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TOKYO — De effectenbeurzen in
het Verre Oosten hebben zich van-
daagietshersteldvandekoersverlie-
zen op maandag. In Tokyo ging de
Nikkei index met 46,62 omhoog tot
22.625,05punten. InSydney steegde
indexmet 21,1punten tot 1,286,8en
in Hongkong maakte de Hang Seng
indexeenwinstvan 44 punten en ein-
digde op 2.444. De dollarkoers stabi-
liseerde zich. In Amsterdam werd
vanmorgen een koers genoteerdvan
1,8398 Ned.gulden tegen een slot-
koers maandag van 1,8370 gulden.
Wall Streetwistzichmaandagiets te
herstellenvan de forse dalingvan af-
gelopenvrijdag. DeDow Jones index
sloot met 33,82 punten hoger af op
1.945,13punten.

*****
LEERDAM — Minister Van den

Broekvan BuitenlandseZakenroept
de Surinaamse regering en de Groep
Brunswijk op te komen tot een wa-
pen- stilstandzodat een klimaat van
vertrouwen kanontstaan tussen __et
centraalgezag en de bosnegers. Vol-
gens de minister hebben de bosne-
gersnietaltijd deaandachtgekregen
diezij verdienen.Hoewelmet dever-
kiezingen en denieuw gekozenrege-
ring het vertrouwen in terugkeer
van de democratiegewektis, werpen
berichten over moord op bosnegers
rond oudejaarsdaghierweer schadu-
wenover, aldus debewindsman. Be-
kendwerd datoud-ministerDe Gaay
Portman Nederland zal vertegen-
woordigenbij debeëdigingvanShan-
kar alsnieuwepresidentvan Surina-
me.De GaayFortman wasalsminis-
tervan Koninkrijks- zakennauw be-
trokken bij het onafhankelijk wor-
den van Suriname. Zijn aanwezig-
heid toont aan dat Nederland groot
belang hechtaan verbeteringvan de
betrekkingen tussen beide landen.

*****
WILLEMSTAD — Minister van

Defensie VanEekelen acht de kans
daterweer een nieuwevormvan sa-
menwerkingkomt tussenNederland
en Suriname "onwaarschijnlijk".De
militaire samenwerking tussen de
twee landen werd in 1982opgeschort
tesamen met diverse anderevormen
van samenwerkingtussen beide lan-
den. Aanleiding waren de zgn De-
cembermoorden. "Laten we hopen
dat Suriname weer snel terugkeert
op hetpad van de democratie. In dat
verband lijktmij herstelvan de ont-
wikkelings- relatie eerderop de weg
liggen, dan hetweer hebbenvan een
militaire missie", aldus Van Ee-
kelen.

*****

Zware eindronde
Nederland titel
Europees voetbal. DUSSELDORF — Nederland
!s voor de eindronde omdeEuro-
pese voetbaltitel in groep tweeingedeeld met Engeland, ler-
land en de Sovjetunie. Groep één
bestaat uit de Bondsrepubliek
Duitsland, Italië, Denemarken
en Spanje. Dat is het resultaat
van de dinsdagmiddag in Düs-
seldorf gehouden loting. Het
toernooibegint lOjuniinDüssel-
dorf met de wedstrijd de
BondsrepubliekDuitsland - Ita-
lië.Definale staatvoor 25juniin
Münchenop hetprogramma.

De indeling is: >
groep één: de Bondsrepubliek
Duitsland, Italië, Denemarken
en Spanje.
groep twee: Engeland, lerland,
Nederland en Sovjetunie.

Toeristen gered
na vergaan boot

ORANJESTAD — Door de
beheerstervan Pelikan Tours
werd zondagmiddag aangifte
gedaan van het feit dat een
acht voet lange speedboot
meteen 25PK motormettwee
vrouwelijke toeristen werd
vermist.

Debootwerd voor eenhalfuur
gehuurd doch toen de boot een
uur te laat was, werd alarm ge-
slagen. Daar depolitie niet over
een bootbeschikte, stuurdePeli-
kan Watersports erzelfenigebo-

ten op uit om te zoeken. Tegen
halfvier werden de twee toeris-
ten gevonden. Zij bevonden zich
op een afstand van achthonderd
meter ten zuiden van deEagle-
beachenzwommennaar dekant.

Zijverklaarden, datdeboot ge-
zonken was en zij reeds een uur
aan het zwemmen waren. Bei-
den droegen een zwemvest. Zij
warenergvermoeid dochniet ge-
wond. Doordat de zee nogal ruw
was, zonk tijdens de zoekactie
een boot vandezelfde lengte.

INKOMSTEN
De Jeruzalem Post haaldeShamiraan diezei: "Het is waardatwij de inwonersvan Judeaen

Samaria(deWestoever) en Gaza
zeggen: "Als jenietgaatwerkenheb je niets om van te leven.
Maar als de rellen toenemen
hebbenwegeenkeuze dantezeg-
gen"wemoetenallenoodzakelij-
ke veiligheids- maatregelen ne-
men, zelfs als de inwoners zou-
denlijdenonder tekorten" "

Sinds hetbeginvan deongere-
geldheden zijn minstens 33 Pa-
lestijnenom het leven gekomen
en liepen er 200 verwondingen
op. Ongeveer duizend Palestij-
nen zijn de afgelopen weken ge-
arresteerd. Ondanks deze getal-
len sprak Shamir van een "te-
rughoudend" optreden van de
strijdkrachten. Hij voegde eraan
toe dat die benadering niet het
gewensteresultaat heeft opgele-
verd.

De commentaren in de Israë-
lische pers uitenin toenemende
matekritiek op hetoptreden van
deveiligheids-troepen en het be-
leid van minister van Defensie
YitzhakRabin. Hij moest in het
parlement toegeven dat de de-
monstraties "heftiger zijn dan
wijaanvankelijk hadden aange-
nomen".

VRIJGELATEN
De Israëlische politie heeft

vanmorgen twee kolonisten,
Pinhas Wallersten, hoofdvan 27
joodsekolonies opdeWestoever,
en zijn veiligheids- agent ShaiBen Yosefvrijgelaten zonder
borgtocht. Zij hebben maandag
met geweerschoten een Pales-
tijnse 16-jarigejongengedooden
een Arabische man gewond.
Voordat de Israëlische politie
een aanklacht kon indienen,
sloot deopperbevelhebber vande
Westoever, generaal Amram
Mitzna, sindsdienhetonderzoek
naar de schietpartij af, waarbij
hij concludeerde datWallerstein
schoot uit zelfverdediging. Vol-
gens de kolonisten werden ze bij

een wegversperring tegenge-
houden en aangevallen doorPa-
lestijnse betogers. Daarop open-
den zij het vuur met een uzi- se-
mi- automatisch geweer. "Het is
jammer dat het gebeurde", zei
Mitzna, dieverklaarde debeide
mannen persoonlijk te kennen.
"Maar deze toestand, waar de
Arabieren het civiele verkeer op
doorgaande wegen verstoren
kan nietvoortduren".

De afgevaardigde Amnira
Sartani van de Arbeiderspartij
verklaarde voor de Israëlische
radio dat volgens zijn bronnen
"beide Israëlische burgers ge-
makkelijk de groep jongePales-
tijnen die hen aanviel konden
ontwijken, maar ze stopten lie-
ver en achtervolgden hun aan-
vallers".

DEPORTATIE
Advocaten van vijfPalestij-

nen op dewestelijke Jordaanoe-
ver wie deportatie boven het
hoofd hangt, hebben gezegd dat
hetberoeptegen de maatregelbij
een Israëlisch militair hof van
beroepis ingetrokken.Ditomdat
het bewjs tegen hen en de dos-
siersdiezijnaangelegd, voor hen
geheim blijven. De Israëlische
legerradio verwacht dathet uit-
wijzings- bevel binnenkort gete-
kend zal worden. Hetberoep dat
devieranderePalestijnen bij het
hofvan beroep hadden aangete-
kend, is verworpen doordeIsraë-
lische zuidelijkecommandant.

Israëlische dagbladen
meldden dataangezien Jorda-
nië, Egypte en Syrië hebben ge-
weigerd degedeporteerde Pales-
tijnen te aanvaarden, Israels
enige optic is hen uit te wijzen
via de door Israël uitgeroepen
'veiligheids- zone' in Zuid Liba-

non, waar deLibanese regering
niet in staat is hun detoegang te
ontzeggen. De uitwijzing zou
zelfs nog kunnen plaatsvinden
voordat deVN- gezant Goulding
weer uit Israël vertrekt. Goul-
dingheefterbij Israëlnamens de
Veiligheidsraad op aangedron-
gen niet tot deportatie over te
gaan.

WILLEMSTAD - De vele
plantenen degrotekooienmetpa-
pegaaien bij de Waterfortbogen
(zie foto), creëren een zeer tro-
pisch sfeertje dat detoeristen ze-
ker zal aanspreken. Het is uiter-
aard wel zaak dat de vogels die
daar 'wonen'het ooknaar hunzin
hebben. Omdatdehuidigekooien
daar niet voldoende in voorzien,
heeft deDierenbescherming,gea-
larmeerd door boze dierenlief-
hebbers, contact opgenomen met
de exploitant van het project. De
verwachting is dat de situatie
voor depapegaaien, diehetoveri-
gens met elkaarreuze goedkun-
nen vinden(zie foto), er binnen-
kort stukkenbeter op wordt.

VN-GEZANT TOEGANG TOT VLUCHTELINGENKAMP ONTZEGD
Kolonisten vrij na dodenPalestijnse tiener

Staking en geweld
in bezette gebieden
GAZA—HetIsraëlischelegerheeftdinsdag- ochtenddespe-

cialegezantvan deVerenigde Naties, MarrackGoulding, ver-
bodenhetPalestijnse vluchtelingen-kamp Jabalyain deGaza-
strookte bezoeken.Ditomdatvoor hetgebiedeenuitgaansver-
bod geldt. In de door Israëlbezette gebiedenheeft maandag
een meerderheid van deanderhalfmiljoen daarwoonachtige
Palestijnen gehoor gegeven aan eenoproepvan dePalestijnse
Bevrijdings- organisatie PLO tot een algemene staking van
driedagen.Inveel plaatsen opdeWestbanken deGaza-strook
kwam hetopnieuw tot botsingen tussen Palestijnen en het le-
gervan Israël. Twee Israëlischekolonisten diemaandag een
Palestijnse jongen doodschoten zijn zonderborgtocht vrijge-
laten.

De ondersecretaris- generaal
van deVN, Goulding, bezoekt de
bezette gebieden om te zien hoe
dePalestijnen dieleven onder de
Israëlische bezetting, kunnen
worden beschermd. "Hij pro-
beerde het kamp te bezoeken
maar mocht het niet betreden.
Voorbijna allekampen in deGa-
zastrook geldt een uitgaansver-
bod. We onderhandelen nog",
verklaarde eenVN-functionaris
in Gaza.

Een Israëlische leger-
woordvoerder inTelAviv zeiniet
te kunnen bevestigen dat Goul-
ding detoegangtothetPalestijn-
se kamp was ontzegd. Maar hij
voegde eraan toe: 'Vanaf hede-
nochtend is het kamp Jabalya
geslotenmilitair gebied".

De Israëlische premier,
Yitzhak Shamir, waarschuwde
voordat GouldingNewYorkver-
lietdatIsraëlgeenmedewerking
zouverlenen aanzijnmissie.Het
bezoek van de speciale VN- ge-
zant is het gevolgvan tweereso-
luties van de Veiligheids- raad,
waarinIsraels beleid in debezet-
te gebieden werd "betreurd" en
dejoodsestaat wordtopgeroepen
niet over te gaan tot uitwijzing
van Palestijnse activisten.

In Gaza, Hebron, Nablus en
Oost- Jeruzalem bleef een groot
deelvan dekantoren, winkelsen
bedrijven in verband met desta-
kings- oproep gesloten.Een mili-
tair woordvoerder in Jeruzalem
verklaarde echter datveel Pales-
tijnen gewoon aan het werk zijn
gegaan. In het geannexeerde
oostelijk deel van Jeruzalem
richtten Arabische demonstran-
ten wegversperringenop.De Pa-
lestijnen vielen militairenaan
met stenen en brandbommenen

hetleger antwoordde met traan-
gas,rubberkogels en enkele ma-
len met scherpe munitie.

Volgens het Israëlische onaf-
hankelijke dagblad Haaretz is
Shamir er voorstander van de
naar schatting 60.000 Palestijn-
se arbeiders die dagelijks in Is-
raël gaan werken, te verbieden
het gebiedte verlaten. Daarmee
zouden de inkomsten van de Ga-
zastrookwegvallenen dedrukop
de Palestijnen toenemen een
eind te maken aan de onlusten.

Dierenbescherming in actie:
Waterfort-papegaaien

krijgen het beter
WILLEMSTAD — De

kleurige papegaaien die in
grotekooien op het plein
van de Waterfortbogen
vertoeven,wordennaar al-
le waarschijnlijkheid, bin-
nenkort uit hun lijden ver-
lostDat dezevogels in hun
huidige onderkomen lij-
den, is eengegevendatvele
dierenliefhebbers de afge-
lopen wekenboosheeft ge-
maakten datleidde toteen
roodgloeiende telefoon bij
deDierenbescherming.

Bestuurslid Joost Pronk,
zelfeen grote vogellieftiebber
en als zodanig 'vogelexpert'
van de Dierenbescherming,
ging naar aanleiding van de
vele klachten, zelf op onder-
zoek uit. Hij bevestigde tege-
nover deAmigoe datdevogels
momenteelbeslist niet ideaal
gehuisvestzijn en dat devoe-
dingsbakjes evenmindeugen.

De Dierenbescherming

nam contact opmet Meta Cor-
poration, deexploitant van de
Fortbogen,ombeklagtedoen.
Daar werd tot tevredenheid
van Pronk, goed gereageerd.
Menbleek nietop dehoogte te
zijn dat er een te harde wind
staatwaar devogels onder lij-
den.Bovendien heeft deregen
vrij spel, en hebben de vogels
te weinig plaats om te schui-
len voor hetwater. ,

In samenwerking met de
Dierenbescherming, zal er
verbetering in worden ge-
bracht, liet Joost Pronk we-
ten.Er moeteenafgeschermd
deel in de kooien worden ge-
maakten nieuweetensbakjes
zijn ook noodzakelijk omdat
deze te snel omkieperenen de
voedinger dus uitvalt. De be-
wakers zullen bovendien
strengere controlemoeten ui-
toefenen op de kinderen die
daarrondlopen enregelmatig
de vogels schijnen te plagen.

De Koning ontmoet Wathey:
Nederlandse en Antilliaanse
delegaties naar St Maarten

WILLEMSTAD—DatCIau-
deWathey van StMaarten als
één van zijnargumenten voor
de wenselijkheid van onaf-
hankelijkheid van diteiland,
de afdrachten van belasting-
gelden heeft genoemd, ont-
loktebijpremier Don Martina
de reactie dat "elk dccl van
een democratisch land dient
te betalen voor de diensten
waar gebruik van wordt ge-
maakt"

De nieuwjaars-rede van Clau-
de Wathey blijft 'talk of the

town', zeker omdat hijzelfiedere
keer nieuweuitspraken doet die
zijn wens om St Maarten onaf-
hankelijk te maken, bevestigen.

Vlakvoor zijnvertrek naar St
Maarten, lietdeNederlandse be-
windsman, minister Jan de Ko-
ning, weten dathij bereid is Wa-
they te woord te staan. De DP-
leider van StMaartenwil name-
lijk niet met de Antillenvan ge-
dachten wisselen over zijn onaf-
hankelijks- plannen, maar daar
direct met Nederland over pra-
ten. Hetgeen mogelijk is op
grond van de Eilandenregeling
(Erna).

Wathey heeft inmiddels ook
aangekondigd, dat St Maarten
er in deze situatie, geenbehoefte
meer aan heeft om het overleg
over de herstructurering van de
Antillen van Vijf, bij te wonen.
Don Martina liet daargistermid-
dag over weten, dat de Antilli-
aanse regering het vertrek van
éénvan de eilanden zalrespecte-
ren, indien dat de overtuigingis
van debevolkingvan hetbetrok-
ken eiland. Op grond van het re-
geerprogramma, blijft derege-
ring er evenwel naar streven de
banden te behouden. JandeKo-
ning noemde het herstructure-
rings- overleg ook "zeer belang-
rijk" maarwildeverder geenuit-
spraak doen over de mogelijke
afwezigheid van St Maarten
daarbij, omdat dat een aangele-
genheid is van de Antilliaanse
regering.

Dat Wathey het Tbeu' lijkt te
zijnom noglanger belastingenaf
te dragen aan de Antilliaanse
regering, leek ministerWinston

Lourens die gistermiddag eve-
neensbij depersconferentie aan-
wezigwas, in hetverkeerdekeel-
gat te schieten. De premier zei
dat de afdrachten van belastin-
gen, een logischgevolgisvan een
democratischland.Hetgeldvoor
de dienstendie debevolking, en
de eilanden, geboden worden,
moet toch ergens vandaan
komen.

WinstonLourens lietevenwel
felweten dat St Maarten de An-
tillennogeen hoop geldschuldig
is. Bijvoorbeeld bij de SVB staat
een openstaande 'rekening' van
23 miljoen gulden.

De Nederlandse delegatie is
gistermiddag naar St Maarten
vertrokken, in gezelschap van
vertegenwoordigers van de An-
tilliaanse regering. Onder ande-
re op het programma staat het
bestedings- overleg met elk van
de Bovenwindse eilanden. En
voor De Koning natuurlijk een
gesprek met Claude Wathey
over de mogelijke onafhankelijk
van St Maarten.

WILLEMSTAD — Minister
van Defensie drWE. vanEekelen
brengt momenteel een bezoek aan

deNederlandse Antillen. Giste-
ren gaf de bewindsman een
persconferentie in hetAvila Be-

ach Hotel. Meer daaroveroppag.3
Foto: de ministertijdens de in-

spectie van de erewacht.

Slachting
metkapmes
WILLEMSTAD —Een zes-

tig- jarige man heeft bij een
woordenwisseling met een
samenwonend paar eenkap-
mes tevoorschijn gehaald en
een bloedbad aangericht De
politie trof in een woning te
Souax een man aan wiens
rechteronderbeen bijna ge-
heel afgekapt was. Ook zijn
voet wasletterlijkaanflarden
gehakt

De 24-jarige vrouw waarmee
de man samenwoonde, kreeg
eveneens een houwmet hetkap-
mes. Na verpleging van de kap-
wondaanhaar linkerhiel kon de
vrouw hethospitaal verlaten. De
man is er erger aan toe en is met
spoed opgenomen in het zieken-
huis.

De daderL.M.kon door depoli-
tie bij een vriend van de man in
Souax aangehoudenworden.

Un bon beter dl:. "BRANDY
ta te hastebon pabo «alü.



MENSEN

Op de laatste dag van het oude
jaarheeft KODELA een geani-
meerde bijeenkomst gehouden
voor allepersoneelsleden. De Di-
recteur van Kodela, M.Evertsz,
Gedeputeerde A.Salsbach, pre-
sident commissaris van Kodela
en S.Hart president van
U.W.W.G.E. hebben bij deze ge-
legenheid enkele woorden ge-
sproken. Tevens werd afscheid
genomen van Hart die een
functie buitenKodela aanvaard
heeft. Ook werd deemployeevan
het jaar1987benoemden dieeer
viel te beurt aan IsnardoP. Vidal

van hetdepartement Netbeheer.
Hetoudejaarwerduitgeluidmet
hettraditionele vuurwerk ter-
wijl Zójojo en zijn groep voor de
muzikale omlijstingzorgden. Op
defoto deoverhandiging van het
plakkaat aan de employee van
het jaar.Vlnr deheren Salsbach,
Vidal, Evertsz, Hart enRolfast.

*****DeFranse schrijverenjournalist
THIERRYMAULNIERisin zijn
woonplaats Marnes-La- Coquet-
tebijParijs overleden.Hij was78
jaar.Maulnier, dieeigenlijk Jac-
ques Talagrand heette, werd

vooral bekend als essayisten to-
neelschrijver. Zijn bekendste
stukken zijn «Jeanne et ses
juges» en een toneelbewerking
van «Lacondition humaine» van
Andre Malreux. Maulnier, die
lange tijdvoor dekrantLe Figa-
ro werkte, was sinds 1964lidvan
de Academie Franchise.

*****Op de laatste avond van het ver-
blijf op de Nederlandse Antillen
waar decongregatievan Franci-
scanessen ALLES VOOR AL-
LEN 132 jaarwerkzaam is ge-

weest in de ziekenzorg ging de
bisschop van Aruba en deAntil-
len, mgr Wim Ellis, voor in een
misviering uit dankbaarheid
voor alles wat de zusters hebben
gedaan, in het Sint Elisabeth
Hospitaal, in Rustoord en in de
leprosen- stichtingZaquito. Het
vertrek van de zusters noemde
debisschop afgelopen vrijdagbij
het afscheid van de religieuzen
te Scherpenheuvel het uitgaan
van een licht in het ziekenhuis.
Tijdens de dienst in de zieken-
huis- kapel zag de bisschop het
meerals een teken van deherfst
waarin dekatholieke kerk op de
Antillen zich nu bevindt. De
komst van de zusters indertijd
was hetbegin van een lente.Ver-
schillende zusters- congregaties
kwamen daarna naar de Antil-
len zoals die van Voorschoten,
Asten, Bethanie en in later jaren
van PuertoRico, Colombia en de
Dominicaanse Republiek, ter-
wijl het spits werd afgebeten
door de zusters van Roosendaal.
Ookkwamen de fraters van Til-
burg evenzo de frères op Aruba
en de broeders van Dongen. Zij
werkten samen met de paters
Dominicanen.De kerk heeft met
zoveel inzet van religieuzen een
zomertijd doorgemaakt. Nu
dientde herfst zich aan, met het
vertrek van zoveel religieuzen.
De winter staat voor de deur.
Maar de winteris nietheteinde.
Infeite is demoeilijke wintertijd
de voorbereidingop de komende
lente. Net als met de Calvarie,
aldus mgr Ellis. De dood van
Christus was niethet einde. Het
was de doorgang naar deVerrij-
zenis. Bij dit afscheid, hoe pijn-
lijk ook voor de zusters zelf en
voor ons allemaal, aldus mgr El-
lis, mag het pessimisme niet
overheersen. Wel heerst er
dankbaarheid voor zoveel inzet
en overgave, zoals door deze zus-
ters betoond. De bisschop deed
een dringend beroep op allendie
met het ziekenhuis van doen
hebben om zich in te zetten voor
deze instelling. Dat er zon
prachtig ziekenhuis is gekomen
kwam door de samenwerking

met dezusters. Zijwaren het niet
altijd met elkaar eens maar
werkten wel samen. Zo zal men
hetheden ten dageinhetzieken-
huis niet steeds met elkaareens
hoeven te zijn, maar wel is het
noodzakelijk dat men samen-
werkt in het belang van de zieke
medemens. Daarbij legde de
bisschop wel de nadruk op de
noodzaak dat het katholieke
stempel in het Elisabeth Hospi-
taal gehandhaafdmoet worden.

