteravondtijdens
de opening van het Karnaval
1988. Voor de eerste maal werd
een old mask parade gehouden.
Een goed idee van decommissie,
die weer een voortreffelijke orga-
nisatie op touw heeft gezet. Kar-
naval 1988 isnu algeslaagd...

Ingezonden

Muzikale
krant

AMIGOE, HARTELIJK gefeli-
citeerd met Uw verjaardag! Dat
U almeer daneen eeuw in leven
bent, komt door Uw jeugd, want
Uw naam zitvol muziek, en mu-
ziek houdt de mens, en hier dus
dekrant, jong.

Beschouwt U eens demuzika-
le elementen in Uw naam,Ami-
goe: Zowel de a als de g en de e,
welke laatste ook «mi» genoemd
wordt, zijn namen van muziek-
noten.En dea is ookdenaam van
de stemvorktoonmet 440trillin-
gen per seconde.

Voorts worden de letters a, m,
en i in de gitaar- literatuur ge-
bruikt om dering-, middel- en
wijsvinger van de rechterhand
aan te geven, terwijl de o staat
voor de open of losse snaar.

Verder zijn er in Uw naam,
Amigoe, nog intervallen aanwe-
zig, zoals a-e en a-g. En als gi-
taar- pedagoog valt het mij na-
tuurlijk op, dat de naam van dit
instrument in vele talen begint
met een g, ook aanwezig in Uw
naam! Een nieuwe slagzin voor
de Amigoe lijkt mij daarom: De
Amigoe, een muzikale krant!"

Een ander punt is Uw dezer-
zijds zeer gewaardeerde opbou-
wendekritiek, diezich, blijkens
een publicatie op bladzijde drie
van Uw editievan 7 januari
1988, ook uitstrekt tot taalkun-
dig gebied. U signaleert spel-
lingsfouten op Curacaose
borden.

Het zij mij vergund hieraan
toe te voegen, dat er op Bonaire
ookhetnodige valt tecorrigeren.
Al jarenstaat er namelijk in de
vertrekhal van het Flamingo-
vliegveld «imigración», terwijl
dit, in goed Spaans,
«inmigración» dientte zijn.

Misschien datna dezepublica-
tie de nodige verbetering wordt
aangebracht.

RUDY BEDACHT
Bonaire

NA DEVALUATIE-KLAP VAN 1983

Meer Venezolanen
naar buitenland

WILLEMSTAD — Venezola-
nen beginnen weer meer te rei-
zen nadeenorme devaluatievan
de Venezolaansebolivar in 1983.
Na het dieptepunt van 1984,
toen slechts 350.000 Venezola-
nennaar hetbuitenlandreisden,
iser sprakevan een lichtherstel.

Curagaowas vroegereenfavo-
riete bestemming voor de reis-
lustige Venezolanen. In 1982 be-
zochten 94.350 Venezolanen ons
eiland, dat is 11,6 procent van
het totaal. Na 1982 is het

Jaar Venezolaanse
reizigers

1982 812.625
1983 377.028
1984 350.467
1985 388.495
1986 444.656

marktaandeelvan Curasao ge-
daaldtot 3,4 procent.

Hoewel de Venezolanen weer
watvaker het buitenland opzoe-
ken, zal de concurrentie tussen
de plaatsen van bestemming
harder worden. Het reis- prog-
ramma vanonzeburen is gevari-
eerder geworden. Curacao zal
daarom dan ook een speciale
campagne moeten gaan voeren
om de Venezolanen weer hier-
heen tekrygen.

Hieronder de statistische ge-
gevens:

Naar Markt-
Curacao aandeel

94.350 11.6%
28.987 7.6%
30.130 8.5%
25.392 6.5%
15.219 3.4%

Ingezonden
Hond

MET ALLE RESPECT voor
het ongetwijfeld goede werk wat
de dieren- bescherming hier
doet, moet me toch iets yan het
hart, wat zeer zeker een betere
oplossingverdient.

Al minstens 5 keer heb ik de
dieren- bescherming gebeld in
verbandmeteenkettinghondfje)
wat altijd en eeuwig vast ligt,
ook met Oud en Nieuw, en wel
aan deBeatrixlaan nr.I. lJa her-
haaldelijk de dieren-bescher-
mingte hebben gebeld, werd mij
meegedeeld dat er een verbou-
wing aan de gang was, en dat
daarom het hondje vast lag.

Maar aangezien ik daar dage-
lijks voor het stoplicht sta, met
mij vele andere mensen, is daar
geen sprake meer van.

Bewoners van Beatrixlaan 1,.
een hondje hoort niet dag en
nacht aan deketting, maar be-
hoortznbeweging, enzeker lief-
deen aandacht te hebben. Kunt
u hier niet voor zorgen, neemt u
dan geenhond, maar laat dedie-
ren- bescherming er daneen lief-
devoltehuis voor zoeken. Dat is
hunzeker toevertrouwd!

EEN DIERENLIEFHEBBER
(naam en adresbij deredactie be-
kend).

Karnaval
aleidoscoop

DE «OLDMASK PARADE», die
voor het eerst door dekarnavals-
commissie werd georganiseerd,
was gisteren een groot succes.
Ofschoon het aantal deelnemers
nietzo groot was, heerste ertoch
bij zon 250 in hun "oude" kos-
tuum verklede karnavalisten
een zeer feestelijke stemming.
Alle lichten in het Station Dr.
Antoine Maduro werden uitge-
daan, met uitzonderingvan de
"discolichten" van Darwin Dri-
ve-in Disco. Om ongeveer twin-
tig voor negen kwamen de deel-
nemers onder muzikale begelei-
ding van de voor deze gelegen-
heid aangepaste brassbands het
stadion binnen. Men danste en
hoste naar plezier. Verschillen-
de karnavals- groepen deden
hieraanmee en hetstadion leek
net een vooravond vanhet Tum-
bafestival. De tribunes waren
goed bezet.

********
ONS VOLKSLIED WERD door
Ced-Ride, geassisteerd doorPer-
cey Pinedo die gisteravond ook
als ceremonie- meester fungeer-
de, op een fraaie manier gezon-
gen.Daarna werd ophetpodium
een mooi vuurwerk ontstoken,
datlater dekarnavals- leuzevan
1988voorstelde: «Karnaval p'a-
mi, pabo, p'é, Körsou kompletu
ta kun'é». Deze leuze is af-
komstig vanE. Trinidad, dieook
gisteravond zijn prijs in ont-
vangst kon nemen.

