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Nieuws in voglevlucht
TELAVIV/NEWYORK—Veilig-

heids-troepen schotenvandaag in de
bezette Gaza- strook een Palestijn
dood die een Israëlische officier had
verwond. De Veiligheidsraad heeft
toet 14tegen 0stemmenen met 1 ont-
houding(VS) geëist dat Israel de de-
portatie van 4 Palestijnen ongedaan
maakten hen naarhuislaatterugke-
ren. Israel houdt vol volgens het in-
ternationaal recht te handelenbij de
deportaties. Verleden week stemden
de VS bij een soortgelijke resolutie
voor. Voor beëindiging van het ge-
Weid is erkenning van de legitieme
rechten van het Palestijnse volk, in-
clusiefhetrecht opzelf-beschikking,
voorwaarde voor de gezamenlijke
Palestijnse groepen in het bezette
deel van Israel. Moskou suggereert
het zenden van VN- waarnemers
naar hetroerige gebied.

*****BAGHDAiyBAHRAVN— Iraak-
Se vliegtuigen voerden in de Golf
aanvallen uitop tankschepenvoor de
kust van Iran. Iraanse kanonneer-
hoten beschoten een onder Noorse
vlag varende tanker.

*****HONGKONG — Op de effecten-
beurzen van Hongkong en Sydney
trokken de aandelen- koersen van-
daagweeraan. InTokyowas debeurs
degenseen feestdag gesloten.De Ja-
pansepremierTakeshita verzekerde
dat zijn land zich houdt aan zijn toe-
zeggingen en dat men zijn markt
openstelt voor buitenlandse produc-
ten. De dollarkende donderdag een
lichtherstel na deafspraken vanRe-
agan en Takeshita. In Amsterdam
sloot hij op 1,8390 gulden. Wall
Street was iets lager m afwachting
van de bekendmakingvan de VS-
handels- cijfers over november. Het
kkort op dehandels-balansviel mee
en bedroeg 13,2 miljard.De Dow Jo-
nes index daaldemet 8,62 punt naar
1916,11.

*****CAIRO—Na het 5- daagsebezoek
van Egyptespresident Mubarak aan
de Arabische Golfstaten is Cairo
weervolopterug in de Golf. Mubarak
werd nietmoete zeggendatdeveilig-
heid van de Arabische Golf- landen
hem na aan het hart ligt.

TeleAruba nog
niet in lucht

ORANJESTAD — Ook
gisteren kwam TeleAruba
niet in de lucht omdat de
werkzaamheden aan de zen-
dernog niet afgerond waren.

De directie maakte gistermid-
dag bekend dat met man en
macht gewerktwordtom de her-
stel- werkzaamheden zo spoedig
mogelijk te beëindigen. De tele-
kijkers werd begrip gevraagd
voor de situatie, dienaar TeleA-
ruba hoopt, zo spoedig als maar
enigszins menselijk mogelijk is,
verholpen zal worden.
hetEilandgebied aanbieden aan
P- Costa van de degelijknamige
onderneming. Kamer-voorzitter
Richard Hartbiedt een luchtfoto
aan die's morgensbijhetbinnen-
lopen van de schepen geschoten
is. Ook de Sosiedat di Komersi-
antenan zal bij deze gelegenheid
haar waardering voor Costa
Cruises tot uitduking brengen.
Aan zakenin Punda en Otraban-
da wordt gevraagd ook tussen de
middag open te blijven, ten ge-
rieve van de passagiers van de
Carla Costa en de Eugenio
Costa.

VUURWERK
De Carla Costa-dag wordt 's

avonds afgesloten meteen groots
vuurwerk- spektakel datomhalf
acht 's avonds, bij vertrek van de
schepen, zal worden afgestoken.
Het publiekwordtuitgenodigd's
avondsbij het vuurwerk aanwe-
zig te zijn.

De relatie van Curasao met
CostaCruises gaatmeer dan der-tigjaarterug, naar detijd dat deFranca Costa voor de toen nog
Costa Lines gehetenmaatschap-
Pij een regelmatige zeeverbin-ding verzorgde tussen Curasaoen Italië. Later deed het schip
Curasaoook aan als cruiseschip.Jn de jaren zestig werden ook
andere schepen als de Anna C,
Andrea C Eugenio C Frederico C
en Enrico C regelmatig ingezet

'Gigantische winsten voor
apothekers en importeurs'
"Deapothekersmogen nogeen

toeslag van 30 tot 50procent, af-
hankelijk hoe de patiënt verze-
kerd is (particulier, SVB, PP en
gepensioneerden van de over-
heid), boven op de factuurprijs
van de importeurs berekenen.
Als men bedenkt, dat er maar
twintig apothekers en vier apo-
theek- houdendehuisartsenzijn,
dan is het niet moeilijk een
schatting te maken van de reu-
sachtige inkomsten van een
openbare apotheker".