*****Vanuit Nederland werd bericht
ontvangen dat ZUSTER MAR-
TILIA is overleden. Zij werd 98
jaar.Tussen 1919en 1959was zij
werkzaam in het Sint Elisabeth
ziekenhuis enwel alsportier. Zij
stond daarbij haar mannetjewel
en wist ongewenste gasten
steeds buiten de deur te houden.
Van haar is bekend dat zij man-
nen dieteveel naar alcoholroken
ook buiten de deur hield. Zo
kreeg zij denaam streng te zijn.
Zij werd maandagavond her-
dachtals een van devele zusters
van Alles voor Allen diezich heb-
ben ingezet voor de zorg voor de
zieken opCuracao.

China gaat een reservaat in-
richten voor RIVIER- DOLFIJ-
NEN, diemetuitstervenworden
bedreigd door de visvangst, het
waterverkeer en de vervuiling.
Het reservaat van 20 hectare
komt in mei tot stand in Tonglil
in deoostelijke provincie Anhui.
Het kost een miljoen dollar. De
rivier- dolfijn leeft sinds 25 mil-
joenjarenin derivier deYangtze
Kiang, maar nog maar 200 die-
ren hebben deaanslagop hunna-
tuurlijke omgevingoverleefd.

*****Edmond Ball, leraaraan de Illini
BluffsSchoolvan Gladsfordin de
Amerikaanse staat Illinois, is
moeten aftreden omdat hij aan
de ouders van een leerlinge een
VIDEO- OPNAME van zijn sex-
uele hoogstandjes had gestuurd
in plaats van een van de meisjes-
baskettballploeg van die school.
De37-jarigeBall doceerde sinds
zeven jaarEngels en hij was de

coach van het basketballteam.
"Ik dacht dathet bandje was uit-
gewist. Hetis eenongelukje", zei
Ball tegen een krant. De film
vertoonde volgens hem overi-
gens niets pervers.

$ $ ♦ ♦ H(

In China is een bende opgerold
die stelselmatig jachtmaakteop
de zeldzame REUZENPANDA
in een natuurreservaat. Enkele
leden van de bende hebben le-
venslange gevangenisstraf ge-
kregen. In een nieuws- uitzen-
ding van de nationale televisie
werden 26 bendeleden getoond,
geboeid lopend door de straten
van de stadMianyangin dezuid-
westelijkeprovincie Sichuan.De
beboste bergen in dezeprovincie
zijn het laatste toevluchtsoord
van de panda, waarvan er nog
maar 1.000inhetwild zouden le-
ven. De jagers gingen te werk
met geweren,kapmessen enval-
len om depanda's te doden. Sinds
1985hebbenzij minstens 19 hui-
den verkocht, aldus het televi-
sie-journaal. Vorig jaar heeft
China op deergstevorm van het
stropenvan panda's dedoodstraf
gezet.

Belichaming van de ”stiffupper lip”
Britse filmacteur

Trevor Howard overleden
LONDEN—De Britse fil-

macteur TrevorHoward is
vorige week na een
kortstondige ziekte op 71-
-jarige leeftijd overleden.
Hij belichaamde in veel
films deBritse "stiffupper
lip" en de fors drinkende
snoever.De film historicus
David Shipman noemde
hem "de beste van alle ac-
teurs in Groot Brittannië.
Een levensbeschrijving.

De vooraanstaande filmcri-
tica Dilys Powell — deBritse
Pauline Kael — schreef in
1957 in The Sunday Times:
"Ikken geenacteur die achter
een in de plooi blijvend ge-
zicht zo suggestief hart- ver-
scheurend kan zijn". Trevor
Howard, geboren op 29 sep-
tember 1916 als zoon van een
Britse verzekerings- agent en
een Canadese verpleegster,
was zijn acteer- carrière in
1934 begonnen. Shakespea-
re- rollen in Stratford- upon-
avon en in de Londense Old
Viewerden gevolgd doortwee
jaar— van 1936 tot 1938 —Terence Rattigan: "French
without tears" met Rex Har-
rison.

Door invaliditeit ontslagen
uit actieve dienst was Ho-
ward in 1944voor het eerst op
het scherm te zien, als mari-
neofficier in "The way ahe-
ad".Zijn eerste grote hoofdrol
was die van een serieuze arts
die een kortstondige, zich
voornamelijk op een perron
afspelende, affaire heeft met
een getrouwde vrouw, ge-
speeld door de actrice Celia
Johnson.Regisseur DavidLe-
ans"Brief encounter"—naar
een novelle van Noel Coward
—uit 1945,werdeenklassiek
werk.

Er volgden twee thrillers:
"I see a darkstranger" (1946),

waarin Howard een engelse
officier speelt en Deborah
Kerr zijn tegenspeelster is, en
"Green for danger" (1947),
waarin hij verdacht wordt
van moord.

SHAKESPEARE
In Leans "The passionate

friends" (1948) speelt hij het
soort rol dat hij in Brief en-
counter had, maar in "The
third man", naar Graham
Greene, van regisseur Carol
Reed, ishijharden cynisch. In
"Odette" in 1950 speelde Ho-
ward de oorlogsheld Peter
Churchill en in "The clouded
yellow" een ten onrechte be-
schuldigde Britse spion en
vervolgens werd hij door de
kritiek bejubeld voor zijn rol
in een andere film naar Gra-
ham Greene,'The heartofthe
matter" uit 1953.

Trevor Howard was aan-
vankelijk in Londen toneel
blijven spelen, zoals in "The
tamingofthe shrew"in deOld
Vie, maar na '53 wijdde hij
zich tien jaarlang uitsluitend
aan de film. Sheridan Morlev
was een van de Londense to-
neelcritici diebetreurden dat
Howards succes als filmac-
teur het toneel beroofde van
zijn talent als een groot Sha-
kespeare- speler- in- op-
komst.

Na nog een militaire adju-
dant in de oorlogsfilm
"Cockleshell heroes" te heb-
ben gespeeld, ging Howard
naar Hollywood, om een
schurk te spelen in "Run for
the sun" (1956).

UNIFORM
Ervolgden een paar weinig

indrukwekkende films die
Howardzelfsnietkonredden,
maar hij kreeg in zijn ge-
boorteland een prijs als beste

Britse acteur voor zijn rol in
"Thekey" uit 1958, metWilli-
am Holden en SofiaLoren. In
1960 werd Trevor Howard
voorgedragen voor een Oscar,
voor zijn aandeel in"Sons and
lovers", naar D.C. Lawrence,
en speelde hijeen opmerkelij-
ke Captain Bligh tegenover
MarlonBrando ineen nieuwe
versie van "Mutiny on the
bounty" in 1962.

Vele latere films, o.a. "The
man in the middle"(1964), en
"the charge ofthe lightbriga-
de" (1969), toonden een geü-
niformeerde Howard.
Winstgevende bijrollenin on-
opvallende films wisselden
zich afmet grote rollen als de
priester in DavidLeans "Ry-
an's daughter" (1970) en
Wagner inLuchinoVisconti's
"Ludwig"(l973).

Trevor Howard sloeg een
aanbod van Lord Olivier af
omlidtewordenvan het Nati-
onal Theatre omdat hij, zei
hij, na 30 jaar niet naar dat
soort repertoire kon terugke-
ren. Niettemin stond hij in
1974 nog even op de planken
in "Waltzofthetoreadors" Op
het eindevan de jarenzeven-
tig en begin van de jaren
tachtig speelde Trevor Ho-
ward voornamelijk secundai-
re rollen, een paar keer als
een knorrige, gevatte grijs-
aard. Hem werd lof toege-
zwaaid voor zijn voormalige
koloniale officier in een tele-
visiefilm van Paul Scott's
"Staying on". Trevor Howard
trouwde in 1944met de actri-
ce Helen Cherry. Hun huwe-
lijk overleefde financiële
moeilijkhedenenveelvuldige
woorden- wisselingen over
Howards romantische
avonturen in hetbuitenland,
zijn drankgebruik en zijnru-
ziezoekerij.
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DINSDAG: 16.00 Teletekst; 16.30 Me-
atballs and Spaghetti; 17.00 MTV Musi-
cal; 18.00Obra di mankv Loupe; 18.30
Mirai Skucha; 18.45Informe deportivo
kv Hector Rosario; 19.00 TeteCuragao
special: «Ayear in review»; 20.00 Noti-
siero Tele-8;20.45Karnaval '88 diskina
paskina kv Hermanito;21.00Enkuentro
kv Peul de Windt; 21.30 TeleCuragao
special:«Ayearin sports;22.ooWegadi
Number;22.10 Crimest^ry; 23.00 Slui-
ting.

WOENSDAG: 16.00 Teletekst; 16.30
Ora pamucha; 17.00Rintstones; 17.30
Kwes kv Tante Irma; 18.15New wilder-ness; 18.45 Informedeportivokv Hector
Rosario; 19.00Planeta3;20.00 Notisie-
ro Tele-8; 20.45Karnaval '88 di skina pa
skinaku Hermanito; 21.00Falcon Crest;
22.00Wegadi Number;22.10KarnavalTotalkv Hermanito; 23.00Sluiting.
(wijzigingenvoorbehouden)
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RICHARD LA VOIE (midden)
kreeg bij het zwembad van Ca-
ribbean Palm Beach de onder-
scheiding Goodwill Ambassador
van Aruba uitgereikt. La Voie
kreeg de onderscheiding omdat
hij al 21 jaaronafgebroken ieder
jaar zijn vakantie op Aruba
doorbrengt.

De Verenigde Glasfabrieken in
Schiedam hebben met ingang
van dit jaar deROYAL LEER-
DAM PRIJS ingesteld ter aan-
moedigingen verdere ontwikke-
ling van jongEuropees ontwer-
pers-talent. Deprijs dieeenmaal
in de driejaarzal worden toege-
kend, bestaat uiteen werkbeurs
van 20.000 dollar, waarmee de
winnaar een jaar lang verder
kan studeren. Aanleiding voor
het instellenvan de prijs is het
20- jarigbestaan van het glas-
vormings- centrum in Leerdam.
Daar worden kristallen voor-
werpen en gebruiksglas in
kleinere seriesvervaardigd. Het
centrum dienttevens omnieuwe
modellen en technieken voor
massa- productie te testen.

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten van de
artsenvanBandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
danhetantwoordapparaatafluisteren.
De patiëntenvari de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie dedienstdoendearts is.

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

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

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

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

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur alleen
volgens afspraak.
ZUIGELINGENBUREAU:maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvan
07.15-10.30 uur; alleen volgensafspraak.
GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria 17,tel.: 80222.

*****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. Voorspoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Curagao, Breedestraat, tel.: 623575.
Punda
Vredenberg, Socratesstraat 3, tel.: 613300.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur 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- en zaterda-
gavondom 19.30uur te Aloëstraat 12.

TIENDADl LEY(spreekuur): dinsdagvan
18.00-20.00uur op Martinus Basisschool,
Brionplein.

WOENSDAG
DIVERSEN
SEDUKAL:elkewoensdagvan 14.00-16.00
uur is er vrij spreekuur.

TENTOONSTELLING
CULTUREELCENTRUM CURAQAO(t/m
16 januari 1988): dinsdag en woensdag
van 08.00-12.00 uur en donderdag van
08.00-12.00/19.00-22.00 uur expositie
schilderijen in gouachevanElvis Marchena-aula Akademia diArte diKórsou.
TOERISTENSCHIP: 07.00-12.00 uur
«Fairwind»- ACA.

AMIGOE2

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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MINISTER VAN EEKELEN BEZOEKT ALLE EILANDEN
Antillen en Aruba ontvangen 130 miljoen Nederlands

Defensie-begroting
blijft gehandhaafd

WILLEMSTAD — De Nederlandse Antillen en Aruba vor-
men zeerzeker geen sluitpost opdeNederlandse defensie- beg-
roting. Dat benadrukte ministerdrWillemF. van Eekelenvan
Defensie die momenteel een orienterings- en kennismakings-
bezoekbrengt aan deAntilliaanse eilandenen Aruba. Terwijl
definanciële situatie van deNederlandseregering ook tewen-
sen overlaat en er een druk staat op de defensie- begroting,
worden de financiën voor de Antillen en Aruba niet vermin-
derd.

Minister Van Eekelen: "On-
danks de moeilijke periode die
onze economie doormaakt, heb-
ben wij de defensie- begroting
van 130 miljoen Nederlandse
gulden voor de Antillen en Aru-
ba gehandhaafd. Tevens zijn in
1987 driemiljoengulden besteed
aan deverbetering van deinfra-
structuur in Aruba. De taken,
die deNederlandse defensie zich
gesteld heeft, willen we zo goed
mogelijk uitvoeren. Niet alleen
willen we de efficiëntie verbete-
ren, maar ookdezichtbaarheids-
functie van onze krijgsmacht
vinden we erg belangrijk. In de
afgelopen jaren is dan ook een
toename van activiteitenvan on-
ze krijgsmacht waar te nemen".

COMMUNICATIE
"In de laatste jarenis er veel

vooruitgang geboektin de com-
municatie tussen het defensie-
personeel op deNederlandseAn-
tillen enAruba en het ministerie
van Defensie inDen Haag, waar-
dooreen groot aantalproblemen
is opgelost."Als voorbeeld daar-
van noemdeVanEekelen dever-
beterde rechtspositie van deAn-
tilliaanse militie, dienu voor al-
le partijen naar tevredenheid is

geregeld. "In deAntilliaansemi-
litie fungeren thans een aantal
kaderleden, die bewust gekozen
hebbenom op deAntillenofAru-
ba te blijven. Voor een beroeps-
opleiding moet men echternaar
Nederlandgaan.Ditheeftechter
tot gevolg dat de'Antilliaanse
Arubaanse kaderleden wel de
status van beroeps-militairen
hebben, maarover hunrechtspo-
sitie moet nog het een en ander
besproken worden. Ook zal aan
de uitvoering van de genomen
beslissingen nog wat gesleuteld
moeten worden."

"" -minister van Defensie dr. Wil-
lemF. van Eekelen( links) enpre-
mierDon Martina ...

AFSCHRIKKING
De zichtbaarhejds- functie

van de Nederlandsekrijgsmacht
op de Antillen en Aruba, is vol-
gens de bewindsman zeer be-
langrijk: "De aanwezigheid van
1.200 militairen op de Neder-
landse Antillen en Aruba vor-
men een zichtbare drempel ter
afschrikking van een mogelijke
dreiging vanuit het buitenland.
Na de Fransen hebben wij op de
Antilliaanse eilanden de groot-
ste krijgsmacht, die beschikt
over modern materieel enperso-
neel meteen hoogopleidings- ni-
veau, dat ook inhoudelijk wat
voorstelt. In deafgelopenjaren is
een toename van de activiteiten
van onze militairen te zien ge-

weest. Regelmatig worden pelo-
tonsvoor oefeningenvan ennaar
St Maarten vervoerd. Met de
komstvan hetfregatschip HrMs
Woerden is de flexibiliteit van
onze krijgsmacht sterktoegeno-
men. Het stationsschip is bijna
nooit meer voor lange tijd hier,
maar is bijna voortdurend in de
vaart. Dit komt niet alleen de
zichtbaarheid, maar ook de in-
zetbaarheid en geoefendheid
van onze militairen ten goede.
Op bilateralebasis is het nu
mogelijk met andere landen en
inNAVO-verbandoefeningente
houden."

ONAFHANKELIJK
Van Eekelen wilde niet voor-

uitlopen op de mogelijke gevol-
gen van de onafhankelijkheid
van Arubain 1996voor de defen-
sie van dat land: "Vaststaat dat
de defensie eenKoninkrijkstaak
is, die ophoudt, wanneer een
land onafhankelijk wordt. Dan
bestaat er nog wel de mogelijk-
heid tot samenwerking, maar
van een garantie zoals nu kan
dan geen sprake meer zijn. Stel
dat inhethypothetische gevalSt
Maarten onafhankelijk wordt,
danblijven Saba enStEustatius
in beginsel op dezelfde manier
beveiligd, als nuhet gevalis", al-
dus minister Van Eekelen. Op
'hypothetische vragen' over de
gevolgen voor de defensie op St
Maarten indien dit eiland ook
onafhankelijk wordt, wilde de
bewindsman verder'niet al te
zeer op ingaan.

In het kader van het bezoek
van minister Van Eekelen aan
ons land heeft de voormalige
Staatssecretaris van Buiten-

landse Zaken gisteren gouver-
neur René Romer, premier Don
Martina en gezaghebberRonald
Casseres bezocht. Vandaagbe-
zoekt VanEekelen alle defensie-
installaties van de Antilliaanse
militie, evenalsdebases te Pare-
ra en Suffisant. Daar zullen
vooral de gestationeerde F-27
vliegtuigen, die in zijn periode
als staatssecretaris zijn aange-
schaft,zijnbelangstelling genie-
ten. De Nederlandseministerzal
vervolgens doorreizen naar de
Bovenwindse eilanden.

Internationale vacature-lijst nu beschikbaar
WILLEMSTAD — Een van

deeerste concrete resultaten
van de dienst- besprekingen
die een delegatie, bestaande
uit drs E.N. Kleinmoedig (di-
recteur Bureau Buitenlandse
Betrekking, BBB) en me-
vrouw drs L.C.G. Moenir
Alam (hoofd van de afdeling
Internationale Organisaties

van hetBBB), methetministe-
rie vanBuitenlandse Zakenin
Den haagheeftgevoerd,is dat
met ing?ng van deze maand
de internationale vacature-
lijst óók in de Antillen be-
schikbaar is.

Deze lijst, een publicatie van
het Bureau Internationale
Ambtenaren van het ministerie

van Buitenlandse Zaken, ver-
schijnt tweewekelijks en ver-meldt allevacatures bij interna-tionale organisaties, onder
andere de Verenigde Naties en
suborganen en de Europese Ge-meenschappen waarnaar eenie-der van Nederlandse nationali-teit (dus óók Antillianen) kan
solliciteren.

Deze vacatures betreffen nietenkel contract- functies op aca-demischniveau, maar ookplaat-
sings- mogelijkheden voor een
scalavan beroeps- technisch ge-
schoolden voor wérk in interna-tionaal verband. Alhoewel be-kend is, datvoor deze, doorgaans
goed betaalde, werkzaamheden
wereldwijd het aanbod groter isdan de vraag en dientengevolge
slechts de hoogst gekwalificeer-
den in aanmerking komen voor
deze betrekkingen, vindt de
regering, datóók Antillianen ge-
steund moeten worden om waar
mogelijk internationale erva-
ring op te doen.

Voor belangstellenden isvan-
afvandaag deinternationale va-
caturelijst ter inzage beschik-
baar bij het Bureau Buiten-landse Betrekkingen (Fort
Amsterdam, 4, tel.: 613933, af-
deling Bemiddeling, attentie
mw.R.M.L. Rog).

Voor serieuze gegadigden zal
het 888 de nodige assistentie
verlenen bij de sollicitatie- pro-
cedure.

Regering reageert op publicatie

De Castro wèl boos,
maar niet weggelopen

WILLEMSTAD —De
regering van de Neder-
landse Antillen ontkent
ten stelligste dat geduren-
de de vergadering tussen
de Nederlandse minister
voor Nederlands Antilli-
aanse en Arubaanse za-
ken, drs JandeKoning, en
deRaad van Ministers, de
minister van Handel, In-
dustrie en Werkgelegen-
heid(HIW), boos de verga-
derzaal zou hebben ver-
laten.

Dat is de tekst van een
persbericht van deRegerings
Voorlichtings Dienst (RVD)
waarin uitgelegd wordt dat
De Castro zich moest ex-
cuseren omdat hij een ver-
gadering met vertegenwoor-
digers van Caririhad, die on-
mogelijk uitgesteld kon
worden.

Ook premier Don Martina
meldde dit gistermiddag tij-
dens een persconferentie bij
het vertrek van de Neder-
landse bewindsman naar St
Maarten.De premier weiger-
de echter uitspraken te doen
over het feit dat de dinsdag
daarvoor, tijdens een Minis-
terraad-vergadering, hetwel
toteen woordenwisselingwas
gekomen tussen minister De

Castro en zijn collega Cresti-
an van Ontwikkelings- sa-
menwerking.

Het klopt wel degelijk dat
De Castro zeer ontstemd was
over het feit dat Franklin
Crestian tijdens zijn bezoek
aan Nederland vorig jaar,za-
ken met de Nederlandse Par-
ticipatie Maatschappij heeft
gedaan over de deelname in
de Ontwikkelings Bank Ne-
derlandse Antillen (OBNA).
Dat bevestigde De Castro in
een interviewmet deAmigoe.
Hij lietweten het nietopprijs
te stellen dateen collega- mi-
nister zich ongevraagd be-
moeide met zaken dieniet tot
zijnportefeuillebehoren.Ook
bevestigde De Castro dat dit
tijdens de Ministerraad- ver-
gadering tot een discussie
leidde.

Dat die problemen tot een
uitbarsting zijn gekomen, zo-
als deAmigoeinhetgewraak-
te artikelberichtte, berust op
waarheid, zij het dathet tij-
dens één Ministerraad- ver-
gadering eerder gebeurde en
(gelukkig) niet in het bijzijn
van de Nederlandse delega-
tie. Die waren overigens zeer
goed op de hoogte van deze
'kortsluiting' binnen het ka-
binetMartina.

Karwei eindigt
in regenbak

WILLEMSTAD — Een 64-
-jarige man, die op de rand van
een ton stond om beter bij wat
struikgewas te kunnen komen,
dathij aanhet snoeienwas, is op
pijnlijke wijze in de ton beland.
De man verloor zijn evenwicht
enbelandde in delegeregenbak.
Daarbij liephij een vijfcentime-
tergrotekapwond aan zijnhoofd
op en verloor hij het bewustzijn.
Deman isperambulancenaar de
polikliniek overgebracht.

DOBBELSTENEN
In het gebouw van Curinde

N.V. vond overleg plaats over
de wijzewaarop de loting zou
geschieden. Van Bergen van
ABC vond hetmaar 'niets'om
twee briefjes te trekken. Er
werd afgesproken, dat dob-
belstenen het lotzou bepalen.

Smeulders: "Zes originele
dobbelstenen uit Las Vegas,
uit hét casino 'Palace', kwa-
men op tafel. Besloten werd
'the best ofthree' te werpen".