********NA TWEE TOESPRAKEN van
zowel de algemeen coördinator
van de karnavals- commissie,
Felio Colmet, en de peetvader
van ons karnavalsfeest, gezag-
hebberRonald Casseres, trad de
geweldige MrBabalu, tumbako-
ning 1987, op. Mr Babalu had
geen moeite om zowel de deelne-
mers alshet publiek op detribu-
nes aan het dansen te brengen.
Voor ons blijft Mr Babalu een
goedeshowman.

DAARNA TRADDE groepERA
op, gevolgd door een folkloris-
tische dansschow van Dushi
Körsou. Brass Revolution trad
voorongeveer eenkwartier open
de laatste muziekgroep van die
avond wasDoble R, dieverschil-
lende tumbakoningen, onder
wie MrSaab,Boy Dap,Luti Sam-
son en Gilbert Doran, begeleid-
de. Aan het einde van het prog-
ramma werd het publiek, dat de
hele avond op de tribunes de
showvolgde, tot het terrein toe-
gelaten, hetgeen natuurlijk
"met algemene stemmen" werd
aangenomen. Men danste door
tot middernacht.
VOLGEND JAARZALhetaan-
tal deelnemers aan de «old mask
parade» zeker toenemen, want

volgens inlichtingen stuurden
de mensen hun kostuums naar
Nederland om gedurende het
karnavals- seizoen aldaar te
worden gebruikt. Nu dit evene-
mentbekend is,zal menzekerer-
voor zorgen het kostuum goedte
bewaren voor 1989.

********DE KARNAVALSHYMNE
VAN 1988, die gezongen wordt
doorRichard Hooi (Verba Seku),
werd gisteravond voor het eerst
aan het publiek ten gehore ge-
bracht. Het lied zal vanaf van-
daagvia alleradiostations tebe-
luisteren zijn, terwijl de tekst
maandag in deze rubriek zal
worden geplaatst.

********DE KARNAVALS- COMMIS-
SIE 1988 kan terugzien op een
geslaagde avond in de hoop dat
volgend jaar meerdere groepen
aan de «old mask parade» zullen
deelnemen om de start van kar-
navalsfeest nog kleurrijker te
maken.

********ZONDAG 10JANUARI IS deof-
ficiële opgening van het karna-
vals- seizoen te Bandabou. Dit
evenement vindt plaats in Hofi
Popo Rojer te Barber en het be-
gintomvier uur's middags. Mu-
ziek zal worden verzorgd door
Brass Revolution, ERA en Dar-
win Drive-in Disco. Tevens zul-
len enkele dansgroepen optre-
den, die de tumba's van de
laatste jaren op professionele
wijze zullen dansen. Daarna is
natuurlijk de gelegenheid voor
hetpubliek om te dansen en om
van de opening van het karna-
vals- seizoen aldaar te genieten.

********WIJ ZAGEN GISTERAVOND
in het stadion twee belangrijke
personen, die direct met tumba-
festivals te maken hebben. Het
waren natuurlijk Fecco Gomez
van de Vereniging van musici
(grote tumbafestival) en drRoy
Heerenveen van KOPROKA-
MU (jeugdtumba- festival). Bei-
deherenhadden hetzo druk,dat
wij geen commentaar van hen
konden krijgen over de laatste
ontwikkelingen van de tumba-
festivals.

********ZEVENKANDIDATEN DOEN
morgenmiddag in Isla Verde
mee aan de verkiezing van
jeugdkarnavals-koningin van
de groep «Rayonan di Solo», te
weten Susen Elmzoon, Noradiz
Moesker, Nadeysda Rid-
derplaat, Vanessa Ursula, Ijole-
ne Klaber, Ireomela Petronella
en Suhail deWindt. De show be-
gint om twee uur precies en de
kaarten a ’.5,- zijn verkrijgbaar
bij dekandidaten, EnaMartinus
aan de Boerhavestraat 7 en na-
tuurlijkmorgenmiddagbij dein-
gang van Isla Verde.

i stichting zorg voor geestelijk gehandicapten

' fundashon kuido pa hende mentalmente retardé

zoekt voorspoedige indiensttreding

3 GROEPSLEID(ST)ERS
voor haar verschillende dag- en woonvoorzieningen
Funktie-eisen:— Z-diploma of MBO-V spec. Zof MBO-IW— goedebeheersing van het Papiaments— minimum-leeftijd 25 jaar— geen bezwaar tegen onregelmatige diensten.

Funktie-inhoudo.a.— het begeleiden van kinderen of volwassenen met een
geestelijke handicap— schriftelijken mondelingrapporteren— deelnemenaan interne besprekingen.

Schriftelijke sollicitatieskunnen binnen 10 dagen wordengericht
aan hetBestuur van de Stichting, Postbus3799.I _ J

OPENBARE VERKOOP
Op dinsdag 12 januari 1988 desvoormiddags om 10uur zal ten kantore
aandePolarisweg3l-33,alhiertenoverstaanvan éénvan de notarissenof
diensplaatsvervanger van notariskantoorPalm & Senior in hetopenbaar
wordenverkocht ex artikel 1203van hetBurgerlijk Wetboek:

het tot 20 april 2006 lopendrecht van erfpacht op een perceel grond
op "VEERIS", groot 2.510m2, omschreven in meetbrief nummer 15
van 26februari 1946, met dedaaropgebouwdebakkerij annex woon-
huis plaatselijk bekendais Veeris41.
De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notariskantoor
vanaf 8dagen voor de veiling en houden onder meer in dat iedere bieder
gehouden is terstond een bankgarantie of andere vorm van zekerheid te
stellen tot nakoming van zijn bod en de bijkomende kosten.
Voor nadere informatie omtrent financiering doorde executerende schul-
deiserkunt U contact opnemen metonderstaand notariskantoor.

NOTARISKANTOORPALM & SENIOR
Polarisweg 31-33
Tel.: 613199-613655.

OPENBARE VERKOOP
Op donderdag 11 februari 1988 desvoormiddagsom 10uurzaltenkantore
aan dePolarisweg 31 -33alhierten overstaan van éénvan de notarissenof
diensplaatsvervangervan hetkantoorPalm& Seniorin hetopenbaarwor-
denverkocht ex artikel 1203 van hetBurgerlijk Wetboek:

het tot 19maart2017 lopendrecht van erfpachtopeen perceelgrond,
gelegenop"VREDEBERG", tergroottevan 1.060m2, naderomschre-
ven in meetbrief nummer 1 van 7 januari 1957, met het daarop ge-
bouwde plaatselijk bekendals Caicosweg 16on 16A.