Van de twintig apothekers op
Curasao zijn er twee in over-
heidsdienst (ALM en het St. Eli-

sabeth Hospitaal) en één werkt
er bij de Isla. Blijft over: zeven-
tien openbare apothekers plus
vier apotheek- houdende hui-
sartsen, die gezamenlijk al die
miljoenen aan medicijnen- om-
zet delen. Dus: al die miljoenen,
gedeeld door éénentwintig.

OVERHEID
Vos: "Tachtig procent van de

kosten voor geneesmiddelen
wordt door de overheid gedra-
gen. Dat is een bedrag van onge-
veer veertien miljoen gulden,
hetgeen véél te veel is. U moet
bedenken, dat het inkomen van

de overheid ook terugloopt. En
de kosten van geneesmiddelen
blijven almaar stijgen."

"Om hetvergoedingen- stelsel
van apothekers aan te passen is
zeer moeilijk, omdat er hier, zo-
als in Nederland, geen machti-
gingswet is, die de overheid de
mogelijkheid biedt drastisch te
bezuinigenopdeuitgave aan ge-
neesmiddelen en om het inko-
men van apothekers en van de
importeurs vangeneesmiddelen
aan bandente leggen".

In 1985 heeft de overheid ge-
tracht een limiet te stellen aan
de winst- marges van de groot-
handelaren (van 35 naar 30 pro-
cent) envan deapothekers (naar
50 procent; daarvoor was de
winstmarge ongelimiteerd).
Daartegen spanden de zeven
grootste groothandelaren een
kort geding aan tegen de over-
heid. De ministeriële beschik-
king werd door derechter nietig
verklaard, or mitering
van dewinstmargeteinterprete-
ren was alseen inkomens- maat-
regel. En de wet staat niet toe,
dat de overheid zich daarin
mengt.

Nubestaatereen soort 'heren-
akkoord' tussen de importeurs
en de apothekers enerzijds en de
overheid anderzijds. Maar of dr.

apothekers en de importeurs
zich daaraanhouden, datbetwij-
felt Vos ten zeerste.

Het interesseert de apothe-
kers uiteraard niet hoe hoog de
winstmarge van de importeurs
is: hoe hogerhet inkoop- bedrag,
hoe meer winst voor de apothe-
kers, wantzij behouden hun vas-
te winst-percentage.

Vos: "Er is echter een systeem
in de maak dat de apothekers
verplicht de medicijnen, onge-
acht de kosten van het middel,
tegen een vaste vergoeding af te
leveren. Een tweede manier om
te bezuinigen, is de administra-
tie van apothekers door te
lichten enalhun onkosten, zoals
personeel, opslag en verpak-
kings- materialen, nauwkeurig
onder de loep te nemen".

"Op basis van een accoun-
tants- verslagzou dan een rede-
lijke onkosten- vergoeding
vastgesteld kunnen worden. De-
ze laatste mogelijkheid is echter
veel moeilijker terealiseren dan
deeerste—hettot standbrengen
van een redelijk vergoedingen-
stelsel voor zowel importeurs als
apothekers. Dat zal nog wel heel
lang op zich laten wachten". Al-
dus de inspecteur voor Genees-
middelen, George Vos.

Meer informatie over deze
kwestieoppag. 13

Haitianenmoeten
wapens inleveren

PORT AU PRINCE — De Na-
tionaleregerings-junta van Hai-
ti heeft donderdag opdracht ge-
geven aan allen die zonder ver-
gunning over wapens beschik-
ken deze in te leveren.Dit moet
binnen 48 uur gebeuren en wel
bij de militaire autoriteiten. Het
decreetverbiedt hetbij zich heb-
ben van alle automatische wape-

ECHTE DEMOCRATIE
Het hoofd van de Haitiaanse

woensdag een toespraak in het
openbaar. Het was sedert de
vluchtvan deDuvaliers infebru-
ari 1986nietmeer voorgekomen
dateenbelangrijke figuur uit de
tijd van hun dictatuurhet woord
konvoeren.Romain wastot 1980
kolonel van het leger en van
1983tot 1986burgemeestervan
Port au Prince. Hij werd door de
Kiesraad welke de junta for-
meerde niet afgewezen als kan-
didaat. Hij zei trouwens dathij
geen aanhanger van Duvalier
was geweest. Hij neemt nu deel
aan deze "vrijeverkiezingen", zo
legdehij uit,omdat hij "echte de-
mocratie"nastreeft.