Van eenen anderwerd pro-

ces- verbaal opgemaakt. Bei-
deaannemers gingenmetalle
afspraken van de loting ak-
koord en uiteraard met alle
gevolgen van de loting, die
immers een inzet telde van
meer dan drie-en-een-half
miljoen.

HALLEN VRIJE ZONE
'Loting' met als

inzet: 3,5 miljoen
WILLEMSTAD - "Ik

heb dit nog nooit meege-
maakt", aldus de reactie
van architect ing. Jacques
Smeulders van het Antilli-
aans Ontwerp- en Advies-buro N.V. (AOB) over het
feit, dat twee aannemers
voor exact hetzelfde be-
draghadden ingeschreven
voor debouw van twee hal-len voor de Vrije Zone op
Curacao: 3.567.000 gulden.

Verbazing alom bij de
aanwezigen tijdens de
openbare aanbesteding:
ABC Construction andEn-
gineering Co N.V. van
Theovan Bergen en Beton-
bouw N.V. van ir J. (Co)
Kleyn waren precies
gelijk.

Die aanbesteding vond
plaats op 9 decembervan het
vorig jaar. Vervolgens moes-
ten alle stukken en bijlagen
wordenbestudeerd en daarna
moest een datumworden ge-
prikt, waarop beide aanne-
mers op Curacao zouden zijn.
Dat was gisteren.

Omdat hethier om eenpro-
jectgaat meteenrente- subsi-
die regeling van Ontwikke-
lingshulp, is men gebonden
aan devoorschiften, zoalsver-
meld in het Landsbesluit dat
bepaalt, dat dan een loting
moet plaats vinden. De wijze
waarop de loting wordt ge-
houden, staat vrij

BEKER
Van Bergen mocht het

eerst gooien. Hij won. Maar
hij tekendeonmiddellijk 'pro-
test' aan bij de voorzitter van
de bijeenkomst, Smeulders.
De tafel had een formica-
blad. De stenenwarenscherp-
hoekig. Dat hinderdehet'lek-
ker rollen.

De spelregels werden ge-
wijzigd. Er kwam een beker
bij. Afspraak: er mocht ge-
schud worden, op tafel mocht
de beker-met-inhoud nog
heen en weer worden gescho-
ven, maar als deaannemerde
hand ervan af had gehaald,
was uitsluitend Smeulders
gerechtigd de beker op te
tillen.

De tweede worp (met be-
ker):Kleyn won.Stand:I—l.

De laatste worp. Van Ber-
gen mocht eerst. Hij gooide
een één. Kleyn pakte de be-
ker. Schudde. Op tafel.
Smeulders haaldede bekerer
af: een twéé.

Betonbouwhad de order

GETUIGEN
Getuigenvan hetbuitenge-

woon spannende gebeuren:
Cayoochi Romer (directeur
van Curinde N.V.); Jacques
Smeulders (architect en di-
recteur van AOB); M. Sjoer
(intern- deskundige van het
departementvan Financiën);
Eric Smeulders (onder- direc-
teur van Curinde N.V.); H.
Gomez (project- leider van
AOB) en debedrijfsleidervan
Betonbouw.

Directna de loting werd de
uitslag vastgelegd op geze-
geld papier. In vijfvoud.

COMMENTAAR

'Rectificatie'
PREMIER IR DOM MARTINA is gistermiddag tijdens

een persconferentie fel uitgevallen tegen deAmigoe en te-
gen de hoofdredacteur van deze krant. Hij was zwaar
geïrriteerd geraakt door een publicatie in deze krant van
afgelopen vrijdag, waarin melding werd gemaakt van een
conflict- situatie tussen de minister van Handel, Industrie
en Werkgelegenheid, drs Marco de Castro, en de minister
van Ontwikkelings- samenwerking, Franklin Crestian.

Volgens verschillende bronnen van de Amigoe was het
conflict zodanig aangescherpt, dat De Castro afgelopen
donderdag uit hetoverleg tussen de Nederlandse delegatie
en deAntilliaanse Ministerraad boos was weggelopen.

Zaterdagkwam ergeen telefonischofschriftelijk bericht
van deRegerings Voorlichtings Dienst (RVD), dat deAmi-
goe abusievelijk gemeldzou hebben, datDe Castrokwaad
devergadering hadverlaten.

In de namiddag benaderde het hoofd van de RVD, Jerry
Lasten, eneen vanzijn medewerkers, deAmigoetijdenseen
bijeenkomst te Cas Abao, met demededeling, datdeAmi-
goehet'verkeerd'had. Erwerdafgesproken, datdekranthet
RVD- persbericht zou publiceren, dat maandag— gisteren— gestuurd zou worden.

Die rectificatie bereikte deAmigoe gistermiddag, nadat
dekrant allangop straat was.

Tochmeende premier Martina dezekrant te moeten aan-
vallen, alsof deAmigoe nietbereidzou zijn geweest een be-
richt metdezienswijzevan depremier tepubliceren. Depre-
mier hadbeterkunnen weten: detraditiewil, datdeAmigoe
immer een bericht rectificeert indien dat noodzakelijk is.
Ook de huidige hoofdredacteur is in die traditie journalis-
tiek opgevoed.

De minister- president had deRVD op het matje moeten
roepen en die devraag moeten stellen waaromer zo laksop
deze 'leugen' in deAmigoe was gereageerd.

Betreurenswaardig is ook, dat de premier het wél nodig
vindt om publiekelijk zijn gal te spuwen, maaralle volgen-
de vragen van journalistenover dekern van het verhaal —
hetcon fl iettussen ministerDeCastro enzijncollega Cresti-
an —omzeilten zelfskeihard ontkent. Het islogisch datde
premier devuile wasvan hetkabinet nietbuiten wil hangen,
maar indien een dergelijk incident dan toch uitlekt — en
zelfs doorDeCastro zélfbevestigd wordt—zou hij daarniet
omheen moeten draaienofproberen de leugen' in deAmi-
goe, alsrookgordijn te gebruiken.

In elkgeval: de hoofdredacteurvan deAmigoebiedt zijn
oprechte verontschuldigingen aan voordat deelvan het be-
richt, waarin vermeld wordt dat De Castro woedend de ver-
gadering isuitgelopen. DeCastro moest hetoverlegmetde
minister voor Nederlands- Antilliaanse en Arubaanse Za-
ken, drs Jan de Koning, verlaten, omdat hij elders ver-
plichtingen had.

Veel aanhoudingen
wegens drugsbezit

WILLEMSTAD — Gisteren
en in het afgelopen weekein-
de is een aanzienlijk aantal
mensen aangehouden we-
gensbezit ofgebruikvan ver-
dovendemiddelen.Vier man-
nen werdenin deMarowijne-
straat aangehouden en ge-
fouilleerd op drugsbezit

Op een niet alledaagse
vindplaats, namelijk de onder-
broek van een 17-jarige jongen
werd een opgerolde marihuana-
sigaret aangetroffen. In de auto
van eenvan deaangehouden jon-
gens werd een half opgerookte
marihuana- sigaret gevonden,
benevens een speelgoed- pistool
en eenmes.Reden genoegomeen
onderzoek in te stellen in het
huisvan een van de verdachten.
Daar werd de 24-jarige A.F.L.
slapend aangetroffen. Bij
fouillering kwamen twee zakjes
base en losse cocaïne te-
voorschijn.

Ook dewoningvan deverloof-

de van A.F.L. werd doorzocht.
Daar werd alleen een groen pa-
piertje gevonden, datwijstop ge-
bruik van base. De politie ver-
moedt dat de vrouw voor de
komst van de Opsporingsdienst
belastend bewijs metwaterweg-
gespoeld heeft.

In eenwoning aan de Orchilla-
weg vond de politie een hoeveel-
heid base aan. De 42-jarige man
R.A.S. werd daarvoor gearres-
teerd.

Een andere woning, die voor
doorzoeking in aanmerking
kwam, werd leeg aangetroffen.
In de nabijheid van de woning
vond de Opsporingsdienst zeven
papiertjes eneen sigaretmetba-
se. Bij deze actie werd niemand
aangehouden.

Een patrouille hield denegen-
tien-jarige M.A.D aan in deWil-
lemstraat. In een vanzijn broek-
zakken zaten negen pakjes
cocaïneen een bedrag van 425
gulden.

DATAPLEX training seminar
By : Mark LeJeune. Professional Instructor, 3IEAACCESS Corporation, USA.
Place : YIP Room, Curacao Plaza Hotel
Date : January 25 - 29,1988

OATAFLEX : The DBMS for PC's and Multi-User Systems. Local Area Networks. Alloy's NTNX,
Novell Netware. NorthStar Dimension, Xenix, Unix V. VAX/VMS and many more...

IN COOPERATION WITH:

computer world ® : Distributors of EPSON » Computers

FLRAD» CARIBE N.V. : Distributors of /KST Computers and Alloy's NTNX

mJHIST '■ Authorized =l-P_Fl. Dealer and «Novell Distributor

mi\fN«ih o-p— : Distributor of NorthSfci^' Multi-User Systems

[ For More Information Contact OATASOFT CORPORATION: 11 Address: Salina 170 - Phones: 614010/614703 I
!★ REGISTER NOW FOR-PROFESSIONAL TRAINING BY OATASOFT CORPORATION HI ★ I

AMIGOE

Vanaf 10 januari
t/m 23 januari

uitsluitend open
na de middag

van 2.30 - 6.30 uur.

Boutique Q^X Bq
CHIC <B>^@

Winkelcentrum Brievengat
Tel: 76055

Ilimpiesal

(S) Tel.: 43955
Servisic,

V^ NA BO ORDU N.V. É
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MinisterEngelbrecht:

Jaarrekening
van 1986bij
parlement

ORANJESTAD — Minister
van Financiën, Armand En-
gelbrecht, uitte gisteren zijn
voldoening over het feit, dat
de jaarrekening 1986bij de
regering werd ingediend.

"Wij zijn zeer tevreden omdat
het tekort, dat gesignaleerd
wordt in de jaarrekening over-
eenkomt met het tekort op de
begroting 1988die de Staten on-
langs goedkeurden", aldus debe-
windsman. Het schenkt tevens
tevredenheid — voegde hij er
aan toe — datwij het parlement
een zorealistisch mogelijke beg-
roting hebben aangeboden. En-
gelbrechtverklaardenog, dat de
jaarrekeningaan de Staten
wordtaangebodenna controleen
evaluatie door de Centrale Ac-
countantsdienst en deAlgemene
Rekenkamer.

RIO DE JANEIRO—De Bra-
ziliaanse regering heeft de ben-
zine- prijzen met 16,3 procent
verhoogd. De prijsverhoging
geldt niet alleen benzine maar
ookdealcohol-brandstofevenals
olie- producten. Dit betekent dat
men voor een liter benzine 64
dollar-cent moetbetalen en voor
de alcohol-brandstof 41 dollar-
cent. Van de tien miljoen auto's
in Brazilië rijdt ongeveer een
kwart op alcohol.

STOCKHOLM — Zweden en de
SU hebbeneen slepend geschilbijge-
legdover de afbakeningvan hunex-
clusieve economische zones in de
Oostzee. Details van de overeen-
komstworden laterbekendgemaakt.
De overeenkomst maakt een einde
aan een 18 jaardurend conflict over
een 13.500 vierkante km metend
stuk zee tussen beide landen. De.
vraag iswiehetrecht heeftinhetom-
streden gebied te vissen en de na-
tuurlijkerijkdommen van de zeebo-
demte exploiteren.

4

We are seeking applicants for II
ONE (1) ADMINISTRATIVE

ASSISTANT A
with MEAO (Moderne Economisch Administratief
Onderwijs) or PD (Praktijk diploma)or HAVO with
business administration.

and

ONE (1) ADMINISTRATIVE
ASSISTANT C

with MBA (Moderne Bedrijfsadministratie) and
two years of experience in this field.

s Please send written application withfull documentati- j
on and a picture in confidence under number 700 of
this newspaper P.O. Box 323, Oranjestad, Aruba.
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Winnaars Kerstcampagne 1987 " Trekking 8 januari 1988 1
I IdlPJCO'■,..,_■__,■■. L/MCB SAN NICOLAS j
ft. Isabel Arends — Bushiri. Basket Astrid Pieternella —Fort Heuvelstraat 8 Basket j»
j» CH. Whitfield —P. Corneillistraat 4 Basket Seferlna Oinzey —Rooiweg9 Basket W

M.Rasmijn —Tanki Leenden2o-BBasket Veronica Paesch — PosChikito 16-A Basket $
ffl MichealLacle —Miraflorweg 9 Basket Helen Ras —TankiLeendertl3o-B Basket %

Carlos J.Ridderstaat — Monserat 4 Basket Albert Bilderbeek — CuraCabai23 Basket jfi
Lourdes Webb — Salina 11 (Moko) Basket P.Naddall — Bernhardstraat 32 Basket j»
Marcia Flanegin —Boonchistrenastr.lFls.looo.- VictorLarmonie —Savaneta 411 Fls.looo.- f

Dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Ook in 1988 staan wijvoor Uklaar. %
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' ___■ IL. 'Ü mmmm^^mmml_______ '" ___■ ■» »B ■**■ ■, _JHBH____________B__aa"»"»""i^^^^^^^^^^
éNH . > »__________--_---^^M -■ ' f~~~"|lB
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_________ "'..'-'■■'■ £m \ H_K _______-KPB__MP»^"«»a*B**"*^^,,,_-
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"^^^EMAN TRAVEL BUREAU EMAN TRAVEL BUREAU

ARUBA BANK LTD.

cordialmente ta invita
Kenter pueblo di Aruba

pa e habrimento oficial di nan di séptimo ofecina
situa den e districto di

NOORD
Noord 23-A

m\ " xfc\ -^ 'Jy

Acto oficial lo tuma lugar

Diaviema, Januari 15, 1988
pa 6 or di atardi. I

"W«B»MM«BaMHB_--^WMBft-^-LLI_JJI 11 ', lIIIWIIII l_______MHMW-MWWMBJ»aMBJ»H_W-l-MMMJ

SPAAR EENDUIZEND FLORIN
OP DE NIEUWE CHARADE gggg
Snel, economisch en betrouwbaar BSH

Big or small
CARIB MOTORS&S&SM. 2 we have them all.

I^—^ iiINTERBANK ARUBA N. V. J iBoulevard Brajich M
It?

( In Mansur Trading Building ) Jlf

Maakt bekend aan de Arubaanse Bevolking dat {|
haar Complete Bank Service dagelijks doorlopend jl

ï open is van: ]|j
| Maandag tot Donderdag van 9 uur tot 5 uur en «|
( Vrijdag van 10'uur tot 6 uur desmiddags Jij

e""- ■ ■■■■■ ■ ""j
ARUBA DAILY

1 ENTERTAINMENT \
m ■

m /S^mmm^. Vanaf 10.00uur Vandaag Superstation"
Z (aWlff»p Viering 15deVerjaardag Canal 90.

|^ ja/ De beste Pizza haalt Ubij
®\__7l-G-Sml,hßlvd- r* _-._.-__-*__v _______M____m_t_fl__ IW Oranjestad, Araba. F* f ■____ tmmj^ ;EDe topnightclub AWAY TEL.: 33541 Am/M

Z van Aruba Geopend vanl1.00 a.m. tot06.00 a.m. j
T___^__7 GOLDEN TUUP: V _r !_IV_K abubaCaribbean :: -SSL ,ff_M resokt *casino :

ï . "»=—<="■ NJ^/fANDANOO NIGHTCLUB Z
Floating Restaurant proudlypresente:- />/!// The World famous :iSwLi MARVELETTES =

« (onder nieuwe directie) and support Band e
5 zeer verzorgde rijsttafel. daily curtain time 10.30p.m. §,
: Open 11.00-middernacht. exc^tMcindajjs.
ï ij Li cnn o nn-r Clubopen from 9:00 p.m. till 2:00a.m. . flHappyrlOUr 0.00 - 8.00TB- Cover charge show-time $7.50 min.2 drinks » ■! |y Wever. For rese,vations pleasecall 33555

: Feest... jubileum...verjaardag.-verloving, enz.
: Dat viert ook U natuurlijk in RESTAURANT

Tel.: 22977of 27833. OW^^mm
: WUHEBBEN OOK CATERING SERVICE.
jj Boulevard Theatre

I TODAY Jl. at
T
B

°D
5A^ \at 8:15 p.m. r

m■CUANDO UNA Ei-PEKENCIA ACAHA . *OTRA AVENTURA COptIENZA '
aOQm

.' ■CUENTOS :
ASOMBROSOS =

; ADVENTURES 14yrs. | ACTION 18yrs. =
| Drive -In ■ iißiftrr J=i.jr jgfTm ______^4*

__H _pf _______ l!_______/' ■ I-j ###****##*###!t:#*#.-f:#####q.y. ■ My\ M\ Mrrw^i _■ _■"*

COMEDY 18 yrs.

'■-■ .«.Ï
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AGENDA

ARUBA
KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/
14.00-17.30uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.

Voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
22950en 22316.Pageboy: 127-743.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco diCaribe.

POLITIE: 100.
ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dagtussen 08.00-
-12.00/14.00-17.00uur worden opgegeven;
behalve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
op maandaggen donderdag voor 10.00 uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER1:20.15 uur Harryandthe Hendersons (14
jr).H: 20.45 uurAmazingStories (18 jr.).
DRIVE-IN: 20.30 uur Outrageous Fortune
(18 jr.).

BOTICA'S(nachtdienst)
Pabaobrug: del Pueblo, tel.: 22154.
Paribabrug: San Lucas, tel.:45119.

WACHTREGELING DOKTORENOranjestad, Madiki, TankiRip, Noord,TankiLeendert, Paradera en Sta. Cruz: dokterT.H.K. Un, Noord 68, tel.: 22694/21522.Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokterß. Britt-Croes, viaCentroMedicoSan
Nicolas, tel.: 48833.
Kinderarts: dokter Bryson, tel.: 24254/
24300(hospitaal).

WITGELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;SantaCruzenParadera:
tel.: 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
47020/48301; San Nicolas: tel.: 45906; Da-
kota: tel.: 29008 (vyijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
een of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen,tel.: 115)

-^~-~"____________________________,

TELEARUBA
DINSDAG: geen uitzending wegens
reparatie- werkzaamheden aan de an-
tenne.

WOENSDAG: 18.00Thundercats;
18.30CNN international news; 19.30 In
search of Dracula; 20.00 Telenotici-as; 20.30 Documentary: «Lady andLifer»; 21.55 Larry King show; 22.45Showbiz today(CNN); 23.05Sluiting.

DIVERSENFLIGHT INFORMATION CENTER: dage--I'ite geopendvan 07.00-20.00uur; na20.00
"ur informaties via verkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00uurperdaggeopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00 uur tot maandagmor-
gen 07.00uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-TAAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
/18.30-19.30uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:24652/22817): informatiecentrum
£°ensdag geopend van 08.30-12.00 uur -'raa'denbaaistraat 8 (boven).

BONBINI FESTIVAL: 18.30-20.30 uur inF°rt Zoutman (optredenvan dansgroepTe-a,ro di Danza Arubano, kah'i orgel El Dia-
niante en SteelorchestraThe Happy Islan-ders).

CANAL 90 (t.g.v. 15-jarig bestaan):
22.00-24.00 uur grootfeest in Club Visage.

JOHN FLEMING-GROEP: 20.00 uur ver-
Sadering ten huizevan Dotchi Lee, Macuari-
mal7B.

ASOMA: 19.00uur vergadering voor alle
deelnemersin Trocadero aan de Nassaus-
traat.

PROTESTANTSE KERK: 19.00uur belijde-
nis-katechisatie bij dsA.van denDoel.

*__"""

Woensdag
DIVERSENMUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijdenmaandagt/mvrijdagvan 09.00-- 12.00/16.00-19.0016.00-19.00uur;zaterdagvan 09.00--12.00 uur.
STICHTING TOT BEVORDERING VER-
ANTWOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-
nea): dagelijks van 08.00-12.00/13.00--16.00 uur - Medical Centre, Bemhardstraat2' san Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/
225.
Bij de praktijken in het Wit GeleKruis- ge-
bouw: dinsdag10.00-12.00uurteNoord 66,
'el.: 23425; 13.00-14.00uur te Oranjestad,
Koningstraat/ Emmastraat, tel.: 23168;
woensdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruz
39C, tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00
""rte Pampoenastraat 15, Dakota.Centra di Barrio Dakota, Pampoenastraat
1?,tel.: 23822; donderdag 08.00-10.00 uur.
Club Caiquetfo, Paradera 47A, tel.: 24280:*nsdag08.00-10.00 uur.
BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-UJKS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
'6verdieping): iedere werkdag van 07.30-
-2.00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
haak te makenviatel.: 23145 of 25111).

S'BLIOTECA NACIONAL (ope-
nlagstgden)
ANTILLIAANSE SECTIE, STUDIEZAAL,
AFDELING KRANT- EN TIJDSCHRIFTEN:
Jaandagt/m vrijdag vanaf 07.30 uur (de

Krant- en Tijdschriften- afdeling is ooktus-
fen 12.00-13.30uur open).
UITLENING AFDELING: maandag,
Woensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30--20.00 uur; dinsdagvan 09.00-12.00/13.30-
-7.00 uur; donderdag van 13.30-17.30 uur
(s morgens gesloten).

P'LIAAL SAN NICOLAS: openingstijdenmaandag t/m vrijdag van 09.00-12.00/
'3-30-17.00 uur; woensdagochtend geslo-pen, in de middaguren geopendvan 12.30-
-19.00 uur, om 13.30 uur uitlenen van boe-
jen;van maandag t/m vrijdag van 08.00-- 12.00/13.00-17.0013.00-17.00 uurstudiezaalopenvoor
Publiek
SHASA(Stichting Hulpaan Slechthorenden
Aruba), Engelandstraat (Lkxisgebouw t/o
Eagleclub), is dagelijksgeopendvan 08.30-
-'2OO/13.00-16.30uur.

MONTEVIDEO — De kostenvan levens- onderhoud zijn in
1987 in Uruguay met 57,29 pro-

cent duurder geworden. Dit ishet laagste inflatie-cijferover de
driejaar. In december

steeg de inflatie met 1,42 pro-
cent. Dit was het laagste maan-
delijkse inflatie- gegeven sedert
februari 1984.

AMSTERDAM — Enkele tiental-
len Koerden hebben vandaag het
Franse consulaatin Amsterdam eni-
geuren bezet. Zijprotesteerden daar-
mee tegen een bezoek van deFranse
minister van Buitenlandse Zaken
aan Turkije. Daarnaast vrezen de
Koerden dat zij onterecht beschul-
digd worden van de moord op een
Duitse diplomaatin Parijs. De bezet-
ters waren ongewapend.