De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notariskantoor
vanaf 8 dagenvoor de veiling en houden ondermeer in dat iedere bieder
gehouden is terstond een bankgarantie of andere vorm van zekerheid te
stellen tot nakoming van zijn bod en debijkomendekosten.

i

NOTARISKANTOORPALM ft SENIOR
Polarisweg 31-33
Tel.: 613199-613655.

OPENBARE VERKOOP
Op dinsdag9februari 1988desvoormiddagsom 1Cuurzal tenkantore aan
de Polarisweg 31-33 ten overstaan van één van de notarissen of diens
plaatsvervanger van het kantoor Palm & Senior in het openbaar worden
verkocht ex artikel 1203van hetBurgerlijk Wetboek:

a. het perceel grond gelegen in hetStadsdistrictvan Curacao groot
202m2, kadastraal bekend alsKadastrale Afdeling Stadsdistrict
Sectie A nummer4888 met het daarop gebouwdeplaatselijk be-
kend als Zoutsteeg/hoek Braksteeg;

b. vier percelen grond bestemd voor devestiging van kantoren of
bedrijven, bekend als dekavel nummer 24,25,26en 27 van het
verkavelirvgsplan "GROOT DAVELAAR", gelegen op Curacao,
kadastraal bekend als Afdeling 5, Sectie SM, nummers 152,153,
154en 155,respectievelijk groot 436m2,425m2,425m2en 368m2.
Een situatieschetsvan dezepercelen isverkrijgbaarbij onderge-
tekend notariskantoor.

De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notariskantoor
vanaf 8 dagen voor deveiling en houden ondermeer in dat iederebieder
gehouden is terstond een bankgaranie of andere vorm van zekerheid te
stellen tot nakoming van zijn bod en de bijkomendekosten.
Informatie betreffende eventuele financiering doorde executant is te ver-
krijgen bij ondergetekendnotariskantoor.

NOTARISKANTOOR PALM A SENIOR
Polarisweg 31-33
Tel.: 613199413655

OPENBARE VERKOPING
Op dinsdag 12 januari 1988,des morgensom 10.00 uur, zal tenoverstaan

* van één van de notarissen van hetkantoor SMEETS& THESSELING, of
dienswaarnemer, tehunnenkantore, gelegenaan de EmancipatieBoule-
vard 18, in het openbaar wordenverkocht krachtens Rechterlijk Bevel:
a. een perceel grond, gelegen in het Stadsdistrict van Curacao, ter

groottevan 122 m2, kadastraal bekend als Stadsdistrict Sectie A,
nr. 1410, met het daarop gebouwde,plaatselijkbekend als Mr. Dr.
M.F. daCosta Gomezplein 7;

b. een perceel grond, gelegen in het Stadsdistrict van Curacao, aan
de Passaatstraat, ter grootte van 15 m2, kadastraal bekend als
Stadsdistrict, Sectie A, nr. 2447;

en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking be-
hoort.
De veilingconditieszijn gedeponeerd te Griffie van het Gerecht in Eerste
Aanleg van de NederlandseAntillen,ZittingsplaatsCuracaoen zullenvan-
afacht dagenvóór dé veilingeveneens ter inzage liggenten voornoemde
kantore van Smeets & Thesseling. Deze condities houden ondermeer in
de bepaling, datvan iederebieder gevorderdkan worden dat hij, ter nako-
ming vanzijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantieof andere
zekerheid stelt.
De executant behoudt zich hetrecht voor deveiling uit te stellen en op te
houden zonder de verplichtingdaarvoor de reden(en) te noemen.

SMEETS & THESSELINGEmancipatie Boulevard 18
Alhier.
Te1.:74222/78222.
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GEVRAAGD
voor spoedige indiensttreding

KOKS
Vereisten. * Min. 3 jarigeopleiding aan

Koksvakschool.
* Gespecialiseerd in de

Zwitserse en Franse
keuken.

* Uitstekendereferenties.
Geboden wordt: Goede salariëring.

Prettige werkkring.
Sollicitaties onderno. 2terichten aan het burovan
dit blad, Curagao.

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

BEKENDMAKING:
Maaktbekend datgedurende periode8 januari 1988toten
met 8 januari 1989
geheel ontheffingwordt verleend bij de invoer

van de hieronder vermelde goederen in de eilandgebie-
denBONAIRE en CURAQAO; n.L:

— Alle ham en worstsoorten indienzij nietuit
varkensvleesen/ofrundvlees vervaardigd
zijn;— Allekosher ham en worstsoorten.

De ontheffing voor wat betreft bovengenoemde produkten
wordt verleend door de Sectie Invoerregeling van het De-
partement van Handel, Industrie en Werkgelegenheid, en
zal bestaan uit een op de aangifte tot invoer te plaatsen
stempelafdruk van de dienstdoende loket ambtenaar.

De wnd. Direkteur van het Departement
van Handel, Industrie en Werkgelegenheid.

GEVESTIGD )
DR. N.OJVf.LANDMAN-TROEMAN

gynaecoloog-obstetricus
(vrouwenspecialist)

SPREEKUUR volgens afspraak:
POLIKLINIEK St. Elisabeth Hospitaal
AFDELING GYNAECOLOGIE
TELEFOON: 6251 00

toestel 376 ~624900 f

Pour vous Monsieur!
I liaison Tarfumév

Cas Coraweg 51 Telefoon 73014

AMIGOE



AGENDA

BONAIRE
OLITIE: 8000
RANDWEER:B222
AXICENTRALE: 8845
OSP_TAAL:B9OO
WDFILL teLagoen: maandag l/m vrijdag. m 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
ir; zondag gesloten.

' PENBARE BIBLIOTHEEK
peningstijden voor het publiek)
aandag en donderdag van 14.00-18.00
ir; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
lno-17.00uur; zaterdag van 10.00-12.00

peningstijdenvoor lezers)
Jensdagvan 14.00-19.00uur.
3STSLUITING: maandag t/m vrijdag
ingetekende stukken 15.45uur; gewone
Jkken 16.30 uur.

HRVICE CLUBS
wanis: donderdagavond 19.30 uur - Hotel
>naire.
3ns: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.
3und Table: elke tweede maandag -'urtcentrum TerraCorra.Mary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

-STUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
"00-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-
ind.

UZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtigingervan gelieve contactop te nemen met de
"er Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

■H.ITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
"opendop vrijdagvan 20.00-24.00 uur;za-'dagvan 12.00-24.00uur.

REEKUUR (gezaghebber): elke donder-
>9 van 09.00-11.00 uur op het Be-
"wrskantoor, Kralendijk; laatste donder-
"9 van de maand van 10.00-12.00 uur te
neon.
3KOUSHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
lireaanse schelpen en koraal; open van
isdag t/m vrijdag van 10.00-12.30uur -»ya NikibokoZuid 3.
'V: openingstijden slachthuis maan-
j91/m woensdagvan 07.00-12.00/13.00-

-i.OO uur en donderdag en vrijdag van
'00-n.oo/n.so-^.aouur.
=RKDIENSTEN
wtBernarduskerkKralendijk:
'gelijks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00
ir.
"romotokerk Antriol:
'gelijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00
Ir
adovicuskerkRincon:
'gelijks. ookzondag, 19.30uur.

LACHTENBEZORGING doorgeven
*n mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
'cique 4.

EILAND
Voor Bonaire is het dus

niets bijzonders, dat de gede-
puteerde van Toerisme Ra-
moncito Booi opmerkt, dat

een toerist opBonaire voor de
faciliteiten moet betalen die
de overheid ter beschikking
stelt.De vraag is, of dezefaci-
liteiten inderdaad zo enorm
zijn op een eiland dat aan het
werkelijk prille begin staat
van een toeristen- industrie— als die al begonnen mocht
zijn — dater in vele gevallen
bij voorbaatvoor de facilitei-
tenbetaald moet worden. Wie
immers op Bonaire de af-
handeling van depassagie^s-
aanvoer ziet (en was het niet
gedeputeerde Booi zelf die
zich na zijnterugkeer uit Ne-
derland beklaagde over de
werkzaamheden van de im-
migratie?), slaatde schrikom
het hart.

AD HOC
Toch is er nimmerveel kri-

tiek geuit ophet invoerenvan
eenuitreis-belasting. Defelle
reactie van de Bonaire Hotel
and Tourism Association
(Bonhata) is danook niet ge-
richt tegen een logeer- of uit-
reis- belasting zoals diereeds
bestond. Het is de verhoging
met honderd procent die het
BC aan deRaad heeftvoorge-
steld en welk voorstel kort
voor Nieuwjaarookwerd aan-
genomen.

Het is vooral de beslissing
opkortetermijndie deBonha-
ta parten speelt. Verkoop- di-
recteur Hugo Gerharts die
toch wel beschouwd kan wor-
den als deskundig op het ter-
rein van luchtvaarten toeris-
me, attendeerdereeds op pro-
blemen die zich zeker zullen
gaan voordoen bij reisagen-
ten die hun reizen naar Bo-

naire al maanden geleden
hebben verkocht tegen — ui-
teraard aantrekkelijke en
misschien ook wel scherpe —prijzen.

KRALENDIJK — Gezagheb-
er mr George Soliana als voor-
itter van deeilandsraadvan Bo-
aireheeftvoor dinsdag 12 janu-
ri een buitengewone openbare
ergadering bijeengeroepen ter
.legenheid van het bezoek van
_■ parlementaire delegaties in
Jt contactplan Nederland, Ne-
Bl"landseAntillenenAruba. Deergadering wordt gehouden in
e Raadszaal en begint om elf
ur 's morgens.

Janga (POB): telefoonstoring
Rincon onhoudbare situatie
KRALENDIJK —De leider

van dePartidoObreroBonai-
riano (POB) heeft zich tot het
BC gewendom eeneindtema-
ken aan de onhoudbare toe-
stand voor de bewoners van
Rincon diealvele weken niet
kunnen telefoneren met de

rest van Bonaire.
Uiteraard is het evenmin

mogelijk om verbindingen met
het buitenland of Curagao te
krijgen en dat noopt de mensen
omnaar hetzeventienkilometer
verder gelegenKralendijk te ko-
men om daar gebruik te maken
van de telefoon. In de moderne
tijd waarin we leven, aldus ei-
landraads- lid Janga is een tele-foon geen luxe meer en in geval
van ziekte bijvoorbeeld kan het
gebrekaan telefonische verbin-
dingvele gevolgen hebben.

Janga zegt verder gehoord te
hebben, dathetnog weltot okto-
ber zalkunnen duren voor er we-
deromeenverbinding is.De POBleider vraagt zich af of het niet
mogelijk is dat het BC zich totCuracaowendt voor hulp. Janga
heeft namelijk begrepen, dat er
voor een ' Ijdelijke oplossing ge-
bruik gemaakt kan worden van
een draadloze verbinding. Daar-mee zou het reeds zeven wekendurendeprobleem tenminste op-
gelost zijn. Jangaverklaart zijn
reactie—de POB isnamelijkzelf
vertegenwoordigd in het BC —omdathijzelfinRincon woontenduidelijkvoeltwateen ongemak
hetgemisvantelefoon betekent.De oppositie aldus Jangazwijgtinalletalen, wantzij willen laterongetwijfeldpolitiek voordeeltrekken uit deze ongewenste si-
tuatie.

AANKONDIGING BELASTING TE LAAT

Protesten reiswereld
tegen uitreis-heffing

KRALENDIJK—De wat
gehaaste beslissing van
het BC om logeer- en
luchthaven belasting fors
te verhogen, heeft niet al-
leen protesten opgeleverd
van lokale belanghebben-
den. Ook in hetbuitenland
druppelt de beslissing van
de eilandsraad langzaam
door. Holland Internatio-
nal (H.1.) heeft zijn bezwa-
ren reeds kenbaar ge-
maakt.

Luchthaven- en logeerbe-
lasting (room-tax) is overi-
gens in de reiswereld niets
vreemds. Zeker in Europa
niet, waar dergelijke logeer-
belasting vooral in de toeris-
tenlanden, zoals Oostenrijk,
Zwitserland en Spanje een
normaal verschijnsel is. Uit-
reis- belasting wordt niet in
alle landen geheven;inEuro-
pa zou dat trouwens wel wat
moeilijkheden opleveren
aangezien daardikwijls gren-
zen overschreden moeten
worden. Toch kent men daar
ookwel een belastingvoor de
toerist en dat zijn de zoge-
naamde tolwegen. Vooral
Frankrijk, Italië en Zwitser-
land hebben daareen handje
van. Deze extra wegenbelas-
ting—voorbuitenlanders bij-
voorbeeld in Zwitserland—is
louter en alleen omdat ge-
bruik gemaakt wordt van
door de overheid bekostigde
faciliteiten.