Het beroep van de afgewezen
Duvalier- aanhangerswerd don-

uitgesloten door de Kiesraad,
welke zich daarbij beriep op de
grondwet. Daarin staat metevenzoveelwoorden datfamilie-
leden van Jean Claude Duvalier
en mensen die belangrijke posi-
ties hebbenbekleed tentijde vandeDuvaliers gedurendetienjaar
geen openbaar ambt mogen be-kleden. Van de acht afgewezen
Duvalier- aanhangers gingen er
vijf in beroep.

De leiders van de be-langrijkste oppositie- partijen
hebben de oproep doen uitgaan
om vanafmorgen (zaterdag) met
een algemene staking te begin-
nen. Dit alsprotest tegen dever-
kiezingen welke men een farce
acht. Met de staking wil men to-

INSPECTIE VAN VOLKSGEZONDHEID:
'Medicijnen onnodig veel te duur'

Dringend maatregelen
gewenst ter beperking
onkosten van overheid
WILLEMSTAD— Bij navraagbij de Inspectie van Volksge-

zondheidkwam aan hetlicht, datindeNederlandseAntillen de
overheid geen wijzigingen in het huidige 'Tariefsysteem van
Apothekers' kan aanbrengen.De wettelijke middelen ontbre-
ken daartoe.

Volgens drsGeorge I. Vos, hoofd vandeafdelingGeneesmid-
delen-registratie, is deimport van geneesmiddelen enorm. In
1986isvooreen bedrag vanruim 15miljoen guldenaan prepa-
raten geïmporteerd. "De geneesmiddelen- importeurs mogen
op deinkoop- prijsformeel een winstmargevan 35procent be-
halen, maar winstmarges van 200 en 300 procent vormen
echter beslist geen uitzondering, maar meer deregel", aldus
Vos, diezelfook apotheker is,echterin dienstvan deoverheid.

NORMEN
Vos: "Er zijn ontzettend

veel geneesmiddelen in om-
loop en dearts kan alleen dfe
geneesmiddelen voorschrij-
ven,dievoldoenaanbepaalde
normen: het geneesmiddel
moetwerkzaam zijn voor een
bepaaldeziekteofkwaal en de
bijwerkingenvan hetgenees-
middel moeten bekend zijn.
De leverbaarheid envooral de
prijs zijn eveneens belangrij-
ke criteria. Bovendien moet
het geneesmiddel geregi-
streerd zijn bij de Inspectie
van de Volksgezondheid. In
de toekomst kunnen artsen
eenkeuze makenuitdeinhet
Formularium opgenomen ge-
neesmiddelen. Daarin wordt
ook een lijst van verboden ge-
neesmiddelen opgenomen".

In de tweede helft van dit
jaarkomt deeerste versie uit,
die op zijn werkzaamheid
door een aantal huisartsen
zal worden getest. Het For-
mularium is vooral als lei-
draad voor de huisartsen be-
doeld, die vaak jarenlang het— dure — merk- preparaat
voorschrijven, hoewelervaak
al — veel goedkopere —loco-
preparaten (met exact de-
zelfde samenstelling) ver-
krijgbaar zijn.

Voor huisartsen die medi-
cijnen voor PP- en SVB- pa-
tiënten voorschrijven, zijn de
richtlijnen in het Formulari-
um bindend. Voor particulie-
re patiënten kunnen hui-
sartsen een keuze maken uit
andere, vaak duurdereprepa-
raten.