ZAKENVARIA
ARUBA BEACHCLUB en Casa
del Mar Resorts organiseerden
ditmaal het Nieuwjaarsfeest
voor het personeel op het De
Palm Island. Het feest werd bij-
gewoonddoor333employees, die
een diner, dansfeestmet Musical
Time en een show door Edwin
Abath en loterijen aangeboden
kregen. Tijdens de show werd
night auditor Luis Wever tot
«employee of the year» uitge-
roepen.

Zee- en luchtverbindingen

Op St Maarten overleg
over projecten van EG

ORANJESTAD—EenAru-
baanse delegatie bestaande
uit minister Don Mansur en
de heren Van Trigt en
Hodgson, van het departe-
ment van Economische Za-
ken, zal op Sint Maarten deel-
nemenaan hetoverleg Aruba
/Nederlandse Antillen/Ne-
derland over projecten, die
door de EG worden gefinan-
cierd.

Er zullen volgens minister
Mansur vier onderwerpen wor-
denbehandeld. Dit zijn,regiona-
le samenwerking op luchtvaart-
gebied in het bijzonder verbete-
ringvan de luchtverbindingtus-
sen Caracas, deAntillen enAru-

ba. Dit is met het oogop het feit,
dat toeristen uit Europa die tot
Caracas komen de mogelijkheid
wordt aangeboden om door te
vliegen naar Aruba en de An-
tillen.

Het tweede onderwerp is de
verbetering van de maritieme
verbinding tussen de Antillen,
Aruba, Venezuela en Colombia.
Overdeze verbeteringismomen-
teel eenrapport in de maak. On-
derwijs is het derde onderwerp
van overleg. Zoals bekend is de
universiteit van Aruba in op-
richting en dezezal inseptember
aanstaande in bedrijf gaan. Het
gesprek zal gericht zijn op toe-
komstige samenwerking tussen

de universiteit van de Neder-
landseAntillenen dievanAruba
metfinanciering door deEG. Het
vierde onderwerp zal zijn: de
training van «middle and high
management», voor bedrijven.

De Duitse
leraren- voetbalclub Reinicken-
dorfer Fuchse, die een tournee
maakt door Latijns-Amerika,
speelde op Aruba een wedstrijd
tegen veteranenclub Phoenix en
won met 3-2. Na afloopwerd een
barbeque gehouden, waarbij
KLM- vertegenwoordiger lido
Ponson een plakkaat uitreikte
aan Hartmut Kruger, voorzitter
van deDuitse ploeg. Namens de
club reikte captain Rainer Klug
hierna het wandbord van declub
uit aan Phoenix- captain Ciso
Martis. Bij dezefoto: Glenn Ro-
bles (P-hoenix), Hartmut Kru-
ger, Ciso Martis, lido Ponson,
RainerKlug en Maikel Vos
(Phoenix).

Ballantine wint met
13-0 van La Confianza

ORANJESTAD — De com-
petitie van Aruba Softball
Bond werd met zeven wed-
strijden voortgezet. De
hoogste score was de 13-0
knockout- zege van Ballanti-
ne opLa Confianza.

De overigeheren- wedstrijden
hadden het volgende verloop:
Maduro Enterprises - Amstel
Beers 10-4,Aruba VideoCenter -
La Confianza 6-5, Athletics
Amstelito-Kibaima All Stars 6-
5, Olimpic - Tremont Seagram's
Tigers 6-3, Caribe - HooibergRe-
bels 11-10, Kibaima All Stars -Aruba VideoCenter 5-1.

De tussenstand in de competi-
tie — bovenstaande uitslagen
zijn daarbij niet inbegrepen— is
alsvolgt:

In deKibrahachaLeague (he-
ren AA-Klasse): 1.Kibaima All
Stars 7 gewonnen 0 verloren; 2.
Aruba Video Center 8-1; 3. Bal-
lantine 5-4; 4. La Confianza 2-5;
5. AthleticsAmstelito 2-5;6. Wa-
rawara Joey's0-8; beste pitcher:
Efrem Orman (Kibaima) met
vier gewonnen geen verloren
wedstrijden;bestebatter: Jacobo
Jansen (Video Center) met .538
gemiddeld; meeste homeruns:
Franklin Danies (Kibaima) met
zes.

In deKwihi League (heren A-
Klasse): 1. Olympic 6-0; 2. Tre-
mont Tigers 5-1; 3. Maduro En-
terprises 4-2; 4. WRH Stars 2-4;
5. Jani's Hemco 1-5; 6. Amstel
Beers 0-6; beste pitcher: Silvio
Flanegin (Olimpic) vier gewon-

nen geen verloren; beste batter:
Kenneth Rasmijn (Tremont)
met .550 gemiddeld; meeste ho-
meruns: Kenneth Rasmijn (Tre-
mont) met twee.

In deWatapanaLeague A (he-
ren B-klasse): 1.Coca Cola/Bur-
gerKing 5-0; 2, Duracell 2-2; 3.
Santa Cruz Stars 2-2; 4. Blue
Stars 2-2; 5. Mansur 0-5; beste
pitcher: Rodney Geerman (C-
Cola) vier gewonnen geen verlo-
ren; beste batter: Orlando Geer-
man (S-Cruz Stars) met .667 ge-
middeld; meeste homeruns: Al-
bertico Loopstop (Blue Stars) en
Victoriano Orman (Duracell)
met drie elk.

In deWatapana League B (he-
ren B-klasse): 1. Caribe 4-1; 2.
Napa Auto Parts 3-2; 3. Buena
Vista Stars 3-2; 4. Hooiberg Re-
bels 2-2; 5. TheRaisins 0-5;beste
pitcher: Alvin Laclé (Caribe)
met vier gewonnen geen verlo-
ren; beste batter: Johnito Odu-
ber (Caribe)met .417 gemiddeld;
meeste homeruns: Anthony de
Cuba (Caribe) en Robert Tromp
(Napa) met twee elk.

In deFlamboyant League (da-
mes): 1.AmstelDoves 4-1; 2. Ne-
vada 3-2; 3. Shell Super Plus 2-2;
4. Pepsi Cola 2-3; 5. Plymouth
Coca Cola 1-3;beste pitcher: Re-
nathaArnold (Shell) vier gewon-
nen geen verloren, Soraima
Martina (Amstel) en Lei Wong
(Amstel) met één gewonnen
geenverloren; bestebatter:Rosa
Boekhoudt(Amstel) met.556ge-
middeld.

Rechter: bij nieuw overleg geven en nemen
Geding van vier werknemers tegen
Amigoe tot 12februari geschorst

ORANJESTAD — Voor
rechter mr Mohamed diende
vanmorgen hetkort geding,
dat vier werknemers van de
Amigoe di Aruba hadden
aangespannen tegen de di-
rectie van de Amigoe, omdat
zij het er niet mee eens waren
dat de loonkorting van vijf-
tien procent, die in verband
met bezuinigingen was door-
gevoerdvoor de duurvan zes
maanden, nog steeds inge-
houden werd. Aangezien ei-
sers met de directie niet tot
overeenstemming konden
komen, hadden zij een kort
gedingaangespannen.

De eisers werden bijgestaan
door mrJohnvan derKuyp en de
directie van de Amigoe door mr
R. Ofïringa van het Advocaten-
kantoor Hese/Offringa. De advo-
caat van de eisers stelde dat een
arbeids- overeenkomst, zoals de-
ze tussen eisers en directie be-
stond, in overeenstemming met
partijen gesloten ook in over-
eenstemming verlengd dient te
worden. Voortsvonden deeisers,
datzijte langop eenbeslissing in

deze hadden moeten wachten
zelfs nainschakelingvan hetAr-beidsbureau.

MrOfïringabetwijfeldeofhier
sprake is van een spoedeisend
karakter omdat eisers pas in no-
vember 1987— zes maanden na
afloop van de gesloten arbeidso-
vereenkomst — schriftelijk pro-
testeerden. Wel werd intussen
iedere maand het salaris met dekorting zonder protesten aange-
nomen, terwijl twee werkne-
mers begin vorig jaarter com-
pensatie van de loonkorting ie-
der een extra vrije middag per
week op mochten nemen en deze
nog steeds opnemen. Tijdens de
besprekingen van de directie
met de president- commissaris
met de eisers op 17 november
werdtoegezegd dat deboeken ter
inzage lagen, waarvan geen ge-
bruik werd gemaakt. De eisers
hadden die dag — na de uiteen-
zettingvan de directie—de ver-
gadering zonder meer verlaten
zonder met tegenvoorstellen te
komen. Op verzoek van Ar-
beidszaken gaf de directie een
uitvoerige uiteenzetting over de
situatie. Arbeidszaken zou met

deeisers spreken, doch de direc-
tie hoorde niets meer van Ar-
beidszaken nochvan de eisers.

Napartijen gehoord tehebben
stelde rechter mr Mohamed de
partijen voor het kort geding te
schorsen tot 12 februari aan-
staande 's middags om drie uur
ompartijen instaat te stellenop-
nieuw aan de onderhandelings-
tafel te gaan zitten. De rechter
deed dit omdat mr Offringa na-
mens gedaagde met nadruk had
verklaard dat gedaagde bereid
blijft tepraten met deeisersmits
men met redelijke voorstellen
komt. Na het gesprekvan 17 no-
vember had gedaagde in die
geestniets van eisers gehoord.

Na eenkorte schorsingopver-
zoek van mr Van derKuyp om
met zijn cliënten te overleggen,
deelde hij derechter mee dat ei-
sers akkoord gingen met schor-
sing en opnieuw onderhandelen
met de directie. De rechter wees
erop, dat bij dit nieuwe overleg
rekening dient teworden gehou-
denmetbelangenvan beide par-
tijen, waarbij hij sprak van "ge-
ven en nemen".

Spoedig beginnen werkzaamheden
Voor San Nicolas golfbaan
200.000 dollar beschikbaar

ORANJESTAD— De rege-
ring heeft een bedrag van
tweehonderdduizend Ameri-
kaanse dollar beschikbaar
gesteld voor de verbetering
van de baan van Aruba
Golfclub in SanNicolas.

Ministervan Economische Za-
ken en Toerisme, Don Mansur,
vergaderde met een commissie
van de Golfclub, die met cijfers
kwam dathet «up to date» bren-
gen van debaan 197.000 dollar
zal gaan kosten. Dit bedrag is
iets lager dan de begroting van
tweehonderdduizend dollar, die
de regering beschikbaar stelde
voor verbetering van de baan
(nieuw grasvëfd, landscaping
enz.).

De regering heeft aan de com-
missie het sein gegeven om zo
spoedig mogelijk te beginnen
met de uitvoering van het pro-
ject, datzo belangrijk isvoor San
Nicolas en de toeristische ont-
wikkeling van Aruba. Besloten
werd, dat een vertegenwoordi-
ger van de Golfclub en een
ambtenaar van Financiën defi-

nanciële aspecten zullen coör-
dineren. De verbeterings-
werkzaamheden brengen met
zich mee, dat de golfbaan gedu-
rende vijf tot zes maanden dicht
zal zijn.

Uit een bericht van Bureau
Voorlichting blijkt, dat de rege-
ring de investering in de
golfbaanbeschouwt als deelvan
het beleid om de economie van
SanNicolas te heractiveren.Dit
projectzal nietalleeneen nieuwe
toeristische faciliteit voor San
Nicolas betekenen, maar zal —
naast de bouw van het Huis van
Bewaring, volkswoningen en
overheids- kantoren — ook zor-
gen voor meer werkgelegenheid
en activiteitin San Nicolas.

HOPELIJK WETEN WE mor-
genofhet tumba- ofcalypsofesti-
val nu een, twee of drie dagen
gaat duren. De SAC moet nog
met ASOMA tot overeenstem-
mingzientekomen. Datblijkt ie-
der jaar weer een heet carna-
valshangijzer.

Palm beach-manager Williams:

Stellingen van FTA
bruut, ongefundeerd

ORANJESTAD — De gene-
ral manager van het Aruba
Palmbeach Hotel, Ron Willi-
ams,reageerde op hetgeenhij
noemde de "brute en onge-
fundeerde stellingen" van
FTA- voorzitter, Anselmo
Pontilius, over het ArubaPalmbeach Hotel.

VolgensWilliams is het inder-daadzo, datbij het hotel hetaan-
tal werknemers op 2.4 personen
per kamer neerkomt ofwel 240

full time- werknemers. Tot nu
toe werden 32 nieuwe krachten
in dienstgenomenen werden tij-
dens derenovatie- werkzaamhe-
den 180 personen full time in
dienstgenomen. Slechts één bui-
tenlandse kracht, een Ameri-
kaan, werd aangetrokken om de
werkzaamheden te leiden.

Een feit is — aldusRon Willi-
ams — dat elke gekwalificeerde
werknemer van Aruba Palmbe-
ach Hotel een vrij goede bonus
heeft gekregen aan het eind van
ons eerste jaar in het bedrijf,
niettegenstaande de renovatie-
werkzaamheden dieaan de gang
zijn. Tevensbevindt debouwvan
126 nieuwe kamers zich in een
eerste fase van voorbereiding,
welke uitbreidingdooreen loka-
le firma ontworpen wordt.

Ron Williams zegt verder, dat
de meerderheid van de werkne-
mers er trots op' is met de hotel-
manager samen te werkenin een
positieve inspanning in team-
verband om het absolute succes
van het hotel te verzekeren. De
werknemers en de managerver-
zoeken om te wordenbeoordeeld
op werkelijke feiten, dievoor ee-
nieder openstaan om te zien en
niet op onzekerheid van enige
personen, die niet
geïnteresseerd zijn in de toe-
komstige groei van Aruba.

ZAKENVARIA
UIT DE CTA News blijkt datde
directrice van deverkoop- afde-
ling van Holiday Inn Aruba,
Anabela Peterson- De Sousa, tot
de beste verkoop- directeur van
1987 in het Caribisch gebied en
Latijns-Amerika — waar zich
drieëndertig Holiday Inns be-
vinden — werd gekozen. Zij ver-
diende deze onderscheiding
voornamelijk doordewijzewaar-
op zij nieuwe verkoopgebieden
wistaan te boren.

VANMIDDAG OMEEN uur be-
gint het carnavals- stationbij
uitstek, Superstation Canal 90,
met een minimarathon- uitzen-
ding die tot middernacht duurt
ter gelegenheid van het feit dat
vandaag de vijftiende verjaar-
dag wordt gevierd. Erzal met de
mobiele zendwagen vanuit alle
districten opAruba uitgezonden
worden. Begrijpelijk ook veel
carnaval, want Canal90, hetsu-
perstation, is het paleis van zo-
wel de jeugd- als grote prins car-
naval van Aruba. Een welver-
diende beloningvoor eenradios-
tation, datzich deafgelopen vijf-
tienjaarzekertothetsuperstati-
on vanArubawist op te werken.
Pabien Superstation, mede na-
mens de sponsor van dezeru-
briek. We toasten met een heer-
lijk helder Heineken uit Neder-
land.
HOOGTEPUNT VANHET der-
de superstation- lustrum isvan-
avond vanaf tien uur tot in de
vroege ochtend in Club Visage,
declub die in hetafgelopen wee-
keinde overvol was en toonde de
echte carnavalssfeer te kunnen
brengen.

SUPERSTATION CANAL 90
HEEFT vele carnavalsplannen
voor dit jaar:vrijdagmiddagvan
zes tot negen uur inClub Visage
is deverkiezing van dekinderko-
ningin van Canal 90, want ook
aan dieverkiezingen gaatCanal
90 met veel smaaken enthousi-
asme deelnemen. Reeds nu kan
voor de komende maanden ver-
klapt worden, dat Canal 90 met
een rechtstreekse uitzending
van het Arubaans /Antilliaans
carnavalin Nederlandkomt als-
mede deelneemtaan het carna-
val van Calle Ocho in Miami.

INHET CREDITUnion- gebouw
Santa Cruz was zondagavond
een stevig carnavalsfeest. Be-
gonnen werd met de verkiezing
van dekinderkoningin, welke
eer te beurt viel aan Marilu van
Ess Croes metrunner-up Mayra
Werleman. Aanstaande vrijdag
wordt dekinderkoningin van
Noord in Buurtcentrum Noord
envanParadera in deCaiquetio-
clubgekozen.

ER ZAL EEN speciale motiva-
tie- campagne worden gevoerd
omeen beroep te doen op deAru-
baanse gemeenschap om vooral
in deze carnavalsdagen Aruba
schoonte houden. De Arubaanse
Reinigingsdienst — nu een
zelfstandige dienstafgescheiden
van DOW, onder leidingvan ing.
Gaby Werleman — heeft reeds
latenhoren, datdeze dienstalles
zal doen om vooral de straten en
wegen na afloop van parades en
jump-upsschoon te maken. Be-
langrijk is echter, dat de ver-
schillendegroepen niet alleen
aandacht besteden aan mooie
kostuums, eten en drinken,
maarookzorgen dat legeflessen,
cups, lege borden enz. niet langs
wegen en straten worden ge-
gooid. Laten we tezamen Aruba
schoon houden, een schoon Aru-
ba komt ons allen ten goede, zo-
als HeinekenBier in het Neder-
landse nieuws- bulletin iedere
dagweervraagt.Laat het in car-
navalstijd zeker niet vergeefs
zijn.

********DE JOHN FLEMING- carna-
valsgroep gaat «John's Grand
Circus» uitbeelden, waarbij aan-
nemersbedrijf Frank Dijkhoff
als sponsor optreedt. Vanavond
omacht uurwordt ten huizevan
DotchiLee (Macuarima 178)een
vergadering gehoudeneneen ui-
teenzetting van dekomende car-
navalsplannen gegeven.

********BURGER KING WAS gister-
middag het middelpunt van het
34ste Arubaanse carnaval. De
carnavals- jinglewerd gedoopt
door diverseprinsen, die de afge-
lopen dagen werden gekozen, en
mevrouw AnnaKrozendijk die
dewoordenvoor deherkennings-
melodie oppapier zette. Aanwe-
zig waren ook Hildward Croes
dievoor demuziekzorgde, SAC-
voorzitter Milo Croesen Scorpio.

DE TEKST VAN het carna-
valsmuziekje, die sinds gister-
middagvia alle radiostations te
beluisterenviel, is alsvolgt:
Dos Morocho
yen dikochocho
loco loco
ta bula aki aya den '88
juventud,contente den carnaval
tur momento
Aruba 34 vez ta bo mes
ta carnaval.

********TOT VANAVOND KAN nog
worden ingeschreven voor de
wedstrijdenvan calypsoenroad-
march.Envergeet niet datvana-
vondomzevenuur demuziek- or-
ganisatie,ASOMA, met de deel-
nemers in Trocaderoaan deNas-
saustraat een vergadering. Tot
gistermiddag hadnog niemand
ingeschreven. Ook hierblijkt de
belangstelling magertjes.

********
«SPLENDOR OF SUNSHINEand Clouds» is de naam van degroep waarmede Maritza Reyesdit jaaraan carnaval gaat deel-nemen. ledereen weet dat alsMaritza Reyes iets organiseert,dat het "af' is. De modellen vande kostuums zijn aan de Ko-ningstraat41 tebewonderen. In-geschrevenkan worden bijHay-deeAlbus(Koningstraat 41 tel ■26898) of bij Maritza (23933 navijfuur).

********

HET DUO DAT het Arubaanse
carnavalvan ditjaargaatleiden:
Prins Super (Cecilito Lopez) en
Pancho Station (Ivan Thijssen)
van radiostationCanal 90.
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VOORTGANG VAN VREDESPROCES ONVOLDOENDE
Verlenging termijn lijkt enig alternatiefvoor top

Vrede Midden-Amerika heeft meer tijd nodig
SAN JOSÉ - Verlenging

van de periode waarbinnen
men moetproberen de vrede
tebereiken in Midden Ameri-
ka iseen derweinige alterna-
tieven waarover deMiddena-
merikaanse top- conferentie
in San José zich gaat buigen.
De bijeenkomst van de vijf
presidenten die vijfmaanden
geleden besloten samen aan
de vrede te gaan werken is
van beslissendbelang.

De vrijdag te houden vergade-
ring van de presidenten is op de

eerste plaats bedoeld om vast te
stellen in hoeverre het vredes-
proces voortgang heeft geboekt.
Een paardeelnemersaan ditpro-
ces en de meeste buitenlandse
waarnemers zijn namelijk de
overtuiging toegedaan dat het
proces stagneert en wel als ge-
volg van het uitblijven van een
daadwerkelijk staakthet vuren
in Nicaragua, El Salvador en
Guatemala. Ondertussen gaat
hetbloed- vergieten onverdroten
voort in deze landen.

De datum 15 januari was be-
paald alsuiterstedatumvoor het
staakt hetvuren, voor hetafkon-
digen van een algemene amnes-
tie en voor het toepassen van
concrete maatregelen voor de-
mocratische hervormingen in
het gebied.Hoewel de voortgang
bepaald geringis en in sommige
gevallen nagenoeg niet bestaat,

gaat men er niet vanuit dat de
vijf mandatarissen hunrug zul-
len toekeren aan het plan dat
naar de initiatief- nemer het
Oscar Arias- plan is gedoopt,
naar depresident vanCostaRica
dieer de Nobelprijs voor de Vre-
de voor in ontvangst mocht
nemen.

WASHINGTON- Een voet-
ganger in Chicago heeft zich als
een ruimtevaarder uitgedost als
bescherming tegen de poolwind
die, gecombineerd met een reële
temperatuur van omstreeks 30
graden onder nul een gevoels-
temperatuur van min veertig op-
levert.

LANGE ADEM
De secretaris generaalvan het

ministerie van Buitenlandseza-
ken van Costa Rica, Luis Guil-
lermoSolis, verklaarde ineen in-
terview datzijn land geen ander
alternatief ziet dan verlenging
van determijn waarbinnen men
moet proberen alsnog een be-
stand te bereiken. Verder blijft
er dan maar één mogelijkheid
over: hetplan inzijntotaliteitla-
ten vallen. Solis wildeoverigens
niet ingaanop devraag watvoor
aanbevelingen hij verwacht van
zijn president. Maar president
Arias heeft in de afgelopen we-
ken herhaaldelijk verklaard dat
hetzoeken naar vrede een proces
van lange adem isen datdecriti-
ci hetplan niet tot een gijzelaar
van precies omschreven data
mogen maken.