REACTIES
In de reiswereld is het

gangbaar dat dergelijke in-
grijpende veranderingen
ruimschoots van te voren
worden aangekondigd, zodat
reis- organisaties daarop
kunnen inspelen. Hetgeen
Gerharts vreesde blijkt nu
ook gebeurd: twee reis- orga-
nisaties, Holland Internatio-
nal (de grootste van Neder-
land) en GWV hebben reeds
gereageerd. Zonder voor-
gaande waarschuwing, aldus
H.I. in een telex op poten,
heeft het gouvernement be-
sloten om de logeerbelasting
te verhogen tot twee dollar
dertigper dagper persoon.De
uitreis- belasting is van tien
naar achttien gulden ge-
bracht. Holland Internatio-nal heeft vaststaande prijzen
dieten opzichtevan hunklan-
ten niet veranders kunnenworden.

Holland International
spreekt namens alle Neder-landers tour- operators. H.I.
verzoekt Gerharts, die de af-
handeling behartigt, om de
extra belastingen voor de Ne-
derlandse toeristen te beta-len. Later zal H.I. deze extra
kosten vergoeden en dezeniet
doorberekenen aan deklant.
Daar is Holland Internatio-
nal niet blij mee, aldusHugo
Gerharts dieer aan toevoegt,
dat Bonaire nu duidelijk be-
wijst hoe het nietmoet.

H.L.

Schoolbus
verliest
wielen

PHILIPSBURG-Eenniet
alledaags ongeval hadplaats
op de IllidgeRoad waar een
schoolbus dieblijkbaar inniet
al te beste conditie was, pro-
blemen had met deachterwie-
len, dietot grote consternatie
van deooggetuigenvan onder
de bus vandaan kwamen en
hetaflieten weten.De buslag
gestrand dwars over de weg
waardoor het verkeer gerui-
metijd gestremd werd. Er de-
denzich geenpersoonlijke on-
gelukken voor.

Indebon
verhuist

KRALENDIJK — De dienst
Indebon en hetbuurthuis- werk
zijn in een nieuwe onderkomen
ondergebracht.Dit wasal gerui-
me tijd de bedoeling, aangezien
het eilandgebied de afdelingen
onderwijs, sport en cultuur on-
der één noemer heeft gebracht.
De dienst SEF is gehuisvest in
het gebouw waar de afdeling on-
derwijsreeds gevestigd was. Het
gedeeltetussen deze afdeling en
Fundashon Arte is verbouwd
voor debeide genoemdeonderde-len van SEF.

Aubrey
Sealy

herkozen
KRALENDIJK — Tijdens

de eerste vergadering diebe-
legd is door de Kamer van
Koophandel (KvK) is de afge-
treden voorzitter Aubrey Se-
aly met algemene stemmen
herkozen. Het is de vijfde
maal dathij nu deKamer pre-
sideert.

Als vice-voorzitter is gekozen
drs. Theo Tijssen. De overige le-
denzijn de heren J. Akkermans,
A. Everts, Y. Faber en P. Madu-
ro. De KvK heeft ditmaal geen
enkel dameslid, aangezien het
afgelopen jaar mevrouw Clau-
detteMartijnreeds bedankte na
een hooglopendverschilvan me-
ningmet kamer- voorzitter Sea-
ly. De laatste dame was Jenny
NicholsonBooi en zij is naar Ne-
derland vertrokken. Volgens
voorzitter Aubrey Sealy zal in
het dagelijks beleid van deKa-
mer weinig veranderingkomen.
Hetsecretariaat is in handen ge-
bleven van mevrouw G. Mayer-
Getrouw.

SCHULD
Een van de problemen die de

Kamer kende was de achterstal-
lige schuldvan de overheid. Er
was namelijk gedurendevele ja-
ren weinig of niets afgedragen
aan deKamer van de contribu-
tie- gelden van de aangesloten
bedrijven. Inmiddels is daarin
ook verbetering gekomen hoe-
wel dezaken nog nietgeheelge-
regeld zijnzoals de kamer- voor-
zitter dat zou willen. Het doel is
pas bereikt, wanneer dezelfde
gedragslijnmethet innen van de
contributiegevolgdwordt alshet
geval is op Curagao.

MARKTBESCHERMING
Het afgelopen jaar heeft de

KvK zich ook bezig gehouden
met de problemen van het door
het departementvan HIW inge-
voerde markt- beschermings-
beleid. De Kamer ageerdefel te-
gen bepaalde maatregelen die
rechtstreeks indruisten tegen
het belangvan Bonaire. Aange-
zien de KvK echter een semi
overheids- instelling is heeft het
bestuur weinig mogelijkheden
om kracht te zetten achter de
woorden. Op initiatiefvan voor-
zitter Sealy is daaromeen Vere-
niging van Bedrijfsleven opge-
richt (VBB) die samen met de
KvK getracht heeft de nadelen
van hetprotectie-beleidvoor Bo-
naire tebeperken.

DEPARTEMENT VAN HANDEL,

INDUSTRIE EN WERKGELEGENHEID
Maximumprijzen voor heteilandgebiedBONAIRE, ingaande8 januari 1988

varpakking kleinhandel consument
Thee
LIPTONheezakjes 20/100gr. f. 33,00 f. 1,83 N
PICKWICK
ceylon ..24/20x4 gr. f. 42,30 f. 1,90+f. 0,05
Ceylon"' 40/100x2 gr. f. 257,81 f. 7,15.+f. 0,44
china " ,12/20x4gr. f. 21,85 f. 1,96+f.0,03
teafor'one 24/20x1.5gr. f. 25,42 f. 1.18—f.0,06
ceyion ::;::::::;::::::::: 24.20x2gr. f. "1,28 ..i.44+_0,0i

LIPTON
darjeelina 48/100gr. f. 285,17 f. 6,59 N
e«rasUongthMzakjës'.:::::. 36/100x2,25gr. f.245,01 f.7,55 N

KoffieWOCCONAINSTANT , ~__._. f Q ßs+fn_irood 6/200 gr. "" =4,14 f.9,82+f.0,41
goud 12/50gr. f- 37,81 f.3,50—f.0,12
goud 6/200gr. f- 66,33 f.12,27-4.0,89
decafe'.'.':::';;;.:;:;:::;::;.:::::'.:::::'.":...i2/5og_. ». 36,67 _.3,29+..0 m
aroSGBERTSR°ASTED