Leger Haïti jaagtop boycot- leiders
PORT AU PRlNCE—Tien-

tallenmensen diehebben op-
geroepen tot boycot van de
zondagin Haiti tehoudenver-
kiezingen zijn door het leger
opgepakt. Voor het eerst se-
dert de vlucht van dictator
Baby Doe Duvalier heeft een
van zijn aanhangers weer in
het openbaar het woord ge-
voerd. Met grote spanning
werd de uitspraak van het
hooggerechtshof afgewacht
in het beroep dat Duvalier-goedgezinde presidents-kan-
didaten hadden aangespan-
nen tegen hun afwijzing. De
oppositie heeft opgeroepen
tot een algemene staking met
ingang van zaterdag.

saties en andere groeperingen
werdenopgepakt door het leger
inverband methunoproepen om
niet aan de stemming van zon-
dag deel te nemen. Volgensra-
dio-berichten zijnverschillende
arrestanten slecht behandeld.
De kieswet maakt het mogelijk
om hen dietothetboycotten van
de verkiezingen oproepen te ar-
resteren. Volgens de oppositie
zijn de verkiezingen slechts be-
doeld als een legitimatie van het
militaire bewind onder leiding
van luitenant generaal Henry
Namphy die deregerings- junta
leidt.

FORMULARIUM COMMISSIE
Richtlijnen voor artsen

voorschrijven medicijnen
WILLEMSTAD — In de

tweede helft van dit jaarvan
dit jaarwordt door deFormu-
larium Commissie heteerste
exemplaar van een indexvan
alle geregistreerde genees-
middelen, diedoorartsen aan
patiënten mogen worden
voorgeschreven, uitgegeven.
Deze index, Formularium ge-
naamd, is samengesteld in
opdracht van deministervan
Volksgezondheid, de minis-
ter van Sociale Zaken en de
minister van Economische
Zaken met als doel de kosten
voor geneesmiddelen te
drukken.

De lijst van geneesmidde-
len die in het Formularium
zijn opgenomen, dient als
richtlijn voor artsen om na te
gaan, welk geneesmiddel zij
in bepaalde gevallen kunnen
voorschrijven. De arts is ver-
plicht de voorschriften in dit
Formularium op te volgen.
Dokters kunnen geneesmid-
delen, die nietin het Formu-
larium zijn opgenomen, wel
voorschrijven, maar dezezul-
len dan niet meer door de
.verheid wordenvergoed.

De secretaris van de For-
nularium Commissie, drs
jeorge I. Vos, legt uitdatalle
geneesmiddelen die voorge-
schrevenworden, moetenvol-
doen aan de wettelijkebepa-
lingen die opgenomen zijn in
eenLandsbesluit.

SPECIALISTEN
Het Formularium is inzijn

huidige vorm moeilijk toe te
passen door specialisten. De-
zen schrijven vaak nieuwe
medicijnenvoor, die nog niet
inhetFormularium zijnopge-
nomen. Op Curasao mag een
specialist in uitzonderings-
gevallen medicijnen voor-
schrijven die niet geregi-
streerdzijn. Hij moetdan wel
een 'bewustheids- verklaring"
afleggen van het feit, dat het
medicijn niet geregistreerd
is, maar op grond van zijn
vakkennis mageen specialist
een nieuw geneesmiddel
voorschrijven.

HetFormularium zal peri-
odiekworden vernieuwd. Vos
denkt aan één uitgave per
jaar. Uiteindelijk zal hetFor-
mularium zowel voor hui-
sartsen als specialisten gaan
gelden.

VERZEKERAARS
Momenteel zijn er bespre-

kingen gaande tussen deFor-
mularium Commissie, waar-
in twee apothekers, drie
artsen en éénklinisch chemi-
cus zitting hebben, en dever-
zekerings- maatschappijen.
De commissiewil dat de ver-
zekerings- maatschappijen in
detoekomst denormenvan de
overheid gaan hanteren. De-
ze besprekingen zijnnog lang
niet afgerond. De maatschap-
pijen staan er echter niet on-
welwillend tegenover, aldus
Vos.

ITC beslist eind januari
over nieuwe directeur

WILLEMSTAD — Af-
hankelijk van de overstem-
ming over de eisen diebeide
kandidaten op tafel leggen,
zaldeRaad vanCommissaris-
sen een keuze maken tussen
de Amerikanen John Seller
en Sam Stapleton die beiden
in aanmerkingkomenvoor de
functie van directeur van het
International Trade Center
opCuracao. Voormaligdirec-
teur Pieter Hanrath, is inmid-
delsvertrokken.Drs. Hugo de
Franca neemt momenteel
waar, hij werd per 1 januari
benoemd tot adjunct direc-
teur.