Een van debelangrijkste criti-
ci van het vredes- initiatief is
president Ronald Reagan van de
Verenigde Staten. Hij heeft me-
teen indertijd vastgesteld dat
het plan fouten bevatte en ook
liethij bij meer danéén gelegen-
heid weten dathij de anti- Sandi-
nistische guerrilla nooit in de
steek zal laten die al sedert zes

jaarhet Sandinismebestrijden.
Op 7 augustus 1987 hebben de

vijf presidenten hun handteke-
ning gezetonderhetArias- plan.
Het omvatte verschillende ele-
menten zoals een staakt het vu-
ren, de democratiseringin dere-
gio en amnestie voor politieke
gevangenen,maarookwilhij be-
reiken dateen eindekomt aan de
buitenlandse inmenging zoals
steun aan guerrilla- bewegin-
gen. Op5 november moest eenen
ander bereikt zijn. Deze datum
was echter niethaalbaar.

De elkaarbestrijdende partij-
enprobeerden juistin dieperiode
debest mogelijke uitgangs- posi-
tieteverwerven aanhet front zo-
dat de strijdeerder hoger oplaai-
de dan verflauwde. President
Arias die had betoogd dat een
van de voordelen van het plan
was dater concrete data werden
genoemd kwam bij het naderen
van november tot de conclusie
dathet beste was zichflexibel op
te stellen en dat men meer tijd
nodig hadom het plan in daden
om te zetten.

BONN — SU- partijleider Gor-
bastjov zal binnenkort een bezoek
brengen aan de Bondsrepubliek
Duitsland. Dat verklaarde
bondskanselierKohl maandag.Kohl
streeft naar een verbetering van de
bilateralebetrekkingen tussenbeide
landen.Dieverslechterdennaeen in-
terview van Kohl in 1986 waarin
Kohl Gorbatsjov vergeleek metnazi-
propagandist Goebbels.

DEMOCRATIE
PresidentArias werd ook niet

moe te verklaren dat zijn plan
duidelijk afweekvan andere ont-
werp- vredes- akkoorden zoals
datvan de Contadora- groep. De
Costaricaanse president stelde
ookvast datmen inprincipe kon
zeggen dat zijnplan valt ofstaat
met dedemocratisering in Nica-
ragua. Zonder democratie in Ni-
careagua kan er geenvrede zijn
in Midden Amerika, zo was zijn
leuze.

De Contadora- en zijn onder-
steunings- groep zijn bij de uit-
voering van het plan betrokken.
De ministers van Buitenlandse
zaken maken namelijk deel uit
van deVerificatie-commissie die
laatst een rondreis heeft ge-
maaktom te achterhalenhoe het
stond met de uitvoering van het
plan. In diecommissiezittenver-
tegenwoordigers van de Vere-
nigde Naties en van de Organi-
satie van Amerikaanse Staten
(OAS)enverder dusdeministers
van Colombia, Mexico, Panama
en Venezuela, als Contadora-
groep en die van Argentinië,
Brazilië, Peru en Uruguay als
ondersteunings- groep.

Ook Hernandez Grisanti wil wegens stembus opstappen

Nava Carrillo krijgt in kabinet
van Lusinchi Buitenlandse zaken

CARACAS — Venezuela
heeft in de57-jarige carrière-
diplomaat German Nava Ca-
rilloeennieuweministervoor
Buitenlandse zaken. Hij is de
opvolger van Simon Alberto
Consalvi die ontslag vroeg
van dezetaak om zich aan de
verkiezings- campagne te
kunnen wijden van ex-
-president Carlos Andres Pe-
rez. De minister voor Energie
en MijnzakenArturo Hernan-
dez Grisanti heeft ook al om
die reden ontslag gevraagd,
maar dit is hem nog niet ver-
leend. Het kabinet van presi-
dentJaimeLusinchi is ook op
depost van Landbouw gewij-
zigd. Men verwacht in de
naaste toekomst meer ont-
slag- verzoekenvanuit hetka-
binet met het oog op de ver-
kiezingen welke op 4 decem-
ber worden gehouden.

German Nava Carrilo was se-
dert 1984 onder- minister voor
Buitenlandse zaken. Hij zit op
éénlijnmetConsalvidiezichkri-
tisch opstelde tegenover deVere-
nigde Staten en die zich zeer in-
zette voor de vrede in Midden
Amerika. Van Nava Carrillo is
nimmer gebleken dathijvan me-
ning verschilde met zijn minis-
ter.Hij werdmaandagin hetpre-
sidentiele Miraflores- paleis
beëdigd doorpresidentLusinchi.
Tijdens diezelfde plechtigheid
werd Wenceslao Mantilla beëd-
igd voor de portefeuille van
Landbouw terwijl Adolfo Rami-
rez Torres de eed aflegde als

nieuwe gouverneur voor Ca-
racas.

PLAN MISBRUIKT
President Reagan die eigen-

lijk niets moet hebben van dit
vredesplan beweert dan ook
steedsdat ditplan door deSandi-
nisten wordt misbruikt om de
contra'svan hunhulp te beroven
zonderdatmen zelfde noodzake-
lijk geachte democratische her-
vormingen doorvoert. Het is
mogelijk dat deze opvatting ter-
rein heeft gewonnen binnen het
Amerikaanse congres na het
overlopenvan de Sandinistische
majoorRoger Miranda Bengoe-
chea. Deze heeft onthullingen
gedaan zoals over de plannen
aan Sandinistische kant het le-
gersterk uit tebreiden, inclusief
het aantrekken van Sovjet- ge-
vechts- vliegtuigen. Als inder-
daadhetcongres meergaatover-
hellen in de richting van presi-
dentReagan dan betekent dit
dat de contra's dadelijk op veel
meer Amerikaanse militaire
steunkunnenrekenen danin het
recente verleden het geval is ge-
weest. Danraakt dus devrede in
MiddenAmerikanogverder van
huis.

NIET NAGEKOMEN
Op zijn rondreis hoorde de

commissie overal dezelfde
conclusie,behoudens danin Cos-
ta Rica, dat een langdurige de-
mocratische geschiedenis heeft
en dat als enige land niet over
een leger beschikt.Overal kreeg
men tehoren dat hetVredesplan
niet wordt nagekomen en dat op
bepaalde plaatsen zelfs de men-
senrechten nog meer geweld
wordenaangedaandaneersthet
geval was.

Nicaragua, waarop de aan-
dacht van alle buren is gericht,
heeft inderdaadenigemaatrege-
len getroffen maar volgens vele
critici niet voldoende, onderwie
ook deofficiële bemiddelaarkar-

dinaal Miguel Obando y Bravo.
Tweeronden van indirect over-
leg met de contra's hebben niet
geleid tot een staakt hetvuren.
Maarook hetdirecteoverleg tus-
sen regering en verzet van El
Salvador en Guatemala is mis-
lukt.

BIJ VN
Nava Carrillo is sedert 1955

werkzaam bij Buitenlandse za-
ken in Caracas. Hij vertegen-
woordigde Venezuela her-
haaldelijk bij de Verenigde Na-
ties en was ambassadeur in

Egypte, Etiopie en Costa Rica.
Hij kreeg in 1985 Consalvi als
minister boven zich. Consalvi
gaat zich nu inzettenvoor dever-
kiezing van Carlos AndresPerez
die namens Accion Democratica
(AD) kandidaat is gesteld voor
hetpresidentschap.

Hij is weliswaar partijgenoot
van de zittende president Lu-
sinchi maarzij zijnbepaald geen

politieke vrienden. Op buiten-
lands gebiedverwacht men geen
wijziging in het Venezolaanse
beleid nu er een nieuwe minister
aantreedt. Hetbelangrijk onder-
deel van dit beleid- de verhou-
dingen tussen Venezuelaen Co-
lombia -berust volledig bij de
president.

SIMON ALBERTOCONSALVI

OOK OLIE-MINISTER
Men verwacht wel dat er nog

meer ministers gaan aftreden
om zich actief te kunnen gaan
mengen in dekomende stembus-
campagne. Sedert eind verleden
jaarheeft de minister van Olie-
zaken Hernandez Grisanti al
zijn ontslag aangeboden. Dit is
nog steeds niet aanvaard door
president Lusinchi. Hernandez
Grisanti wilde zich gaan belas-
ten met deleidingvan deverkie-
zings- campagne van Andres
Perez.

In het kabinet van Lusinchi
bekleedt hij eenzeerbelangrijke
post omdat olie debelangrijkste
bronvan inkomsten isvan Vene-
zuela. Dit land is internationaal
ook belangrijk als olie- produ-
cent en was mede- oprichter van
de organisatievan olie- ex-
porterende landen (OPEC). De
59-jarigeHernandezGrisanti is
sinds het aantreden van Lu-
sinchi alspresidentbelast met de
Olie- portefeuille. Mocht zijn
ontslag aanvaard worden dan
wordt algemeen aangenomen
datzijnopvolger JulioCesar Gil
wordt, die op het ogenblik Her-
nandez Grisanti's onder- minis-
ter is.

InArgentinië

Inflatie
verdubbeld

BUENOS AIRES — De in-
flatieinArgentiniëkwam ver-
leden jaar uit op 174,8 pro-
cent. In decemberbedroeg hij
3,4 procent.

Volgens het Argentijnse sta-
tistiek- bureau is de inflatie in
1987 in vergelijking met 1986
meer dan verdubbeld. In 1986
kwam deinflatie uit op 81.9 pro-
cent. Dat was een aanzienlijke
vermindering ten opzichte van
1985 toen de inflatie nog 385,4
procent bedroeg. Voor januari
1988 voorziet men een stijging
van de kosten van levens- onder-
houd met acht procent.

MIAMI—Het "grootste passa-
giersschip ter wereld", de
"SovereignoftheSeas»,gebouwd
inFrankrijk, ligt in de haven van
Miami,Florida.Hetschipzalmet
Miami als thuishaven voor de
maatschappij Royal Caribbean
CruiseLine de Caribische eilan-
den bedienen. Op 15 januari
vindt dedoopplaats.

Tijdens oefeningen bij Haïti

Den Haag: marine niet
van partij bij evacuatie

DEN HAAG — De Neder-
landsefregatten die deelne-
men aan de marine- oefening
Fleetex 188 in de Caribische
Zee zullen niet meewerken
aan een eventuele evacuatie
van buitenlanders in Haiti.
Nederland distantieert zich
bij voorbaat van deze moge-
lijkheid, zoals die werd aan-
gegeven door Amerikaanse
zegslieden voor deze oefe-
ning, namelijk dat de nabij-
heid van de oorlogsschepen
deVerenigde Staten zo nodig
tot een dergelijke operatic in
staat stelt.

Een woordvoerdervan het mi-
nisterie van Defensie in Den
Haagheeft ditdesgevraagdmee-

gedeeld. Het gaathierbij om een
oefening waaraan vijf lidstaten
van deNAVO- deVS,Canada, de
Westduitse bonds- republiek,
Groot Brittannie en Nederland
-deelnemen. Van Nederlandse
zijdezijnvan de partij hetfregat
Van Heemskerck dat geplaatst
is bij een Navo- eskader- en het
op de Nederlandse Antillen en
Aruba verblijvende stati-
onsschip Piet Heyn. Zij zijn een
kleine minderheid tegenover de
in totaal 42 deelnemende oor-
logsschepen. De plaats van oefe-
ning is ongeveer 350 zeemijlen
buiten deHaitiaansekust.

COMEBACK
De internationaleaandacht is

gevestigdopditlandwaar de de-
mocratie bezig is met zijn come-
back na een langdurig en wreed
bewind van de Duvaliers. Vol-
gens planworden er op 17janua-
ri verkiezingengehouden. Velen
twijfelen aan de eerlijkheid bij
deze verkiezingen welke op 29
november hadden moeten wor-
den gehouden. Zij werden toen
opgeschort door de regerings-
junta.Inverband methetgeweld
rond de verkiezingsdag in no-
vemberbesloot Washington een
deel van zijn ambassade- perso-
neel te evacueren.

De manoeuvre is overigens
een "normale, reeds lang van te
voren vastgestelde oefening", al-
dus Den Haag. Daar weet men
niets van evacuatie- plannen.
Buitenlandse zaken in Den
Haagzeinog datergeen plannen
bestaanvoor het evacueren van
Nederlanders uit Haiti.

In Argentinië

Vermiste priester
dood aangetroffen

BUENOS AIRES — Het
stoffelijk overschot is gevonden
van dekatholieke priester Hugo
Oris die sedert een maand werd
vermist in Argentinië. Het li-
chaam werd gevonden in depro-
vincie Corrinetes op elfhonderdkilometer tennoorden van deAr-
gentijnse hoofdstad. Men houdtrekening metzelfmoord. Hij ver-
toonde een schotwond aan zijn
hoofd.

VLISSINGEN - Op de
Zeeuwse strandenzijn maandag
opnieuw 150 levende en 60 dode
stookolie- slachtoffers gevonden.
Volgens een coordinator van na-
tuur- milieu-enfaunabeheer van
het ministerie van Landbouw en
Visserij drijven nog ongeveer
1.500 vogels die besmet zijn met
olie voor de kust, enkele meters
van het strand. Verder opzee be-
vinden zich zeker nog 30.000 ge-
zonde zeevogels. Deze dierenzijn
naar het zich laat aanzien nog
nietmetolie besmet.

De zoekactie naar olie-
slachtoffers werd vandaag in
Zeelandalleennog op Schouwen
Duiveland voortgezet. De condi-
tievan denugevondenvogels iszo
slecht dat hun overlevings-kans
zeerklein wordtgeacht.

Volgens een dierenarts zal ze-
ker nietmeer dan 10procent van
de geredde dieren kunnen te-
rugkeren naar het normale be-
staan. Veel ernstigzieke met olie
vervuilde vogels werden deafge-
lopendagen afgemaakt.Ewarin-
gen uit het verleden hebben ge-
leerd dat men deze dieren beter
meteenkan lateninslapen, danze
eerst weken en soms maanden te
laten lijden voor ze toch uit
zichzelfsterven.

AMIGOE

Stookolie-slachtoffers

I PAKKETTEN-SERVICE
naar Suriname

""""" AEROGARQO
Stuur nu per boot een pakket naar Uwfamilie ofrelaties in Suriname.

Prijs: f 0.60 per kubieke decimeter.
Aanleveren: AEROCARGO N.V. t.m. 10februari as.

PROFITEER VAN DEZE AANBIEDING!
UW ZENDING KOMT DAN VOOR DE PAASDAGEN IN SURINAMEAAN!

CURACAO: Tel. 82244, toestel 56 ARUBA: Tel. 22470
ELMER LIBERIA RUDY RODRIQUEZ
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AC Milan wint na 17jaarin Turijn
Ruud Gullit scoort enig
doelpunt tegen Juventus
ROME — De uitverkiezing

tot Europees voetballer van
het jaarheeft Ruud Gullit
vleugels gegeven. Na zijn
sprankelend optreden vorige
week in de topper tegen
landskampioen Napoli speel-
de de ster van AC Milan zon-
dagopnieuw een hoofdrol bij
de belangrijke winst op Ju-
ventus. In Turijn bezorgde
Gullit zijn ploeg twee punten
meteen rakekopbal: 0-1.

De international scoorde een
halfuurvoor heteinde. Het was
deeerste uitzege van de Milane-
se club op Juventus sinds 1970.
Lan Rush stelde opnieuw teleur.
De international van Wales, die
in Turijn nauwelijks nog wordt
gewaardeerd, miste twee goede
mogelijkheden.

De achterstandvan AC Milan
op koploper Napoli bleef drie
punten. De titelverdediger her-
stelde zich van derampzalige
start in het nieuwe jaar(verlies
bij AC Milanen verlies tegen Fi-
orentina ineen wedstrijdvoor de
Italiaanse beker) en won nu
overtuigend met 4-0 van Fioren-
tina. Diego Maradona wiste zijn
matige optreden tegen AC Milan
weer uit. De Argentijn scoorde

een keer en bracht zijn totaal
daarmee op zeven. Maradona
voert numet deOostenrijker To-
ni Polster en de Deen Preben
Elkjaer-Larsen de topsco-
rerslijst in Italië aan.

AS Roma lieteen punt liggen
in hetduel tegen Torino: 1-1. De
Westduitse international Vol-
ler, die woensdag in de beker-
strijd tegen Empoli na een lange
blessure-periode in de ploeg te-
rugkeerde, zette Roma vlak na
rust opvoorsprong. Het was zijn
derde competitie-treffer. Gritti
tekende een kwartier voor tijd
voor de gelijkmaker. Sampdoria
bleef in het spoor van AC Milan
door de uitwedstrijd tegen Pisa
te winnen met 1-0.

Spoedoverleg
FFK-Fedeprof

WILLEMSTAD —De federa-
tie van contract- voetballers
heefteen spoed- vergadering uit-
geschreven voor aanstaande za-
terdag om vier uur 's middagsin
het buurtcentrum Groot Kwar-
tier. De bedoeling is, dat daarbij
zoweldeFFKals deFedeprof- or-
ganisatieaanwezigzal zijn.

Tijdens de vergadering zullen
de problemen betreffende de
voetbalsport opCurasao worden
besproken. Zoals bekend, heeft
de FIFA om een spoedige oplos-
sing van demeningsverschillen
op Curagao gevraagd. Indien die
niet snel zijn opgelost, dan zal
Curacao uit de internationale
voetbal- organisatie worden ge
stoten.

UITSLAGENEN STAND
Ascoli - Pescara: 2-1; Como -

Verona: 1-1; Empoli - Avellino:
0-0; Internazionale -Cesena: 2-0;
Juventus -ACMilan:0-1; Napoli
- Fiorentina: 4-0;Pisa -Sampdo-
ria: 0-1; ASRoma - Torino: 1-1.

De stand:
1. Napoli 14 23
2. AC Milan 14 20
3. Sampdoria 14 20
4. ASRoma 14 18
5. Internazionale 14 15
6. Juventus 14 14
7. Verona 14 14
8. Cesena 14 13
9. Ascoli 14 13
10.Fiorentina 14 12

11.Pescara 1412
12. Torino 14 12
13. Pisa 1411
14.Como 1410
15.Avellino 14 7
16. Empoli 14 5

Viertallen-kampioenschappen dames

Inschrijving voor Curaçaose
paren-kampioenschappen bridge

WILLEMSTAD — Dames
die kunnen bridgen worden
met hun partner uitgenodigd
deel te nemen aan het jaar-
lijks dames viertallenkampi-
oenschap van Curacao. Dit
kampioenschap start op don-
derdag21 januari.

Het aantal wedstrijden is af-
hankelijk van het aantal in-
schrijvingen. Het liet in de be-

doeling van de organisatie het
kampioenschap voor eind febru-
ari te hebbenbeëindigd. Er
wordt gespeeld om Meesterpun-
ten van de Nederlandse Bridge
Bond. Tot uiterlijk 18 januari
kan men zich voor dit kampi-
oenschap inschrijven.

In detweedehelftvan februari
wordtgestartmet devoorronden
van het Curacaose paren-
kampioenschap. De laatste dag
waarop men zichvoor ditkampi-
oenschap kan inschrijven is 5 fe-
bruari.

Voor beideevenementen moet
men zich aanmelden bij de heer
S. van den Ende. Hij is bereik-
baar via telefoon 674156 (t) of
76077 (w).

Glasgow Rangers loopt
punt op Celtic in

GLASGOW — Glasgow
Rangers, volgens een onder-
zoek demeest bekeken clubin
de Schotse competitie, heeft
in het weekeinde door een
overwinning van 5-0 op Mor-
ton de achterstand op koplo-
perCeltic meteen puntterug-
gebracht.

St. Mirren hield Celtic op 1-1.
Nummer twee, Aberdeen, metde
van Arsenal gekochte spits
Charlie Nicholas als debutant,
speelde zonder treffers gelijk te-
gen Hibernian.

Celtic leidde totrust door een
eigen doelpunt van doelman
Campbell Moneyvan St.Mirren.
Narust kon McAvennie het kar-
wei afmaken, maar Money
maakte zijn fout goed door een
strafschop te keren. McDowell
zorgde voor de 1-1 en het halve
verlies van koploper Celtic, dat
een voorsprong van vier punten
hield op de alsvierde geklasseer-
de stadgenoot enrivaal Glasgow
Rangers.

De ploeg van coach Souness
hadeen gemakkelijkemiddagop
IbroxPark. Ally McCoist bewees
wederom, met een hattrick, de
gevaarlijkste aanvaller van de
Schotse competitie te zijn. Dur-
rant maakte de anderetweetref-
fers van deRangers. Hearts of
Midlothian schoof, onder andere
door het honderdste competitie-
doelpuntvan JohnRobertson in
de 4-0 tegen Dunfermline, op
naar de met Aberdeen gedeelde
tweede plaats op deranglijst.

Voorronde WK '90

Antillen op 17
juli naar Antigua

GUATEMALA — De Mex-
icaan Joaquin Soria Terra-
zas,voorzitter van de Conca-
caf (Confederacion Norte,
Centroamericanay del Cari-
be de Futbol, heeft de data
van de verschillende voor-
ronden van de Concacaf be-
kend gemaakt.

Na de loting in Guatemala
maaktehijde databekendvan de
eerste ronde van de voorronden
voor het wereldkampioenschap
voetbal 1990in Italië.

In groep 1 speelt de Neder-
landse Antillen op 17 julieerst
uit in St. Johns tegen Antigua.
Twaalfdagen later is de Antilli-
aanseploeg degastheer voor An-
tigua.De winnaarvan deze twee

peelt tegenEl Salvador i i:

detweederonde, waarvoor de da
turn nog niet isbekend gemaakt

UITSLAGEN EN STAND
Dundee United - Falkirk: 0-0;

Dunfermline - Hearts: 0-4; Hi-
bernian -Aberdeen: 0-0;Mother-
well -Dundee: 3-3;GlasgowRan-
gers - Morton: 5-0; St. Mirren -Celtic: 1-1.
De stand:
HTCeltic 29 45
2. Hearts 29 42
3. Aberdeen 29 42
4. GlasgowRangers 29 41
5. Dundee 29 34
6. Dundee United 29 27
7. Hibernian 29 26
8. St. Mirren 29 25
9. Motherwell 29 20
10.Dunfermline 2918
11.Falkirk 2916
12. Morton 2912

Ajax besteploeg
Gullit enDe Kok
sportlieden 1987

DEN HAAG—Ook Neder-
land heeft zijn sportman en
sportvrouwvan het jaargeko-
zen. In deverkiezing, georga-
niseerd door de AVRO, werd
Ruud Gullit als beste
sportman en Irene deKok als
beste sportvrouw gekozen.

Ajax werd de beste
sportploeg. De aanmoedi-
gingsprijs ging ook naar een
judoka,namelijk JessicaGal.

De verkiezing, na een voor-
selectie, had plaats in een
stemming door vijftig spor-
ters en oud-sportlieden. Het
resultaat was:
Heren:
1. Gullit (voetbal): 28; 2. John
van de Berk (motorcross) en
Leo Visser (schaatsen): 11.
Dames:
1. Irene de Kok (judo): 32; 2.
Nelli Cooman (atletiek): 10;
Yvonne van Gennip (schaat-
sen): 8.