24/250gr. f. 87,99 f.3,96+f.0,18

j. »% ww*
rosta 24/250gr. "■

78,41 f.3,66+f.0,10
e «eHen- goud::::::::::::::i2/25ogr. j. 50,59 y&yw
**» expres» 12/250gr. . 50,63 -4,54+.0,24
rooccaroCai 12/250 gr. f- 47,59 f.4,29+f.0,17
decafe

yal
2/250gr. f. 47,73 f. 4,30+f. 0,20

cAFEMAbï.iD:::::::::::i2/9009r. moi.m l*» n
10/500 gr. f- 47,45 f. 5,27

l^&oods «'««■ '" B'6B fo'Bo+,°'l9

olvarithll, i?/150ar f- 16,04 f. 1,48+f. 0,15*ïï£Z. :::::::::::::::^/K ;" #» \-]^°o)lbabyfruit 12/150gr. f- 17,67 f. l,63+f.ü,ibpeuten ::::::::12/2oo^r. ;. 22,52 ;-|08+.0,2i9; I 12/200 gr. . 22,52 .2,08+. 0,21
12/250 gr. " 2M5 I'm+Amo'varjtvlees 22/44gr. »" 49,37 f.2,Zb+;.u,^

BEcIT'"6 40/250ar "■
57,78 f. 1,60-1.0,17

tSSJ: i: 58 t«&ÏS
Kïï,?^. 18.1*. {■ «s ; iti Ke:::; i=»e 11 |
I^°"' limiet t1',33 Jg+f.oïl""pped 24/2XBOZ. '" '«■« ~'m,|,„
«ick 30/4xl/4lbS. " 58,60 ■§""+}" °"|*
** 24/2XBOZ. " 67,63 f 3 06+f.0 61
spread bowl 6/3 lbs. '■ 34-72 ’.6,42 N

Melkin blik
SesSd 48/397gr. {■ 53.«j j^'0'08
9esuikerd 120/78gr. f- 45,48 1.0,39

Manufmta 25/1kg ■■ 24,52 f. 1,06 N""WUEIITA iökg »" 25,84 f.27,91—f.9,67

SaaJlota* 60/450gr. f.288,67 f. 5,27-.. 0,51

De Ministervan
Handel, Industrieen Werkgelegenheid

Merkwaardigongeluk

VEILING
9^'k.f"°,nde; deve'l'ngsvoorwaarden als gedurendeachtdSïïtoSren ted.enskantorevooreen ieder terinzage liggen aan de meeTbX
ÜrS^SeT artike' 12°3 Van L B9uSkndweeCf^e

d
n
e

-ilïSßotw" crMC!__ HET DAAROP STAANDE APPA*TE-

QPr-nr ir u.?_?ur_f_!' KADA»"AAL BEKEND ALS AFDELING 4,
WGIUNV.Ï2 GROOT39«"'2.PLAATSELIJKBEKENDALS

Mr. A.P. Knuf, notarisKaya Charles E.B. Hellmund 9/tlfn.8540,
_^

Bonaire.

(f^MVI WATEREN
\VV |i"~7#/ ENERGIEBEDRIJFX^jt^7 BONAIRE N.V.

MEDEDELING
In verband met de overname van dewaterdistributie-dienst doorW.E.B. N.V., kunnen alle storingen telefo-nisch gerapporteerdwordenviadevolgendetelefoon-nummers:

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

KRALENDIJK — Kort voor
het middaguur gebeurde een
merkwaardig incident voor het
Bonoil complex. Aangeziendezes
afgedankte verdampers ge-
transporteerd moesten worden,— 'dooraannemer Jimmyde la_ v e van NAC een veertig ton
k> aan gehuurd. Door nog onbe-
kende oorzaak zakte de enorme
rijdende kraan dooreen van zijn
poten, net op het moment, dat de
vracht—een verdamper—getild
werd.

De gevolgen waren op zijn
minst opvallend. De lange arm

Telegrafisch werd het schip te-
rug- gedirigeerd naar Curacao,
waareen tweedekraanwagen in-
gescheept werd.Die zalnamelijk
de doorzijn poten gezaktekraan
en dezes verdampers terug moe-
ten brengen naar Curacao.

■ Op defoto's de op zijn zij lig-
gendekraan, dieaan deoplegger
eveneens aanzienlijke schade
heeft toegebracht. Op de andere
foto de cabine van de kraan die
ongeschonden was gebleven
waardoor de— overigenservaren
machinist—geen letsel heeft op-
gelopen.

van dekraan eneen gedeelte vande kraan zelf vielen dwars doorhet hek van het terreinvanßonoilwaarbovendien eenpijp van zijn
fundatie werd geduwd. De armvandekraan sloegeenlek inde2ocm diameter buis waar metkracht water uit stroomde. In
eerste instantie werdgedacht dateen benzine- leiding wasgeraakt,
maar dat bleek niet waar.

Deroodgeverfde buis iseen lei-ding voor de brandweer. Kort
voor het ongeluk vertrok een ma-
teriaalschip van De la Fuente
vanuit Curacao naarBonaire.

3 :ATERDAG 9 JANUARII9BB

Met dank aan Onze Lieve Heer voor alles wat zij voor ons
betekend heeft, maken wij het overlijdenbekend van:

Clarisse Digna Melania Carolina
Haar ouders: Politu en JuliettaCarolina
Haar broers enzusters:

VivianCarolina
Gerrit en Marvis Carolina-Koeimanen famine
Gladys Carolina
Eldrid Carolina
Astrid Carolina
MirielaCarolina
Rene Carolina
Angela Carolina
ShirleyCarolina

haaroom:
Emiliano Carolina,echtgenote enkinderen
CarmenPlantijn enkinderen,
Annie,
AgnesLeito en familie,

haarpeetoom:
FranklinVillarealen familie,
MariaKastaneer en familie,
Vista delMar School,
OuderverenigingTotolika,
FamiliePlantijn en overige familie.

De begrafenis zal plaatsvinden aanstaande maandag om
3.30uur,vertrekkende vanuithet SintElisabeth Hospitaal
naar de katholiekebegraafplaats te Janwé.
Voor deteraardebestelling is er een heilige mis te Janwé.

Gelieve geen bloemenmaar een donatieaan deOudervere-
nigingTotolika.