Nadat de problemen tussen
voormalig directeurPieter Han-
rath en deRaad van Commissa-
rissen zo hoog waren opgelopen
dat hetbeidepartijen beter leek
een punt te zetten achter het
contract, heeft het ITC eenzoge-
naamde 'headhunter' ingescha-
keld om een nieuwe directeur
aan te trekken. Er zijnvele kan-
didaten gepresenteerd,waarvan
er vier de eindronde haalden:
twee Amerikanenen twee Euro-
pesekandidaten. De laatstetwee
zijn inmiddels ook afgevallen.
De onderhandelingenworden al-
leennoggevoerdmet JohnSeller
en Sam Stapleton.

Die hebben ieder uiteraard
hun eisen op tafel gelegd, waar
nu over gesproken wordt. Mocht
blijken dat met beide kandida-
ten overeenstemming bereikt
kan worden, zal op andere gron-
den een keuze gemaakt moeten
worden, liet president- commis-
saris Luis Santine van het ITC
weten. Hij hoopt datereind janu-
ari een beslissing genomenkan
worden.

Omdat het waarschijnlijk pas
maart wordt, dater een nieuwe
directeur aangesteld kan wor-
den, is drsHugo deFransa per 1
januaribenoemd tot adjunct di-
recteur van hetITC. Hijis boven-
dien tijdelijk belast metde alge-
hele leiding. Hugo de Franga is
sinds 1 oktober 1986 werkzaam
bijhetITCalsFinancial Control-
ler. Daarvoor was hij tien jaar
werkzaam bij het Departement
voor Ontwikkelings- samenwer-
king, waarvan de laatste zeven

PANAMA — Panamezen vie-
ren opgelucht feest in de straten
vanPanama nageruchten,datde
leidervan het land, generaalMa-
nuel Nqriega, zou zijn gevlucht.
Hetfeest bleek echter voorbarig te
zijn, omdat Noriega besloot eer-
der van een privé- bezoek aan de
Dominicaanseßepubliek terug te
keren.



MENSEN

De eerste aardbeien zijn weer op
de Nederlandse markt. Fruitte-
ler Roberti uit Tiel verraste de
fruitveiling van Geldermalsen
met een kistje waarin twaalf
doosjes van elk 200 gram. De
vroege vruchten, een primeur
voor 1988, brachten 1332 gulden
op. Het extreem zachte winter-
weer en een nieuwe speciale cul-
tuur zorsrden voor deze eerste
teelt.

Milieu- activisten in Kome wil-
len dat de paus zijn wekelijkse
MASSA- AUDIËNTIES voort-
aan houdt in een sportstadion
aan derand van de stad. De au-
dienties dragen bij tot de
luchtverontreiniging in de stad.
Vooral op de woensdagen, wan-
neer de paus zijn wekelijkseau-
diëntie voor iedereen geeft -een
bijeenkomst met vaak tiendui-
zenden deelnemers- is de bijdra-
ge aan de luchtvervuiling groot
door het urenlange zoeken van
honderden autobussen naar een
parkeerplaats, die in het
centrum van Rome vrijwel on-
vindbaar zijn.

**. . .
De Amerikaanse ex-filmdiva
AVA GARDNER is vorige week
in het St. John's Hospital and
Health Center in Santa Monica
opgenomen wegens ademha-
lings- moeilijkheden. Ava
Gardner (65) heeft vroeger een
longontsteking gehad en heeft
last van terugkerende proble-
men metademhalen.De artsvan
Miss Gardner, dr. William We-
ber Smith, heeft gezegd dat de
toestand van depatient goed is,
datzijgoedbijkomt en datzijbin-
nenkort weer wordt ontslagen.
Op 19-jarige leeftijd kwam
Gardner uit North Carolina in
het diepe zuiden van Amerika
naar Hollywood. Zij had zon
zwaar accent dat men het geluid
van haar eerste filmprove af-
draaide. Gardnerisgetrouwdge-
weest met Mickey Rooney,
bandleider Artie Shaw enFrank
Sinatra. De eerste twee huwelij-
ken duurden eenjaar, het derde
zes. Tussendoorwarener nogro-
mances met o.a. Howard
Hughes.. * * * .
De zwarte nationalistischeZuid-
afrikaanse leiderGOVANMBE-
KI, die in november uit 23 jaar
gevangenschap werd vrijgela-
ten, is voor onderzoek opgeno-
men in het ziekenhuis Groote
Schuur in Johannesburg. Hij
wordt daar onderzocht vanwege
"zwakte van ledematen en han-
den". Zijn algemene toestand

wordt omschreven als goed".De
77-jarigeMbeki ondergingin de-
cember een behandelingaanzijn
ogen. Mbeki -voormalig leider
van het verboden ANC- was sa-
men met de nog steeds vastzit-
tende Nelson Mandela gearres-
teerd op beschuldiging van sa-
menzweringtegen de staat.