”CORSOW”
Op vrijdag 8 januariisbridge-

club Corsow gestart met de
eerste paren competitie- wed-
strijd. Detweedewedstrijdwordt
op vrijdag 15 januari in het ge-
bouw van Scherpenheuvel ge-
speeld. De aanvang is 20.00uur.

De uitslag van de eerste wed-
strijd:
1. Echtpaar Van den Ende:
63,10%; 2. Hn.Roerhorst - Groot:
54,17%; 3. Ds. De Vries - Bon-
gers: 52,98%; 4. Echtpaar DeWit(Bonaire): 52,38%.

De overige parenkonden nietboven de score van 50% uit-
komen.

Meningen verdeeld over nutParijs-Dakar
Voorzitter FISA beschuldigt

organisatoren van nalatigheid
AGADEZ — Jean-Marie

Balestre, voorzitter van de
Internationale Automo-
bielFederatie(FISA), heeft
in Parijs de organisatoren
van dewoestijnrallyParijs- Dakar van grove nalatig-
heid beschuldigd. In het
weekeinde kwamen deNe-
derlanderKees van Loeve-
zijn en de Fransman Pa-
trick Babado in de woes-
tijn om het leven.

"Gilbert Sabine en Rene
Metge nebben geenenkelres-
pect voor dereglementen van
de FISA. Onder druk van de
geldschieters is het oor-
spronkelijk karakter van de
rally verdwenen. Er is niets
over van de vroegere uithou-
dingsproefvoor avonturiers",
was de opvatting van Bale-
stre. "Na afloop van derally
zullenzijzichtegenover deFI-
SA moeten verantwoorden
voor de tragische gebeurte-
nissen", aldus de Fransman.

In Agadez spraken Rene
Metge en Gilbert Sabine, de
vader van de in 1986 om het
leven gekomen grondlegger
van derace Thierry Sabine,
debeschuldigingentegen, dat
het tweetal te weinig oog zou
hebben voorhet steeds groter
wordende peloton amateurs
onder de deelnemers. "Wij
hebben dit parkoers uitge-
zocht. Helaas zijn er enkele
fatale ongelukken gebeurd.

Aanelkerally klevenrisico's.
De verantwoordelijkheid ligt
echterbij derijders ofze welof
niet hun leven in gevaarwil-
len brengen", reageerde Gil-
bert Sabine.

EENVOUDIGER
Na de negatievereacties op

de gebeurtenissen van hetweekeinde heeft het tweetal
zich wel gebogen over de toe-
komst van de gevaarlijke
woestijnrally. "Het traject
moet, in het belang van de
amateurs, eenvoudiger wor-
den. De grotecolonnevolgwa-
gens moet verdwijnen. Dat
was niet de bedoeling van
mijn zoon. Op dit moment
krijgen de deelnemers te veel
steun. Dat is volgend jaaraf-
gelopen", verklaarde Sabine.

De dramatischeongevallen
in detiendeaflevering van de
rally Parijs - Dakar hebben
veel rijders aan het denken
gezet. Tweevoudig we-
reldkampioen JuhaKankku-
nen uit Finland verklaarde
volgend jaarniet meer in Pa-
rijs aan de start te verschij-
nen. Momenteel bezet de 28-
-jarige rallyrijder uit Laukaa
de tweede positie achter zijn
land- en ploeggenoot Ari Va-
tanen.

"In januari 1989 bevind ik
mij aan deanderekant van de
wereld als de rally van start
gaat", zei de Peugeot-rijder

tijdens een rustpauze in Aga-
dez. "Ik ben teleurgesteld in
het verloop van de rally. De
organisatoren en rijders ne-
men steeds meer risico's om
het evenement meer aanzien
te geven."

START TE ZWAAR
Zijn landgenoot Ari Vata-

nen, leider in derally, blijft
Parijs -Dakar een warm hart
toedragen. Maar ook hij
richtte enkele kritische op-
merkingen aan het adresvan
Rene Metge en Gilbert Sabi-
ne, die het parkoers hebben
samengesteld. "De start van
derally was veel te zwaar.
Vooral voor devele amateurs,
die al indebeginfasehet slag-
veld moesten verlaten",
meende de 35-jarige coureur,
die de monsterrit vorig jaar
won.

De mening van het Finse
tweetal wordt niet door iede-
reen onderschreven. Jean
Duby, arts van het Peugeot-
team dat uit zeven volgwa-
gensen 62 monteurs bestaat,
is tegen de aangekondigde
plannen de rally minder ge-
vaarlijk te maken. "Parijs -Dakar is geen veilige rally.
Het is niet erg alsmensen ge-
wondraken. Risico's horenbij
deze race, dieondanks de on-
gelukken een grote aantrek-
kingskracht op veel mensen
uitoefent", luidde dereactie
van deFransman.

SPORT AGENDA

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

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uurtotna02.00uur; zondagvanaf
13.00uur.
SCHAAKVERENIGINGCURACAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen -training voorde jeugdvanaf 7
tot 23jaar.

BRIDGEN
19.30uur 2ewedstrijdavondparencompeti-
tie -Rust &Burgh.

__*"_.__

Achtervolgers behalen volle winst
Real Madrid moet punt
afstaan aan Murcia: 1-1

MADRID —De voorsprong
van koploper Real Madrid in
de Spaanse voetbalcompeti-
tie is tanende. De ploeg van
Leo Beenhakker verspeelde
op de zeventiende speeldag
een belangrijk punt aan deg-
radatie- kandidaat Murcia: 1-
1. De achtervolgers Real So-
ciedad en Atletico Madrid
wonnen. De achterstand van
detwee clubs opReal Madrid
bedraagtnog driepunten.

Murcia bezorgde de
landskampioen een zware mid-
dag. Voor 40.000 toeschouwers
opende Manolo voor dethuisclub
na twaalf minutende score. Het
overwicht van Real resulteerde
pasin de slotfase in de gelijkma-
ker. Vijfminutenvoor het einde
passeerde Tendilo de doelman
van Murcia.

Atletico Madrid won met 2-1
van Valencia.De door Porto uit-
geleende Madjer maakte zijn
tweede wedstrijd voor Valencia
zijn tweede doelpunt in de
Spaanse competitie. In de twee-
dehelft werddeAlgerijnse inter-
nationalvervangen.

Barcelona maakt nog steeds
moeilijke tijden door. De thuis-
wedstrijd tegen Gijontrok in het
kolossale Nou Camp-stadion(ca-

paciteit 125.000 toeschouwers)
slechts 12.000kijkers. De pro-
blemen van de de club liggen
vooral in de aanval. TrainerLuis
Aragones lietdeBritse spits Ga-
ry Lineker opnieuw lange tijd
buitenhetelftal.De topscorertij-
denshettoernooi omdewereldti-
tel voetbal mocht alleen het
laatste kwartier opdraven. Na-
dat Lineker de aanval had ver-
sterkt scoorde Barcelona. Mid-
denvelder Roberto besliste het
treffen dertien minuten voor het
einde. Met zeventienpunten be-
zetten de Catalanen een plaats
in de middenmoot.

UITSLAGEN EN STAND
Deuitslagenvan dezeventien-

de speeldagvan de Spaanse voet-
balcompetitie zijn:

Barcelona- Gijon: 1-0;Real So-
ciedad- Valladolid: 1-0;Murcia-Real Madrid: 1-1;Real Betis-Za-
ragoza: 1-0-Celta- Osasuna: 1-0;
Logrones -LasPalmas: 1-1; Mal-
lorca - Sevilla: 1-0; Sabadel - Es-
pahol: 2-2; AtleticoMadrid - Va-
lencia: 2-1; Cadiz - Athletic de
Bilbao: 0-0.

De stand:
1. Real Madrid 17 28
2. Real Sociedad 17 25
3. AtleticoMadrid 17 25

4. Valladolid 17 21
5. Athletic deBilbao 1721
6. Gijon 17 18
7. Cadiz 1718
8. Celta 1718
9. Zaragoza 17 17
10. Osasuna 1717
ll.Sevilla 1717
12.Barcelona 1717
13. Mallorca 17 16
14.Valencia 17 14
15.Espanol 17 14
16.Real Betis 17 14
17. Murcia 1711
18.Logrones 17 10
19.Las Palmas 1710
20. Sabadell 17 9.

0-0-0-0-0
VOETBAL/TILBURG — Wil-
lemn heeft Guusvan der Borgt
van NAC overgenomen. De 25-
-jarige linker-middenvelder te-
kende een contract voor ander-
halfjaar. NACkreegvanWillem
II Wanny van Gils, die daarmee
naar zijn oude club terugkeerde,
alsmede de 19-jarigeFrits Copal,
dievoor een halfjaar ophuurba-
sis bij de Bredanaars gaat spe-
len. Na die periode heeft NAC
het recht van koop op de speler.
Willem II betaalde bij de tran-
sactie ook nogeen onbekendbe-
drag.

Derde ronde Hoogovens

Georgiev wint
van Sosonko

WIJK AAN ZEE — Op
maandag is in de grootmees-
tergroep A slechts één duel
gespeeld.

De Bulgaarse grootmeester
Georgiev heeft zich na zijn
winstpartijtegen Sosonko in het
groepje achtervolgers van de
twee leiders Andersson en Hüb-
nergenesteld. Georgiev miste in
Oost-Duitsland het vliegtuig
naarNederlandenkwam 24uur
later pas in Wijk aan Zee aan.

In de Grootmeestergroep B is
de derde ronde nu ook achter de
rug. Beide leiders, deRus Tsjes-
kovski en de Nederlander Dou-
ven speeldenbeiden inhunpartij
remise.

De stand aan kop in de A-
groep:
1. Andersson (Zwe) en Hübner
(WD1): 2,5; 3. Ljubojevic (Joe),
Nikolic (Joe) en Georgiev (Bul):
2.
B-groep:
1. Tsjeskovski (Sov) en Douven
(Ned): 2,5; 3. Fedorowicz (Vst),
Flear (GBR), Nijboer (Ned) en
Krnic (Joe): 2.

0-0-0-0-0
TENNIS/PARIJS — Yannick
Noah neemt toch deel aan de
strijd om de open Australische
tennistitel.De lange tijd gebles-
seerde Fransman kreeg donder-
dagin München het groene licht
van de clubarts van Bayern
München, de behandelend ge-
neesheer.

0-0-0-0-0
VOETBAL/LONDEN— Terry
Fenwick, de Engelse oud-
international, is voor bijna twee
miljoen guldenvan QueensPark
Rangers overgegaan naar Tot-
tenham Hotspur. De aanvoerder
en verdediger van QPR, die ook
in de belangstelling stond van
Arsenal, tekende voor zes jaar.
Bij de Spurskomt Fenwick voor
de derde maal onder de leiding
van Terry Venables te staan.
Eerderkwam hijbijCristalPala-
ce en QPR met hem in 'contact.... RUUD GULLIT: wederom de

ster van het veld in hetprestige-
duel tegen Juventus, waarin de
Nederlandse sportman van het
jaar 1987, met een kopbal zijn
ploeg voor heteerst in 17jaareen
overwinning bezorgde in hetsta-
dion van Juventusin Turijn ...
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Curaçaose overheid zeer tevreden:
Bij bestedings-overleg
alle projecten goedgekeurd
WILLEMSTAD — Er zijn

goede zaken gedaan opCura-
cao diezowel voor de Neder-
landseregering, aisdeAntilli-
aanseen Curacaose, totgrote
tevredenheid zijn afgerond.
Alle projecten zijn goedge-
keurd en de sfeer tijdens het
begrotings- overleg was zeer
goed. Een belangrijke bijdra-
ge aan deze sfeer, is volgens
gedeputeerde Agustin Diaz
de rondleiding die minister
drs Jan deKoning heeft ge-
kregen langs de diverse pro-
jecten op het eiland die met
ontwikkelings- hulp zijn op-
gezet. "De Koning was zeer
onder de indruk van hetgeen
hij tezienkreeg", aldus dere-
actie.Hetlijkt danook wense-
lijk om zo'n rondleiding als
vast onderdeel van het beste-
dings- overleg te maken.

Terwijl het Bonaireaanse Be-
stuurscollege en de Antilliaanse
regering eerder al hadden laten

weten dat het bestedings- over-
leg naar grote tevredenheid was
verlopen, kon hetCuracaose Be-
stuurscollegezich daarna maan-
dagochtend bijvoegen. Er moest
nogover debestedingvan 23 mil-
joen gulden gesproken worden:
deprojecten die daarvoorin aan-
merking kwamen, werden zon-
dermeer goedgekeurd.

Voortvluchtige
aangehouden

WILLEMSTAD—Desedert
december voortvluchtige
U. J.G. isaangehouden.De po-
litie kreeg te horen van zijn
schuilplaats en omsingelde
de bewuste woning, gelegen
teKaya Dodo Palm.

De 27-jarige voortvluchtige,
van wiebekend is dathijmeteen
vuurwapen om kan gaan, werd
gesommeerdde woning te verla-
ten. De man weigerde echter de
woningteverlaten omdathij nog
een telefoongesprek wilde ple-
gen. De politie drong daarop de
woningbinnen en nam de man
gevangen. De arrestant is over-
gedragen aan derecherche voor
verder onderzoek.

Congres over
traditionele
en alternatieve
geneeswijzen

WILLEMSTAD—Onderde
titel 'FirstWorld Convention
on Bio- Energetic Medicine'
ging gisterochtend in hetCu-
rasao Caribbean Hotel een
symposiumvan start, dat de
discussie tussen de traditio-
nele, en de alternatieve ge-
neeswijzen op gang moet
brengen.

Het een en ander vindtplaats
op initiatief van de Stichting
Foundation Information andRe-
search Medicine, Antilles (FIR-
MA), waarvan drRoy Martina
voorzitter is. Vijftig tot zestig
artsen en alternatieve therapeu-
ten uitlanden alslerland, Enge-
land en Schotland, Duitsland,
Canada, de VS, maarook uitTri-
nidad en Puerto Rico zijn mo-
menteel op Curasao bijeen, om
een toenadering te realiseren
tussen beide genoemde me-
discherichtingen, ('..abridge be-
tween energetic and conventio-
nal medicine..').

Wandelzondag in
Christoffelpark

WILLEMSTAD — De derde
zondagvandemaand wordt weer
eens "wandelzondag" in het
Christoffelpark. Deze zondag
wordt een bezoek gebracht aan
het voormalige "Landhuis
Zorgvlied". Daar spreken de ste-
nenover 'deglorie en het bittere
eindevan deplantage.

PROJECTEN
Ondermeer zal de aanvoerlei-

ding naar het Klein Hofje op Pi-
scadera, een landbouw- project,
nu aangelegd worden. Dit bete-
kent een uitgave van 850.000
gulden, waarDeKoning meeak-
koord ging.De derdefase van het
zelfbouw- project van de FKP
kon weer op 3 miljoen guldenre-
kenen. Het project stimulering
en investerings- regeling krijgt
3.2 miljoen. Dat geld zal voor-
namelijk aangewend worden
voor feasibility- studies en der-
..'■''_"

OBNA en Korpodeko hebben
samen 9 miljoen gulden gekre-
genvoor productieve investerin-
gen. Dat geld moet aangewend
worden voor grote projecten die
arbeids- plaatsen opleveren en
ten doel hebben de economie te
stimuleren. Momenteel onder-
vinden initiatiefnemers van der-
gelijke projecten vaak proble-
men omdat het voor deze grote
projecten, moeilijk is ombij com-
merciële bankeneen haalbarefi-
nancieringtekrijgen.

OVERSCHREDEN
De OBNA en Korpodeko had-

den oorspronkelijk om een be-
drag van 15 miljoen gulden ge-
vraagd, hetgeen was toegekend.
Toen evenwel bleek datde ruim-
te van 23 miljoen gulden over-
schreden werd, moest eenkeuze
gemaakt worden. Anders zou de
uitbreiding van hetPrincess Be-
ach hotel buiten de boot vallen,
aldus legde Diaz uit. Er werd
snel geïmproviseerd en debeno-
digde 5.9 miljoen gulden voor de
uitbreiding van het hotel, werd
van depost OBNAenKorpodeko
afgehaald.

Curinta heeft 230.000 gulden
gekregen voor het maken van
een masterplan voor verande-
ringen en verbeteringen van de
luchthaven. Er dient een onder-
zoek ingesteld teworden naar de
noodzakelijke veranderingen

omdat men vreest dat bij de toe-
name van het toerisme, bijvoor-
beeld de aankomsthal niet goed
meer kan functioneren omdat
deze te klein wordt. Bovendien
zouden bepaalde onderdelen op
de luchthaven efficiënter gere-
geldkunnen worden.

Schip Stena Mayo nog steeds vast

Bemanning mag weg
WILLEMSTAD—De Vene-

zolaanse regering heeft toe-
gegeven, dat het opbrengen
van het onder Nederlandse
vlag varende schip Stena
Mayo, een 'fout' is geweest.
Volgens directeurEricKlein-
moedig van hetBureau Bui-
tenlandse Betrekkingen, is
reeds de toezegging gedaan,
dat de bemanning bestaande
uit twaalf Nederlanders en
negentien Britse,Amerikaan-
se en Noorse onderzoekers,
het schip mag verlaten. De
'Stena Mayo', die afgelopen
vrijdag werd opgebracht
door de Venezolaanse mari-
ne, wordt echter nog steeds
vastgehouden op de marine-
basis Las Piedras, aldus
Kleinmoedig.

Alles wijst er op, datvan alle
kanten debereidheid bestaatom
dezezaakzo snel mogelijktoteen
oplossing tebrengen, deelde een
woordvoerder van de Neder-
landse ambassade in Caracas
gisteren mcc. Volgens deze

woordvoerder moeten echter
eerst alle procedures die de wet
in Venezuela voorschrijft, wor-
dengevolgd, voordathet schipen
de bemanning worden vrijgege-
ven. De ambassade in Caracas
vermeldt evenwel dat "dezaak in
eenpositieve sfeer wordt aange-
[>akt, maar dat het waarschijn-
ijknogwel één oftweedagen zal

duren, voordat dekwestie is op-
gelost".

De Stena Mayo werd door de
Venezolaanse marine opge-
bracht, omdat het schip zonder
toestemming van de autoritei-
ten zich in deterritoriale wate-
ren van Venezuela zou ophou-
den. De kapitein van het schip
bestrijdt ditechter enzegt dathij
in internationale wateren bezig
was met geografisch onderzoek.
Volgens de woordvoerder van de
ambassade is echter niet duide-
lijkwat er zich precies in de Ven-
ezolaanse wateren heeft afge-
speeld. Evenmin kon hij aange-
ven wat deconcrete feiten over
de juistetoedrachtzijn geweest.

NIEUW
Ook hetprojectvoor deverzor-

gingvan opleidingenin de meta-
lurgische sector, is goedgekeurd
door Nederland. Daar wordt 8
miljoen gulden voor uitge-
trokken.

Het Curacaose Bestuurscolle-
ge heeft eveneens een aantal
nieuweprojecten metDeKoning
doorgenomen, waarover in au-
gustusbij het bestedingsoverleg
voor volgend jaar,een beslissing
genomenmoet worden. Deeerste
reactie van de Nederlandse be-
windsman daarop, was zeerposi-
tief.

Het actieplan Binnenstad
heeft eveneens 5.7 miljoen gul-
den gekregen, zo liet een tevre-
den gedeputeerde Raymond
Bentoera, belast met de ont-
wikkeling van de binnenstad,
weten. Hij bevestigde de mening
van Diaz, dat derondleiding van
De Koning zijn vruchten heeft
afgeworpen. De bewindslieden
hebben uitgebreid door de stad
gewandeld, om daar de ontwik-
kelingen te bezichtigen. De Ko-
ning was zeer onder de indruk
van hetgeenhijtezienkreeg, liet
Bentoera weten.

BINNENSTAD
De 5.7 miljoenguldenkan zelf

ingevuld worden. Daar zijn vol-
doende projecten voor, aldus
Bentoera: er zijn plannen voor
het Wilhelminaplein, het Mo-
lenplein en het Brionplein, de
Tempelmoetgerestaureerdwor-
den en het huisvestings- project
staatook nogopstapel.Bentoera
hoopt ditbeleid in februari zoda-
nig voorbereid tehebben, dathet
Bestuurscollege zich daarover
kan buigen. Hetligt in debedoe-
ling om de binnenstad weer be-
woonbaar te maken: zowel in
Otrobanda als in Punda moet ge-
legenheid komen om te wonen.
De komende weken zullen
'brainstorming' sessies
plaatsvinden met allebetrokken
instanties, waarnaBentoerazijn
beleidzal formuleren.

Ingezonden
Vriendjespolitiek en
corruptie Nederland
IN DE NEDERLANDSE media
wordt naar aanleiding van zijn
plannen om van Sint Maarten
een onafhankelijk staatje tema-
ken Claude Wathey onderhan-
den genomen. Met name zijn
vriendjespolitiek en corruptie
worden aan dekaak gesteld.

Wat mijverbaast en ergert, is
dat de Nederlandse media zich
dit soort aanvallen welveroorlo-
ven ten aanzien van Antilliaan-
se politici, maar dat zij alle be-
richten over corruptie van Ne-
derlandse politici zorgvuldig in
portefeuille houden.

In 1970werd in Nederland drs
R.F.M. Lubbers politiek actief
voor de KVP; in hetzelfde jaar
werd drs G. van Aardenne poli-
tiek actief voor de VVD. Beide
heren waren tot die datumdirec-
teur geweest van een staalcon-
structie- bedrijf: Lubbers voor
het familiebedrijf Hollandia
Kloos, Van Aardenne voor Penn
&Bauduin inDordrecht.

Terwijl beide heren zich voor
beide partijen verdienstelijk be-
gonnen te maken, ontfermde de
bauxiet- mijnmaatschappij Bil-
liton zich over een concurrerend
staalconstructie- bedrijf in Gor-
kum, De VriesRobbé. Datbedrijf
werd in korte tijd onttakeld en
vervolgens is het Nederhorst bv
in de maag gesplitst, de grote
concurrent van Hollandia Kloos
enPenn &Bauduin. Nederhorst,
dat geleidwerd door een familie
dieactiefwas in dePvdA, kwam
daardoorin deproblemen enkon
niet op eigen kracht deelnemen
aan de race naar orders in de
Arabische oliestaten, die door de
sterk verhoogde olieprijzen van-
af 1973over ongekend veel geld
beschikten.