DANKBETUIGING_ De familie van
J.A.JACQUES ELLIS

wil hiermedehaarbijzondere dankuitsprekenaan dedirec-
tie en personeel van Huize Welgelegen te Habaai voor de
goede zorgen voor deoverledene, alsmede aan degenen die
bij zijnheengaan hunblijkvan medeleven hebben getoond.
Allevriendenenkennissenwordenvoorts uitgenodigd voor
drie Heilige Missen dievoor dezielerustvan de overledene
zullenwordenopgedragen indeR.K. Kerk van Coromotote
Mundo Nobo om 7 uur's avonds op dinsdag 12, woensdag 13
en donderdag14 januari1988.

Monseigneur W.M.Ellis
AndriesBoomgaart en familie
MichaelEllis en familie
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TEKOOP

RUIM WOONHUIS
in Emmastad

3 slaapkamers, 2 badka-mers, 1 studeerkamer, ruime
achterporch, washok, ber-
ging, carport, kennel endeepwell.

L Tel.: 73715 -.

a.s. Zondag v.a. 11 uur
Heerlijk Surinaams eten ver-
krijgbaar, zoals
Pom, Pastei, Bami, Nassi,
Rotie, Chinese kip, fijne
Bojo en bruine bonen met
rijst.

Adres: Cassandraweg 26
Telf.: 72860

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 I

f De lekkerste

ROTIES
Pom, pastei, Chinese kip,
moksie-moksie, moksie ale-
sie, nassie, bami, shrimp
special, brume bonen, etc.
kunt U krijgen elke zondag
vanaf 12 uur te

Koraal Partir kav. 87
S, tel.: 674103 s*

f I
FOR SALE

BPI Computer Prog-
rams (IBM or Compa-
tibles); Accounts Re-
ceivable; Accounts
Payable.
Office hours call: 41060 -47678.
After 6:00 p.m.: 46418.

______________________________B_____^__BB______>-'^

W\ A vjfe^^l Een lieve trouwe vriend,
r^ O y&i _£s

vindt u'n het dierenasiel

b;s^WrF? Parera"

*^^öii<®y JJvJ^ Kom eens langs!

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij .oor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:

* Dinsdag 12 januari 1988 vanaf 09.00 tot 16.00 uur.
Elmestraat (ged.) - Steengroevestraat.

s9IKODELA|.=

Nederlands gezin
ZOEKT

centraal gelegenruime en repre-
sentatieve ongemeubileerde
WONING TE HUUR
voor periode van ± 3 jaar.

Reakties:
Drs. F. Lindeman,

Las Palmas Hotel, Villa 83,
telefoon 625200

Pour vous Madame!
Maison Varfumév _^^rJ^J\j\]

Cas Coraweg 51 Telefoon 73014

Cursus praktijkdiploma
BOEKHOUDEN

Een nieuwe cursus start maandag 11 januari19.00uur
Inschrijving: vóór de lesop 11 jan.vanaf 18.30uur.

RADULPHUS COLLEGE u* 10
Docent: Drs. T. Buysman, bevoegd leraar, 612071.

FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID
Gedurende de periode 18 januarit/m 11 februari 1988 zal tel-
kens op maandag, dinsdagen donderdagvan 19.00-21.00 uur
aan deFaculteit derRechtsgeleerdheid, in het kader van de

DOCTORAALOPLEIDING
als keuzevak gedoceerdworden
Recente ontwikkelingen in derechtspraak

met betrekking tot het strafprocesrecht
door

Prof. Mr. J. Remmelink, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad
derNederlanden enhoogleraar Straf-en Strafprocesrecht aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam.

Belangstellenden kunnen zich voor dezecolleges melden bij deAdministratie van de Universiteitvan de Nederlandse Antillen te-
gen betaling van NA/.250.-.
Betaling kan geschieden via Maduro & Curiel's Bank N.V. reke-
ning no. 881341; A.B.N. Bank, rekening no. 13-39-826 of de Giro,
rekening no. 545848.

Aan hen die reeds detitel van meester in hetAntilliaans Recht of
NederlandsRecht bezitten zal door de Universiteiteen getuig-
schriftwordenverleend indienmetgoed gevolg aan hettentamen
is deelgenomen.

Dekaan van de Faculteit I /mA/mderRechtsgeleerdheid.

Universidat Nashonal di Antia I

Universiteitvan de NederlandseAnfflten
University of the NetherlandsAntilles
Univefsidad dé las Antilias Neertandesas

g$jÊÊLf, Consulado General de Venezuela
"_3^_________S^_WHP AVISO

EL CONSULADO GENERAL DE VENEZUELA
PARTICIPA AL PUBLICO EN GENERAL QUE A PARTIR
DEL

MIERCOLES 13 DEL PRESENTE
POR RESOLUCION DEL MINISTERIO RELACIONES
EXTERIORESPARAEL

OTORGAMIENTO DE VISA
DE TRANSITO O TURISMO

LOS INTERESADOS DEBERAN
CANCELAR LA CANTIDADDE US$ 10.00

SALVO EN LOS CASOS QUE EXISTAN CONVENIO,
TRATADOS 0 ACUERDO INTERNACIONAL.V J

Resort in St. Maartentaking applicationsfor qualifiedpersonnel inhospitality jobsincluding:

— Certified Tennis Pro with group /program ex-perience

— Laundry Managerwith technical andManagement
experience— Professional Bartenders and Waiter/Waitressesfor mte club.

To apply send resumé to Personnel P.O. Box 309, St. Maarten,Netherlands Antilles.V_ ,
ÉA -~k Restaurant „ Garuda "

wkUDA zoekt part-time
3

*,„.._,_„,'- (JRESTAURANT * WAITERS/
Ljj WAITRESSES

Geïnteresseerden gelieve persoonlijk langs te komen
op maandag na 7 uur 's avonds, in het Seaquarium.

TEKOOP
AANGEBODEN

TERREIN
(820 m 2) te Jan Thiel Oost I
Vraagprijs: ’. 29.000.-
Voor informatie: I

Tel. 615206. I

r- —-~~ «—-———---~--—iiJ ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER |
Wij zijn een naar Curagaose maatstaven middelgroot bedrijf met een personeels-
bestand van ongeveer 180 personen. De leiding van ons bedrijf berust bij een
management-team van vijf personen, bijgestaan door een kleine groep van ad-
ministratieve medewerkers.

Reeds lang voelen wij debehoefteom onze stafvan administratieve medewerkers
uit tebreiden. De nieuwekracht zal na ingewerktte zijn zelfstandig moetenwerken
en initiatieven ontplooien.

Totaanbeveling strektervaring met geautomatiseerde (computer) verwerking van
gegevens.

Opleiding : M.B.A. (Middelbaar Bedrijfs Administratie)/Bedrijfskunde
of tenminste daaraan gelijkwaardige opleiding.

Salariëring : Nader overeen te komen.
Secundaire
arbeidsvoorw. : Vergelijkbaar met overheidsdiensten/bedrijven.
Sollicitaties : Binnen twee weken na verschijning van deze advertentie,

uitsluitend schriftelijk aan het adres van dit dagblad,Cura-
gao onder titel:
"ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER"

BAC 300

NAAICURSUS
Voordie dames, diegraaghun eigenkleding willen maken, m.b.v. rader-en
kant- en klare patronen.
Zowelkinder- als dameskleding.Voor beginners en gevorderden.

Meer informatie? Bel 79302

TEKOOP
één van de mooiste

DIRECTIE-WONINGEN
van Curagao.
3 slaapkamers, muziekkamer, verzonken woonkamer (zit-
kuil), Romeins bad, lichtbak, 330m 2 oppervlakte, prachti-
getuin te Damacor.

Tel.:613809 gedurendekantooruren.

I CUfiflCfiO/CflRIÖB€flNHOTCLj^CftSINO
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. 5,

=f- Minimal 3 years experience in ?
Hotel Accounting ;— Goodreferences i— Pluent in English, Spanish, JDutch. J

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

Dutch.
Please call the Personnel Department for an ap- jj;
pointment during office hours.
Tel.: 625000. _ it

■■ -̂________-______-__________________----■■ M-_-_-________^M--_____________________-_^_ f

united[Cl I
securityk_£_d

INTERNATIONAL INSURANCE N.V.
Is looking for:

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

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

unitedI (Cl I
securityL£J

INTERNATIONAL INSURANCE N.V. b
Has openings for: v

2 GENERAL INSURANCE SALES AGENTS
1. Insurance knowledge.
2. Sales experience. ~3. Own car. v
Excellent Benefits.
KINDLY FORWARD APPLICATIONS AND CURRICU- Ï
LUMVITAETO: e
ATTN: PERSONELL MANAGER p

P.O. BOX 493.
■^■i.____HaaH_H___HßHUHH^p4)

UNIVERSITEITVAN DE
NEDERLANDSEANTILLEN

VACATURE PART-TIME DOCENT
KONTROLELEER VOOR DE S.E.F.

Bij deFaculteit derSocialeen Economische Wetenschappen kan
opkorte termijn een docentvoor het vak Kontroleleer geplaatst
worden dieophetvereiste niveauzelfstandig bovengenoemd vak
zal gaan verzorgen.

Functie-eisen:— Registeraccountant of gelijkwaardigeopleiding.— Praktijkervaring op het betrokken vakgebied.— Goede didactische en communicatieve vaardigheden.

Geïnteresseerden kunnen hun schriftelijke sollicitatiesvergezeldvan een curri ;i_lumvitaebinnen eenmaandnaverschijnenvan dit
bladrichten aan dedekaan van deSociaal-EconomischeFaculteitvan de Universiteit van de Nederlandse Antillen:

Dr. ing. Valdemar Marcha,
Jan Noorduynweg 111, Alhier,

Untversktat Nashonal dl Antta I
=^======mmVJ

Universiteitvande Nederlandse Antillen
University of the Netherlands Antilles
Urtversidad dé lasAntülasNeertandesas

fyf%] Aiaiemia Pzdcupgiko Kotsou .
WM | Instituto pa Formashon Pedagdgiko i Sosial

Afdeling ONDERWIJZERSOPLEIDING
Aanmeldingsdagen— Op dinsdag 12 jan.en woensdag 13jan. 1988iser

van 14.00u. -16.00u. gelegenheidtotaanmelding
voor de ONDERWIJZERSOPLEIDING.— Opleidingsjaar 1988/1989

Vooropleiding— HAVO of daaraan gelijkwaardig diploma; of— Kleuterleidsters A-diploma
Aanmeldingsprocedure
a. In tegenstelling tot voorgaande jaren moet

iedereen (dusookdegenendieeen studietoelage/- lening hebben aangevraagd) zichpersoonlijk op
bovengenoemde dagenopdeA.P.K. aanmelden.

b. Na bovengenoemde aanmeldingsdatais er geen
gelegenheidmeer om zich alseerstejaarsstuden-
te) voor het opleidingsjaar 1988/1989 aan te
melden.

Informatie-avond
Vooralle geïnteresseerdendie deinformatie-ochtend
van 18 december 1987niet hebben kunnen bijwonen
wordt er een extra informatiebijeenkomst georgani-
seerd.
plaats : A.P.K.
dag : maandag 11 januari 1988
tijd : 19.00u.-20.00u.

KONINKLIJKE MARINE
AANGEBODEN : Afgekeurde en overtollige goederenwaaronder;Koelap-

paratuur, banden,wasmachines,kasten, tafels, stoelen, ,
gereedschappen, bedden, diverse potten, pannen en
huishoudelijke apparaten.__

CONDITIE : As is where is. [
KIJKDAGEN : 15en 16 januari 1988 van 9.00-12.00. <<
PLAATS : In dekazerne te Suffisant. {
BIEDINGEN : In gesloten enveloppemet in delinkerbovenhoekdever-

melding: BOD MARINE GOEDEREN, en als volgt gea- y
dresseerd
HOOFD LOGISTIEKE ONDERSTEUNING IN HET CARAÏ-BISCH GEBIED.
MARINE BASISPARERA. .
ALHIER. i
Deze enveloppen dienen uiterlijk 1 februari 1988 ten ,
12.00v.m. bijvoornoemdefunctionaris aanwezigte zijn.

BIJZONDERHEDEN. j
1. Kavellijsten, voorwaarden en inschrijfbiljetten zijn !tijdens dekijkdagen ter plaatse verkrijgbaar. '2. Aan de KONINKLIJKE MARINE in rekening ge- !brachte invoerkostenzullen niet op dekoper worden 'verhaald.
3. Binnen 7 dagenna sluitingsdatum zaldegeneaanwie 'de koop is gegundworden ingelicht. \

DE KONINKLIJKE MARINE BEHOUDT ZICH HET RECHT VAN GUNNING VOOR. )
_-___ : ..:._." j _

ZATERDAG 9 JANUARII9BIAMIGOE10
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