Toen Nederhorst in deproble-
men kwam, werd de familie ge-
dwongen zich te laten uitkopen
doorOGEM, geleiddooreenman
die ook commissaris was van
Shell, waarin inmiddels ookBil-
liton was opgegaan. Het is
OGEM geweest dat geprofiteerd
heeft van de Arabische orders,
totdat het bedrijf als gevolgvan

deverhoging van de hypotheek-
rente in 1979problemenkreegin
debouw- afdeling.

In het zicht daarvanzijn twee
politici, die door hun sociale
opstelling moeilijkheden be-
zorgden door OGEM gerecru-
teerd(Boersma enmevrouwVan
Leeuwen, beidenvoorheen ARP)
en zij zijn met de liquidatie van
de onderneming hun politiek
prestige kwijtgeraakt. Intussen
was drs.R.F.M. Lubbers minis-
ter van Economische Zaken ge-
worden. Hij heeft de hele opera-
tiepolitiek begeleid.

Een ander probleem speelde
sedert 1967.In dat jaarwerd het
Suezkanaal geblokkeerd en de
Nederlandse scheepsbouwer
Verolme vroeg staatssteun voor
debouw van een werfvoor mam-
moettankers, die om deKaap
zouden kunnen varen. Dat is in
Nederlandaangegrepen omVer-
olme, die begonnen was de werf
De Schelde (in handen van het-
zelfde circuitdatShellinhanden
heeft) tebeconcurreren ommari-
ne- orders, de nek te breken. De
steun werd op de lange baan ge-
schoven en er werden onderhan-
delingen gestart, die stap voor
stapgeleidhebben totdeliquida-
tie van dewerfVerolme.

Intussen was drs G. van Aar-
denne minister van Econo-
mische Zaken geworden. Hij
heeft dehele operatie, die deNe-
derlandse bevolking evenals de
OGEM- operatie honderden mil-
joenen, zelfs miljarden gulden
heeft gekost, begeleid.

Aangezien het circuit dat de
politiek in deNederlandseAntil-
len in het verleden heeft gecor-
rumpeerd, kan het geen kwaad
als de bevolking van de Neder-
landse Antillen de Nederlandse
media eens vraagt wat meer in-
formatie over dat circuit te ver-
schaffen inplaats van hetkleine
bedrog(?) aan de kaak te stellen
en het grote door de vingers te
zien.

A.C.M.VANROSSUM
Nederland

WILLEMSTAD - De zes
maanden geleden benoemde
bisschop van de Anglicaanse
kerk in Venezuela, Onell Soto,
bracht van 8 tot 11 januarieen
kennismakings- bezoek aan Cu-
racao, dat binnenzijn regio valt.
Gisteren maakte hij (links), ver-

gezeldvanzijngastheeropCura-cao, dekenAngus Murray- Stone
(rechts),zijn opwachtingbijgou-
verneur dr.René Romer. Het ligtin de verwachting dat bisschop
Soto, die voorheen in New York
werkzaam was, voor een periode
van ongeveer tien jaren als
bisschop inCaracaszaloptreden.

Karnavalaleidoscoop

DE GROEP «MIRA nos gosa
nos» heeft ook een nieuwe
jeugdkarnavals- koningin. Het
betreft AngeliqueBalentina, die
tevens detitel van Miss Popular
behaalde. Eerste finaliste werd
Marilouis Paulina en tweede fi-
nalisteplusReina AmistatDeni-
sca Isabella.

«ELEGANSIA DI NOS
Hubentut» onder leiding van
mevrouw SwindaAtalitamaakt
hierbij bekend, dat de inschrij-
ving voor deelname aan de kin-
deroptocht reeds geopend is.
Menkan contact opnemen met
mevrouw Atalita aan de Maas-
straat8(tel.: 44722) ofophet ad-
res Kaya Falcon 35 te Muizen-
berg (84627).

********
DE GROEP «TUTURUTU» or-
ganiseerdezondag deverkiezing
van dekarnavals- koningin in
Buurtcentrum Buena Vista,
waar een grote menigte aanwe-
zigwas.Tot jeugdkoninginwerd
gekozen Marjorie Martis, ge-
volgd door JurendaRosa en Na-
diesca Helena. Inees Navaro be-
haalde de titel van Reina Po-
pular.

DE GROEP «PICOPOLO» heeft
voor de grote optocht een
brassband nodig en voor dekin-
deroptocht een DJ. Belangstel-
lenden kunnen zich in verbin-
ding stellen met Bertha (tel.:
89305 of676562).

********«SWEET PEACOCKS» HEEFT
zaterdag aanstaande een «two-
in-one»: de verkiezing van hun
jeugdkoningin eneen tumbafes-
tival. Dit wordt gehouden op de
patio van het Buurtcentrum
Groot Kwartier van vijf uur
's middags tot negen uur 's a-
vonds. Alle kinderen, die deel

uitmaken van deze groep, kun-
nen hun kaarten afhalen op het
adresKaya DodoPalm 196(tel.:
78388). Op de ouders wordt te-
vens een beroep gedaan om zo
spoedig mogelijk de maten van
dekinderen op te geven, zodat
hunkarnavals- kostuum op tijd
kan worden afgewerkt.

********VOORHET VERKRIJGEN van
een vergunning om gedurende
dekarnavals- evenementen zo-
wel etens- als drinkwaren te
kunnen verkopen, moetmen een
verzoek indienenbij hetplaatse-
lijk hoofdvan depolitie, Concor-
diastraat 24. Dit moet geschie-
den op een zegelpapier van tien
gulden (vorig jaar was dat vijf
gulden), waarop tevens vermeld
moet staan onder andere de da-
tum en plaats van het evene-
mentenwatvoorwarenmenvan
plan is te gaanverkopen.

********
ALLE PERSONEN, DIE zich bij
de Verenigingvan musici heb-
ben ingeschreven om een
etensstand gedurende het Tum-
bafestival te kunnen huren,
moeten vanvond om zeven uur
een belangrijke vergaderingbij-
wonen in hetgebouw aan de San
Matheowijk. Degenen, dievana-
vond niet aanwezigzijn, worden
beschouwd geen interesse meer
voor zon stand tehebben.

********DEZE WEEK HEBBEN de
meeste groepenen ook dekarna-
vals- commissie het druk met
talrijke vergaderingen om alle
zaken goedbij te sturen. Voor de
timmerlieden, schilders en las-
sers wordt het ditkarnavalssei-
zoen weer erg druk en zij zullen
gedurende deze weken tot in de
lateavonduren moeten doorwer-
ken, zoals zij natuurlijk al jaren
gewend zijn.

********

SPECIALE POSTZEGELS
Mijnmaatschappij
bestaat 75 jaar

WILLEMSTAD — Donder-
dag 21 januari geven de Pos-
terijen van de Nederlandse
Antillen een serie postzegels
uitterherdenkingvan het75-
-jarig bestaan- van de Mijn-
maatschappij nv in de Neder-
landse Antillen. De serie be-
staat uit een postzegel van 40
centmet eenfoto vanWilliam
Godden, de oprichter van de
Mijnmaatschappij; een zegel
van 105 cent met een afbeel-
dingvan een gedeelte van de
fosfaat- fabriek en
transportbanden op de voor-
grond voor verscheping en
een zegel van 155 cent met
daarop een afbeelding van de
Tafelberg,waar defosfaat af-
gegravenwerd. Het ontwerp
isvan HumphreyElisabeth.

De geschiedenis van de nv
MijnmaatschappijCuragao nam
een aanvang in november 1912
toen bij een openbare verkoop
hethelelandgoed SantaBarbara
eigendom werd van William
Godden. Op 31 decembervan dat
jaarwerd denieuwe maatschap-
pijofficieelopgericht.

In die beginperiode werd het
fosfaat- gesteente uitsluitend als
grondstof verkocht voor
kunstmest en toepassing in het
smeltingsproces van ijzererts.
Vanaf 1939werdhetfosfaat- ge-
steente ook uitgevoerd om ge-
bruikt teworden alseen minera-
le aanvulling bij deveevoeder-

industrie. Na de Tweede Werel-
doorlog kwam zelfs de gehele
productie ten goede aan deveev-
oeder- industrie.

Toenbleek datdemarkthoge-
re eisen ging stellen aan het fos-
faat- gehalte van het gesteente
werder eensoort verrrjkings-fa-
briek in werking gesteld. Vanaf
januari 1960 was men in staat
het fosfaat- gehaltevan het erts
van 35 procent op te vijzelen tot
75procent.

Vanaf 1966 stegen deproduc-
tie-kosten dusdanig datfosfaat-
winning niet langer rendabel
was. De productie werd nog eni-
ge jarengaande gehouden door
subsidie van de overheid, maar
eind augustus 1979werd dewin-
ning van fosfaat definitief stop-
gezeten gingmen over ophetdel-
ven van kalksteen. Tot dan toe
was kalksteen altijd een bijpro-
duct geweestvan defosfaat- win-
ning, maar vanaf september
1979werd dekalksteen- produc-
tie het voornaamste middel van
bestaan voor de maatschappij.

Door de jarenheen ontplooide
de nv Mijnmaatschappij Cura-
gao een aantal andere activitei-
ten. De moeder- maatschappij
heeft haar dochters zitten in de
betonindustrie, de exploitatie
van een stuk strand, onderhoud
van zwaar materiaal, het laden
en lossen van schepen en de pro-
ductievanbetonwaren(trottoir-
tegels).

■■^■"-■---»------»^a

ANTHONY _J£k I
VEDER $36
& Co. N.V. «3j

Wij gaan door! *^fiT
PAKKETTEN naar^^^"
NEDERLAND
* Luchtvracht per K.L.M.
* 3.50/kg, minimaal ’. 45.-
-* mcl. verzekeringen douane kosten
* voor meer informatie lüJSt
TEL.: 614700 f**
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INSTITUTO PAFORMACION

-^P DEN ENFERMERIA

■WliTh Roodeweg 7 (O.)—I—l ■ ////] Curagao,Ned.Antillen

Het Bestuurvan de Stichting Verpleegstersschool Nederlandse Antillenmaaktbekend dat in januari
1988 gestart ismet devolgende cursussen aan de Institute pa Formashon denEnfenmeria, (1.F.E.).
Deze cursussen worden gefinancierd door de Europese Economische Gemeenschap doortussen-
komst van het Departement voor Ontwikkelingssamenwerking van deNederlandseAntillen.
A. Bijscholingscursus voorziekenverzorgenden

Inhoud : algemeen theoretische (bij)scholing op het nivovan ziekenverzorgende.
Duur : dezecursus duurt 1 weekenzal tussen januarien juli 198812maal gegeven

worden.
B. Bijscholingscursus voor verpleegkundigen

Inhoud : algemeen theoretische (bij)scholing ophet nivo van verpleegkundige.
Duur : dezecursus duurt 1 week en zal tussen januarien september 198810maal

gegeven worden.
Doelgroepen : alle ziekenverzorgenden (voor cursus A) en verpleegkundigen (voor cursus

B) diegeregistreerd zijn bij hetDepartement van Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne van de Nederlandse Antillen.
Verder dienende cursistenbij hetbeginvan decursus langerdan2 jaarin het
bezit te zijn van een door laatst genoemd Departement erkend diploma of
erkende aantekening op hetgebied van de gezondheidszorg.

Kosten : aandeel cursist ’1.10.-
-aandeel (eventuele) werkgever ’1.15.- per cursist.

Geïnteresseerde ziekenverzorgenden en verpleegkundigen die niet door hun(eventuele) werkge-
veringeschreven wordenkunnen zichvoor inlichtingen wendentoten/ofzich inschrijvenbij de I.F.E.,
Roodeweg 7, telefoon 626022 of 622378, Curagao.
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AGENDA
BONAIRE

POLITIE-8000BRANDWEER: 8222
TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL: 8900
LANDFILL teLagoen: maandagt/mvrijdagvan 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
"w; zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK(openingstijden voor hetpubliek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00
"ür; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/H.OO-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
Woensdag van 14.00-19.00 uur.
pOSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
'tukken 16.30uur.
SERVICECLUBSKiwanis: donderdagavond 19.30uur - Hotel:*>nai.e.
Uons. informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.
Round Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum TerraCorra.Rotary: woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

JJESTUURSKANTOOREN BEVOLKING:
«-00-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-

JWZIEKBIBLIOTHEEK:voor bezichtiging
(_*van gelievecontact opte nemen met de
"<*» Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

(Weg naar Willemstoren):
append opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
""tiagvan 12.00-24.00uur.
SPREEKUUR(gezaghebber): elke donder-
°*g van 09.00-11.00 uur op het Be-'nuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-dag van de maand van 10.00-12.00 uur teRmcon.
KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-naireaanse schelpen en koraal; open vanJ'nsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -*aya Nikiboko Zuid 3.
j;VV:openingstijden slachthuis maan-dag1/ m woensdagvan 07.00-12.00/13.00--]o.oo uur en donderdagen vrijdag van
°8-00-11.00/11.30-14.30uu..
JJ2januari)
CARNAVAL: 20.00 uur jump-upte Rincon.

£ERKDIENSTEN'*"« BernarduskerkKralendijk:
gelijks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00
Uur.
Coromotokerk Antriol:gelijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00

Rincon:"agelijks, ookzondag, 19.30uur.
Klachtenbezorging doorgeven»«n mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
ta<_ique4.

MEXICOSTAD — Mexico no-
"*erde verleden jaareen inflatie
;?&« 159,2 procent. In december
Indroeg deinflatie 14,8procent,
'*et hoogste maand- cijfer sinds
lölen in dit land in 1968 begon
'.J?et het verstrekken van dit sta-
tische materiaal. In 1986 be-
legdeinflatie105,7procent en
ln 1985 stegen dekosten van le-vens- onderhoud met 63,7 pro-
cent.

WEB N.V.
Hoewel nietrechtstreeks in

het belang van een totale ver-
betering van het centrum valt in
de nieuwe infrastructuur toch
wel de bouw van een nieuw on-
derkomen voor het kantoor van
het Water- enEnergiebedrijfBo-
naire (WEB) n.v. en de Sociale
Verzekeringsbank Bonaire
(SVB). Beide nieuwe gebouwen
zullen worden opgetrokken tus-
sen deKaya Grandi en deKaya
Manuel Piar. Het gedeelte dus
van het braakliggende terrein
voor de supermarket van Culti-
mara. In dit project is tevens de

aanleg van een parkeer- terrein
opgenomen.De werkzaamheden
aan de zeekant, waar al enkele
werkzaamheden zijn verricht,
zulleneen voorlopig bedrag ver-
gen van tweehonderd duizend
gulden. Dat wordt dan de zoge-
naamde zeepromenade. Daar-
voor is inmiddels opdracht gege-
ven aan het bedrijfAscon nv dat
deze maand nog de noodzakelij-
ke ontwerpen daarvoor gereed
zal hebben.

Netbuiten het centrum zullen
er ook enkele wijzigingen wor-
den aangebracht in het stadion
waar een atletiekbaan zal wor-
den aangelegd ten bedrage van
150.000 gulden. PlanD2zal met
dit project worden belast.
Tenslotte zal er een nieuwe lees-
zaal komen met alle faciliteiten
die daarvoor nodigzijn. Zoalsbe-
kend is dehuidigebibliotheekal
ruimschoots uit zijn jasje geg-
roeid en is een nieuw onderko-
men wenselijk.

SPORT
Gezien deweinigemogelijkhe-

den die er op Bonaire bestaan
voor de zogenaamde indoorspor-
ten, heeft het BC een project
Sporthal geëntameerd. Deze
sporthal zal dan demogelijkheid
openen voor tennis- en volley-
ball- wedstrijden in het centrum
van Kralendijk. Volgens gede-
puteerde Ramoncito Booi is het
centrum voor de sporthal het
meest geëigend, aangezien dat
in de avonduren meer mensen in
de stad zal brengen, waardoor
ongetwijfeld de sfeer zal worden
verhoogd.

Met oog op Wachtgeldregeling

Onderstand aanzienlijk
verlaagd op begroting
KRALENDIJK — Op de

oorspronkelijke begroting
stond voor de post Onder-
stand een hoog bedrag gere-
serveerd. Gezien de
Wachtgeld-regeling kon deze
post Onderstandin de supple-
toire begroting met maar
liefst 1,3 miljoen worden te-
ruggebracht

Hetterugbrengen van de per-
soneels- uitgaven op de begro-
ting viel samen met hetsaneren
en reorganiseren van het over-
heidsapparaat. Dat betekende

dus dat een aantal werknemers
zou moeten afvloeien, die echter
aan de achterdeur van de over-
heid weer zouden drukken op de
totale uitgaven, aangezien deze
mensen in aanmerking zouden
moeten komen voor onderstand.
Doordat echter het merendeel
van de afgevloeide werknemers
onder de Wachtgeld- regeling
komen te vallen, kon de under-
stands- post aanzienlijk worden
teruggebracht. Wel moest er een
bedragvan 1,4 miljoen worden
opgenomen voor het uitkeren
van wachtgelden.

KLEINERE PROJECTEN
Tenslotte werd er ook nog een

aantal kleinere projecten goed-
gekeurd, die in feite samenval-
len met het opknappen van het
stadsgedeelte van Kralendijk.
Daaronder valt dan derestaura-
tie van Fort Oranje, devroegere
politiewacht. Architect voor dit
project is de heer Fernando Juli-
an, die gespecialiseerd is in dit
soortrestauraties. Ook de scho-
lenzullen een opknapbeurt krij-
gen.Dat gebeurt in driefasen en
daarvoor is een bedrag van
750.000 guldenbeschikbaar. De
stichting Volkswoningen (Fun-
dashonCas Bonairiano FCB) zal
wordenbelast met deuitvoering
van hetprojectenvoorts ook met
het normale onderhoud aan de
scholen in detoekomst.

Een zeerbelangrijkproject dat
rechtstreeks te makenheeft met
deontwikkelingvan Bonaire in
eentotaalopzicht, is de mogelijk-
heiddat werknemerszichverder
kunnen ontwikkelen en bekwa-
meninhunberoep. HetBC denkt
daar vooral aan sectoren als
bouwnijverheid, hotelerie en
textiel- verwerkende beroepen.

Het departement Ontwikke-
lings- samenwerking (Depos)
kan daarin een intigrerende rol
spelen en het ligt derhalve in de
bedoeling datditdepartementop
korte termijn — gedacht wordt
aan februari — met concrete
plannen voor dedag zal komen.

Caracas-post veertig mille minder

BC trekt 4,5 ton extra
uit voor toerisme uit VS
.KRALENDIJK—In dewij-

die is aangebracht in
?e voorlopige begroting voor
£etdienstjaar 1988 isook een
l***B krediet opgenomen ter

! "^vorderingvan hettoerisme
S»t de Verenigde Staten,
"aarvoor is eenbedrag uitge-l,,okken van 450.000 gulden
**&extra uitgaven.
j Er was al een overeenkomst
| ?et de vertegenwoordigers van: ?°naire aldaar. Deze overeen-*°ö_Bt is dus nu verlengd. Het
"C^erikaanse toerisme is voor
°°naire van belang, aangeziene VS nog steeds het grootste
?a"tal toeristen naar Bonaire

1°rengen. In verband met de to-
eval van het Venezolaanse
T^risme door de devaluatievan
?e bolivar is de bevorderingvan
«et toerisme vanuit Venezuela
! P de begroting terug gebracht
;^et veertig mille. Het door het

olige Bestuurscollege ingestel-
* advies-orgaanvoorhettoeris-

j?e zal niet geactiveerd worden.
i ?°r een nieuw toeristisch be-; ,eid is dat niet nodig en kunnen

e kosten daarvoor worden te-
gebrachtmet vijftig mille.wel zijn er enkele verhogin-

!3en ingecalculeerd. Dat komt
Sr het feit dathet huidiee bc, «kele nieuwe beleids- visies
.^ft ten aanzien van bepaalde
.°eristi8che attracties. Dit aal

! jBOvooral zijnop het gebied van
| e Watersport. Met name wordt

gedacht aan diverse
j er«groepen diezich bezig hov-en met de organisatie van Bo-

naire SailingRegatta, Bonaire
Fishing Tournament, Bonaire
NauticalRacesen andere evene-
menten. Voor deze aquatische
attracties is een extra bedrag
van negentig mille op de begro-
tingbijgeschreven.

KRALENDIJK — Maandag-
morgen arriveerden de Neder-
landse en Arubaanse delegaties
vanparlementariërs opBonaire.
In de ochtenduren na aankomst
werd een rit gemaakt over het
noordelijke deel van het eiland,
terwijl er vervolgens een bezoek
werd gebracht aan het nationale
park Washington Slagbaai. Na
delunch wasergelegenheidvoor
deparlementariërs om op eigen
gelegenheid heteiland te verken-
nen. Vanmorgen — dinsdag —begon omelfuureen buitengewo-
ne openbare vergadering in de
raadszaal van Bonaire. Behalve
deraadsleden van Bonaire wa-
ren daarbij ook deparlementa-
riërs van Nederland en Aruba
aanwezig. Bij defoto: deNeder-
landse delegatie óp deparkeer-
plaats bij het Gotomeer op weg
naar het Washington-park.

Wedstrijdopenbare
bibliotheek Bonaire

— Er bestaat*°8 steeds gelegenheid deel te
aan deleuzen- enaffiche-

i e«Btrijd, georganiseerd met
oft doel om deopenbare biblio-
«eekBonaire meerbekendheid
geven in detoekomst.

t °e uiterlijke inleverings- da-
J*0* is naar vrijdag, 22 januari
®rBchoven. Regels verbonden
j*odeze wedstrijden en deelna-
jj e- formulieren zijn bij deopen-
debibliotheek verkrijgbaar.

ROULEERSYSTEEM
Het BC heeft voorts besloten

om gezien deprecaire financiële
situatiehet aantalaarbeiders in
hetrouleer- systeem te handha-
ven op maximaal vijftig man.
Dat houdt ook in datde hiervoor
uitgetrokken kredieten voor lo-
nen en sociale lasten ook ver-
laagdkonden worden. In het to-
taal scheelde dat aan lonen
443.000 gulden, aan kindertoe-
lage 72.800 gulden, aan genees-
kundige behandeling 14.483
gulden en tenslotte aan toeslag
voorAOV/AWW 25.289 gulden.

VERBETERING STRANDEN KOSTBARE ZAAK
Sporthal in centrum Playa
InfrastructuurvanKralendijk
centraal bij bestedingsoverleg

KRALENDIJK—Tijdens hetbestedingsoverleg afge-
lopenvrijdagis ookhetprojectvan eentotaleinfrastruc-
tuurvoorKralendijk en nabije omgeving ter sprake ge-
komen. Minister DeKoning kon zich invele gevallenmet
de doorhet BC ingediende projecten welvinden. De ko-
mende infrastructuur die nogal ingrijpend is, zal na het
toeristenseizoen worden uitgevoerd.

Hoewel hetcentrum van Kra-
lendijk het belangrijkste doel is,
moet de infrastructuur toch wij-
der worden gezien. Ook de pro-
menade aan dezeekant, met ui-
teraard een verbetering van de
zeewering, valt daaronder. Een
opvallende verandering zal de
Kaya Grandi (v.m. Breede-
straat) ondergaan.Het ligt in de
bedoeling dat alle bovengrondse
leidingen, zoals die van de
electriciteits- voorziening bij-
voorbeeld, onder de grond wor-
den gebracht. Omeen betere af-
watering te krijgen in de kern
van Kralendijk zal er eveneens
eenriolering worden aangelegd,
aangezien momenteel bij flinke
regen vooral de gedeeltentussen
deKaya Grandi en deKaya Ma-
nuel Piar van wateroverlast te
lijden hebben. Juistin dieomge-
ving is er in detotale infrastruc-
tuureen belangrijke plaats inge-
ruimd voor een aantal nieuwe

gebouwen. Behalve de Kaya
Grandi echter zal ook aandacht
worden besteed aan het Wilhel-
minapark en -plein dat voor het
Bestuurskantoor is gelegen. Te-
vens zal er ten oosten van de
Kaya Grandieen nieuw parkeer-
terrein worden aangelegd.

STRANDEN
Eenproject datgeenenkelpro-

bleemopleverde voor de Neder-
landse minister was de verbete-
ringvan de stranden. De Neder-
landseregering beschikte daar-
bij trouwens alover een rapport
van Howard & Howard dat on-
langs is verschenen en waarin
geattendeerd wordt op het ge-
brekaan strand-faciliteiten, ter-
wijl tevens wordt gewezen op de
noodzaakvan hetonderhoudvan
de stranden. Gedeputeerde Booi
wees er trouwens ook op, dat de
voortschrijdende hotelbouwvrij-
wel alle stranden in beslag zal
nemen. Er zijn in elkgeval voor
ditsoort gelegenheden al opties
verleend. Noodzakelijk is het
derhalvedat debestaande stran-
denworden verbeterd en nieuwe
stranden worden aangelegd ten
gerieve van detoeristen. Overi-
gens zal dit project in verschil-
lende fasen worden uitgevoerd,
aangezien heteen zeerkostbare
zaakgaatworden. Gedeputeerde
van Financiën Booi nam de gele-
genheid te baat om tijdens het
eerste bestedings- overleg van
dit jaarde ministervan Antilli-
aanse Zakenreeds te attenderen
op denoodzakelijke gelden dieer
voor dit project zullen moeten
komen.

Regen
verzekering

in Muscat
MUSCAT — Dp Griekse

managervan het Al Falaj-
hotel in Oman heeft een
cheque in ontvangst kun-
nen nemen van 52.000 dol-
lar omdat hij zijn claim
voor een regen- verzeke-
ring verzilverdzagen ditin
een van demeest warme en
droge hoofdsteden van de
wereld, namelijk in Mu-
scat. Het jaar- gemiddelde
aan regen in dit sultanaat
is69 mm.

In Oman evenals in de
andere Arabische sultanaten
wordt regelmatig gebeden
voor regen. In Omankan het
tot bijna vijftig graden Celsi-
us warm worden. Het was
daaromnietzo verwonderlijk
dat er het nodige werd gela-
chen toen manager Tolly Pa-
payanis besloot een regen-
verzekering af te sluiten. le-
dereen vond hetbelachelijk
en weggegooid geld. Ik ben
echter conservatief van in-
stelling en wilde het zekere
voor het onzekere, aldus de
Griek. Hij kon zich best voor-
stellen dat de verzekerings-
maatschappij dachteen leuke
en voordelige verzekering af
te sluiten.

De managermoest dertien-
honderd dollar neertellen
voor de verzekeringtegen re-
genbij een concert in de open
lucht, waarvoor duizend
entree- kaarten waren ge-
kocht. Papayanis was de
laatste die in ditgeval lachte,
namelijk toen hij hetverzeke-
rings- geldkon innen.Het on-
mogelijke gebeurde name-
lijk: het begon op de avond
van het concert te regenen.
Die ene avond viel er regen
voor twee maanden tegelijk.

Na een moedigestrijd is op 11 januari1988overleden, mijn
lieve man, onze broer, zwager en oom, op de leeftijd van 70
jaar

JAN DE JAGER
echtgenoot vanBep deBruin,.

Hilvarenbeek.
E. de JagerdeBruin.
Curacao,
L. de Jager
A. de Jagervan Dijk
B. de JagerNatzijl
neven en nichten.

Coït.Adres,
J.F.Kennedylaan 17
5081 G.K. Hilvarenbeek
Nederland.

DANKBETUIGING
Voor devele blijken van belangstelling en medeleven
ondervonden tijdens hetoverlijden van deheer
ROBERT (BOB) VAN HEULEN
willen wij U onze hartgrondige dank betuigen.

Namens defamilie:
W.R. van Heulen.
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Aegon 59,20 KIM 30,10
Ahold 67,00 Meneba 37,50
Akzo 91,50 Rvlllps 26,70
Cred.lyon. 38,70 Rcyal Dutch 206,50
Fokker 20,60 "telegraaf 210/00
Gißt.Broc. 23,40 Unilever 102,50
Heineken 127,00 I___ex 211,50

NEH YCRC STOCK EXCHANGE
Abbott Labs. 46 3/4 UW 117 7/8
American Exp. 24 7/8 ITT 45
Apache 8 1/8 Johnson *J. 72 1/4
Am.ltel.4 Tel. 28 1/2 tfcjtesson 27 1/4
Amxo 69 7/8 fterck t Cb. 158 1/2
Anheuser B. 30 7/8 Minnesota Mng 62 3/8
Bectcn Did.. 54 1/2 Mcbil o__tp. 40 1/8
Campbell S. 26 1/4 Monsanto 78
Chrysler 24 3/4 NCR Ctarp. 60 1/2
Citicotp 18 3/4 Narf.South. 25 7/8
OoosOola 38 3/8 PPG Indus. '33 1/2
Diebold 40 Hiilipe Ind. 18 1/2
Digital Bj. 132 5/8 Plaoer DJ4. 14 3/4
Dtpcnt 83 1/2 Karthrcp Carp. 26 5/8
B-St.ltodak 49 5/8 Pao .First Fin. 12 3/8
Exxon 39 Pfizer 50 3/8 ■Figgie 'A' 54 3/4 Hielps Dodge 42 1/8
Firestone 32 Blilip Marris 86 1/8
Fluor 14 3/4 Quaker 41 3/4 I ■Genl.Elertr. 44 1/4 RJR Nabisco 46 3/4
Genl Jtotors 62 5/8 Sara Lee 34 3/4
Gulï * West. ' 70 1/4' J "'"-Üèlïtrp.l.:. 76 3/4
Hecla Mig. 13 7/8 Southern ü. 9 3/8
Hilton 69 Unisys 33 1/2
Homes take Mng. 16 7/8 Unocal 30 3/8
DOK JCNES LOCAL STOCKS
Industrials 1.945,13 Ant.Breweiy HFL.75-85
Transportation 756,43
REÜIER.

CD3SIN3 MARKET CCTM-MT JANUART 11, 1988.
The market changed direction often today with the Dew displa-
ying relative strength and closing up approximately 31.83
points at 1943.14 in moderate trading. losers led gainers,
however, by a nine to seven count. Die Transportation index
managed to lain. General Electric, HM, Eastman Kodak, and
.taerican Excess all gained today In heavy trading. Technology
issues also generally reboureied. Raytheon and Dew Chemical
were also ahead. Crown Cork and Seal, Teradyne, and Florida
East Coast surrendered. The Dow managed to rally off the
1900 zone today and avoid another poor monday shewing following
a steep friday setback. Despite today's sluggishness, «hich
vras masked by the Dew's ascent, today's p___£u__ub_r__e was
respectable.
E.F. HUTTCN RESEARCH.

(Era mawjbo &cuun_i:s rank m.
ZZM INVESTMENT DEPARTMENT
s*7^? JÉ For further information call
<^p| Tel. 612511/612991/612294■_i_M-MMi^^Hj_____

T - *.__»«rmnrri iitiiTTni ■ i■■■■■■ 11■■■■i■i■i ■■ n■i ■■■■■■■■nk

I Koersen Centrale Bank 1
i < ~___._■___-_____-___!_____ . -^^ü^^""*!NOTE_UNGE_ICEriTIiUE__A_IKVA_ID__NEDE_U__VNI_èE_,yi- 5

I TILLEN GELDIGOPDINSDAG 12JANUARI 1988EN TOT NA- |
DER ORDER: 'fl
USDOLlflfl 1.77 1.78 180
CflNDOLlflfl 1.36 1.38 140

« PNDSrefIUNG 3.17 3.225 3285 5N6DGLD 96.16 96.88 97 68 3' BOUVflfl — — _' -I
ZWFfifINCS 132.66 133.38 13418 S
FflFfiflNCS 30.93 32.03 3273 S !'; DurrseMflflK 108.22 108.94 10974B SUfiGID — 100.07 10259■E ITUfi€ 1.16 1.46 159! flflftOfllN -98.00 100.00 ÏOOPO 5i \ KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDFR 3 ': LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE 3 ': MENTV_VIFINANCIENENGELDIGVANAFHEDENI2JANUA 3RII9BB EN TOT NADERORDER. wncucn^JANUA- H.

I 9.75% OBUGfITI€L€NING€NP€fI 85/89 94 56
Z ]l * OBUGf"ei€NING€NP€R86/90 110S1I c 5 OBUGfITI6L€NING€NP€RBB/92 ££

tilllll,,l,,,„„„irTr,¥1-iriir^,;>^gl, I .f» ,

l*2!SfPßn[o inDUSTRIRL DE UEHEZUELR
maakt de wisselkoers bekend

' mZ* _______________P^—■?

vande BD LI VAR, geldig tot
WOENSDAG 10.30uur

ci.,hAANKS2p VERKOOPCash - Cheque - ~_* _f_#*
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

i^jTTfefew tot 10 woorden

7ÏI? F- 5,50 /^\/J|| ]T Elk woord meer (Jew )
// 111 UITSLUITEND pÉS/
/*^ 111 ACONTANT!

FAMILIA CON dos ninos busca
una criada para dormir. Tel.:
79008.

RHODESIAN RIDGEBACK
pups. Te bevragen tussen 17.00--19.00 uur. Tel: 23362.
EUROPEES BANKSTEL. Tel ■23710.

B2________l I
VANAF 20FEBRUARI: gemeu-
bileerd huis, 2 airconditioned
slaapkamers, 3 badkamers op
Eagle. Tel: 23295.

/CONVERSATIE enl
GRAMMATIKA- I

LESSEN
SPAANS I

starten in
februari - maart

Informatie: tel. 673317
omgeving Jan Sofat. I

n^^t^t^mPi^m^m^t^mm^^mmm^^^m^^m^^m^Hmm^

_
CLIMACARS

| ADTOmCONDITIONING\ Herst IA - Tel. 672059 Sto. Rosa
'-■Vrmrm^m+mmmtm+mfmmwmmmrmmnmmmm, __._-%--l_i__>mn^n^^^^^n^i-i__^ <

i*- ■ - . . ■—-—_.

TRANS-AM, (FULL equipped,
sunroof), bj. 1983; Trans-Am,
(full equipped, sunroof, kleur
zwart), bj. 1985. Info, op tel.:
72933.
GETZEN TRUMPET new
’.875,-;trombone’.895,-;flugel-
horn’. 1.520,-; dwarsfluit ’.660,-
-. Tel.: 614219.

OLDSMOBILË OMEGA 1979in
goede staat’ 3000,- Tel: 87455

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

BUICK CENTURY 1979, goede
mechanische staat, t.e.a.b.;
VHS-HQ Fisher video- recorder,
nieuw, ’.625,-. Bel 76843 (ged.
kantoor).

VW GURGEL, bj. '78, Jeep,
1600cc, vr.pr. ’.2.500,-. Campus
UNA,K. 104A. Tel: 84676Arme
Cees na 19.00 uur.

EENAUTOFordEscort in goedeconditie, bouwjaar '82, prijs’.4.200,-. Adres: Montezuma-weg39.

VÓLVO 245 DL Break, in zeer
goede staat, metreserve- onder-delen, ’.4.000,-; Plymouth Vola-
ré Stationwagon '78, in zeer goe-
de staat, ’.4.000,-; videoset Pa-
nasonic ’.700,-; portable tv
’.100,-; Philips wasmachine
220V’.400,-; fans ’.50,-;Wayler
surfboards met toebehoren a
’.400,-. Tel.: 54253.

HUIS MET groot terrein ideaal
voor landbouw, 1 jaar vooruit-
bet. Tel: 73229 na 6.00uurpm.

VANAF 10-2-1988 APPARTE-
MENTin een zeer rustige omge-
ving. Informatie: 674886.

STAGIAIR AMlGÖË~zöëkt
woonruimtevlakbij ofgoedever-
bind, naar werk. Bij voorkeur
kost& inwoning.Tel: 672000 vr.
nr. Joel.

VANUIT TRINIDAD gevraagd:
oppas-ofruilwoning, 18-25janu-
ari 1988. Voor nadere inlichtin-
gen tel.: 53160 tussen4-6 pm.

LERAARSECHTPAAR MET
opgroeiende kinderen zoekt op-
pashuis: jan-mrt.Tel: 626191.

OPPASHUIS GEVRAAGDvoor
ouderechtpaarzonder kinderen,
2 a 3 weken in maart. Info. tel.:
616701.

o>enhV Men's A^Ê^mA S°% fBoutique C3f %/
Punda. t^-ii^T /

50% KORTINGW/
op diverse zoals

merkkleding W»""*'»
guayabera's
shirts, etc.

Het Bestuur van de l
Stichting Administratie Protestants Onderwijs f! (SAP.O.)

\ roept hierbij sollicitanten op voor defull-time funktie: _

ONDERWIJSFUNKTIONARIS
Eisen: ?
a' onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs m nIMAVCien/ofL.8.0. t.w. hoofdakte + L.O. akte (m) of lerare-nopleiding + pedagogisch getuigschrift; ï
b. minimaal 5 jaaronderwijservaring bij hetvoortgezet onderwijsen goede staat van dienst;_ !.' 9°ede contactvele-en organisatorischeeigenschappen-d. kennis van het Antilliaans onderwijs systeem en bereidheid j

zich bij te scholen op dieterreinen noodzakelijkvooreen qoe-l de uitoefeningvan defunktie;j e. lid van één der protestantse kerken en kerkelijk meelevend [
f %*£'?,.inlichtingen te verkrijgen bij de heer M. Pors, tel.: 78178/74. Sollicitaties metvolledigecurriculumvitae, copieën diploma'sreferenties en tel. nr. voór3l januari 1988richten aan hetBestuurvoornoemd, Postbus 3555, alhier

r I—+ n,
I ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER j

Wij zijn een naarCuragaose 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 langvoelen wijde behoefteomonzestafvan administratieve medewerkers| uittebreiden. De nieuwe kracht zal na ingewerkt tezijn zelfstandig moetenwerken
en initiatieven ontplooien.

Totaanbeveling strektervaring met geautomatiseerde(computer) verwerking van

Opleiding : m.b.a. (Middelbaar Bedrijfs Administratie)/Bedrijfskundeof tenminste daaraan gelijkwaardige opleiding.
Salariëring : Nader overeen tekomen.
Secundaire
arbeidsvoorw. : Vergelijkbaar met overheidsdiensten/bedrijven.
Sollicitaties : Binnen twee weken na verschijning van deze advertentie,uitsluitend schriftelijkaan het adresvan dit dagblad,Cura-sao onder titel:

"ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER"
BAC 300

r_^ BOUTIQUE

Windstraat 11 /13 zijweg Gomezplein

CARNAVALS-UITVERKOOP

50% op alles

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

TEHUUR 1
SAN JOSÉ

COSTA RICA I
prachtig gemeubileerd 1

APPARTEMENT
5 minuten van centrum, San I
José.
Zeer geschiktvoor klein gezinof I
student.

Tel.: 53481 J
__---------_______^___^__-i^-_-_^^^^^^^"'

// - "-— ||J^ Weekly service to

jtim ARUBA
AmL Please contact:

ATmT- Caribbean Cargo Sen. ices N.V.
■^», Xs=i tel.: 672588/671566 fax.: 674366

GEVRAAGD
VROUWELIJKE ADMINISTRATIEVE

KRACHT
met P.D. diploma-

Sollicitaties schriftelijk te richten aan P.0.8.
3505, Curagao.

GEVESTIGD
DR. LJ.E. SPENCER

OOGARTS
Praktijkadres Julianalaan 8
Tel.: 73199

*v Spreekuur volgens afspraak. s

FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID

Gedurende de periode 18 januari t/m 11 februari 1988zal tel-
kens op maandag,dinsdag en donderdag van 19.00-21.00uur
aan de Faculteit derRechtsgeleerdheid, in hetkader van de

DOCTORAALOPLEIDING
als keuzevak gedoceerd worden
Recente ontwikkelingen in derechtspraak

met betrekking tot het strafprocesrecht
door

Prof. Mr. J. Remmelink, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad
der Nederlanden en hoogleraarStraf- enStrafprocesrechtaan de
Vrije Universiteit te Amsterdam.

Belangstellenden kunnen zich voor deze colleges melden bij de
Administratie van de Universiteit van de NederlandseAntillen 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 deGiro,
rekening no. 545848.

Aan hen die reeds detitelvan meesterin het AntilliaansRecht of
NederlandsRecht bezittenzal door de Universiteit een getuig-
schriftworden verleend indien metgoed gevolgaan hettentamen
isdeelgenomen.

Mr. H.L. Peloz ... jg£. j£>.
Dekaan van deFaculteit II |fß|||fK|l
derRechtsgeleerdheid.

Uniwrsiteft van de NederlandseAntiten
University of the NetherlandsAntittes
UrUwddadöétmMmvMomtondsaaa

UNIVERSITEITVANDE
NEDERLANDSEANTILLEN

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

Bij de Faculteit derSocialeen Economische Wetenschappen kan
opkorte termijn een docentvoor hetvak Kontroleleer geplaatst
worden dieop hetvereiste niveau zelfstandig bovengenoemdvak
zalgaanverzorgen.

Functie-eisen:— Registeraccountant of gelijkwaardige opleiding.— Praktijkervaring op hetbetrokken vakgebied.— Goede didactischeen communicatieve vaardigheden.

Geïnteresseerden kunnen hun schriftelijke sollicitaties vergezeldniïfS? cur"cu'umvitae tot uitenïjk 16 januari 1988richten aandewf„Ka_! , Soc'aa'-Economische Faculteit van de Universiteitvan deNederlandse Antillen:

Dr. ing. Valdemar Marcha,
JanNoorduynweg 111, Alhier, _ ____

MiUnlvewldat Naahonal <fl Antta 1
Universiteit van de NederiandseAntillen
University of the Nethertends/"nates——

-_____-__-_----^_--____B______i■__"____"________________■________-________a_____

La Co!line| '^>Tl^

De betere schoen

In januari
10-20-30 en 40%

korting
Geopend:
dinsdag en vrijdag
van 9-12 uur

3- 6 uur.
Arikokweg 7A
tel.: 626052.

KOOP
voor de snelle beslisser

BOUWKAVELS:
* TERREIN: SALSBACH/DE GOEDE HOOP

’.24.000.-
-* TERREIN: JONGBLOED

inclusief bouwvergunning en deepwell
’.40.000.-

-* WOONHUIS: 3 slaapkamers, 1 badkamer
MARCONIESTRAAT’. 50.000.-

-* WOONHUIS: 5 slaapkamers, 2badkamers
MISSOURIWEG’. 55.000.-

-ill CARESTO E9Arraratweg4B
V:'*vf^\. ___^ Inlichtingen: j
\"f.^___| mr tel. 614744-614712 Ji
\^~~^ auWuw-^——. Service is our business _, -^aw

I Per direktTE HUURAANGEBODEN
ONDERRUIMTE TE KAYA TONI KOENCHISI

Uitstekende liggingen geschikt voorklein kantoor o.i.d.Huurprijs mcl. beheer NA’.200.- p.m.

Tebevragen: 611293, hr. S.D.Kuntze.

I — — "i

2 BESTSELLERS
(niet in deboekhandel verkrijgbaar)

BAREN
S. v Rees, B. Smulders, A.Limburg, prof. dr. G.J. Kloosterman
PRIJS: Na/. 34.90
Alleenvrouwenweten, hoehet is, eenkind te baren.Steedsmeer vrouwengevener de voorkeur aan rechtop te blijven tijdens de bevalling Hurkenzitten, knielen, staan: hetvergemakkelijkt hetgeboorteproces zowelvoorde moeder alsvoor hetkind. Het is nietzonderreden deoudste en meestnatuurlijke manierom te baren.

HOW TO EARN AN AMERICAN UNIVERSITY
DEGREE WITHOUT EVER GOING TO AME-
RICA JohnBear oo______H____________________________i

Ow >y 4lh Uitten

PRIJS: Na/. 59.90
In zijn boek vertelt John Bear hoe ge- PIIiPHfIMPVPHIIRIfImakkelijk de niet-Amerikaanse ingeze- Qiffl^inrnßVWwltene aan een legale academische titel yftjlßJßffl^^^fpß^ij
kan komen. Het is maar wat men wil: I JJJjgJJjrèjiajjAmerikaanse titels zijn te verdienen,
maarAmerikaansetitelszijnooktekoop! jT*r~«">'w_» y<_!_]__X 'I X bOO_Uuidmr.__.-T_- ’-W-_-*rT.*rH*»w\ I
BEL: 676834van maandag t/m vrijdag j k»'K,"_£rïïl"*i« { £»Z-~ ) Itijdenskantooruren. K._.Ï.S£.""'' \SteS/Uw bestelling wordt thuis bezorgd, of '"£%%£!£££., J^ZaL
Komt Pfcr POSt. _";""".«■"_-Th..ni> / 7\ \.f- K -._l. "»M»|«l_._-_lll».i» / / \ \l_._ _ 'l_»l»""'-»A<f_i.<»»_i 4___-/- ____JCURAPOST -—aar Ntf y>

<^«^^> A/fes ophetgebiedvan
M bevestigingsmaterialen
JjL en gereedschappen.

<^TÊ^>

( ■.""■'■-i_pi^?'^3 BHi
~* W_lMj._ h <.~ *;^^^l_____l

*«**
wB**!_r' -^M_< ■■■ ■ ,

CARIBBEAN FASTENERS N.V.
INDUSTRIETERREIN (achter Maduro Plaza) I

TELEFOON 76227 - TELEX 3408
Ook opzaterdag GEOPENDvan *.-30-12.00 uur.
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