Een PACIFISTISCHE BETO-
GER in Amerika die zijnbenen
verloor toen hij onder een muni-
tie-trein van de marinekwam, is
aangeklaagd door de drie spoor-
weg- mannen op de locomotief
die gederfde inkomsten en gees-
telijke beschadiging aanvoeren.
De 46-jarigeVietnam- veteraan
Brian Willsonwerdop 1 septem-
ber van het vorig jaar door een
120ton zware locomotiefen twee
goederenwagons overreden bij
hetConcordNavalWeapons Sta-
tion, tijdens een protest tegen de
levering van Amerikaans mili-
tair materieel aan Midden-
Amerika. Willson verloor beide
benen onder deknie. In devorige
week in San Francisco aanhan-
gig gemaakte zaak wordt een
niet nader omschreven smarte-
geld geëistvoor verlies van loon
en geestelijk lijden. De aange-
klaagden zijn behalve Willson
twee andere betogers, Duncan
Murphy en David rinn. nmbeen

hetNurembergAction Commit-
tee, de organisator van het pro-
test. De advocaatvan Willsonzei
dat deze op zijn beurt
waarschijnlijkeen aanklacht te-
gen de marine zou indienen. De
drie spoorweg- mannen zouden
nietworden genoemd.

Het ziekenhuisvan St Paul in de
Amerikaanse staat Minnesota
kreeg een haussein TWEELIN-
GEN te verwerken, 's Morgens
om kwart voor twaalfbegon het
en dat gingzo doortot devolgen-
de dag kwart over tien. Tien
tweelingen binnen een etmaal.
Opvallend genoeg om ze even op
eenrijtje te leggen.

Na bij zijn vier vrouwen VEER-
TIG KINDEREN te hebbenver-
wekt, heeft de Turkse ta-
baksboer Mehemt Yavuz ont-
dekt dat men zijn kindertal kan
regelen. "Ik bener te laatachter-
gekomen datermiddelen zijn om
geen kinderen tekrijgen", aldus
de 40-jarige Yavuzin eenvraag-
gesprekmet het anatolische per-
sagentschap in zijn vierkamer-.
woning in een dorp in de afgele-
gen oostelijke provincie Mus. "Ik
weet niet meer welk kind van
welke moeder is en ik vergeet
soms de namen. Het bestaan is
harden we hebbenbesloten geen
kinderen meer te krijgen", zei
hij. Yavuzzei dathij was overge-
haald door volksgezondheid-
ambtenaren diebij hem thuis
middelen van geboorte- beper-
king waren komen uitleggen.
Het is officieel verboden meer
dan een vrouw tehebben in Tur-
kije, maarmoslems in enkeleaf-
gelegen streken houden zich ér
nietaltijd aan.

*** * *Archeologen hebben honderden
GOUDSTUKKEN opgegraven
bij restauratie- werkzaamheden
aan een 1500 jaaroudKoptisch
klooster. Het hoofd van het
Egyptisch bureau voor Oudhe-
den, Ahmed Kadri, liet weten
dat de afgelopen maand in twee
kruiken van klei 820Byzantijn-
se munten werden gevonden,af-

komstig uit de vijlde en zesde
eeuw. Op de munt staat de beel-
tenis van de Oostromeinse kei-
zers Heraclius en Justinianus I.
Nooit eerder werd inEgypte zo'n
grote hoeveelheid gouden mun-
ten ontdekt. Zij kunnen een bij-
drage leveren aan dekermis van
hetRomeinse Rijk tussen30voor
Christus en 639 na Christus.
Ookkunnen aan de hand van de
munten wellicht lacunes in de
kermis van de Koptische ge-
schiedenis worden opgevuld. De
schat werd ontdekt in het Witte
klooster in Sohag, 500 km ten
zuidenvan deEgyptische hoofd-
stadCairo. Hetklooster werd ge-
bouwd door de Kopten, de chris-
telijke nakomelingen van de ou-
deEgyptenaren. De Kopten ma-
ken tegenwoordig ongeveer 10
procent uitvan de 52 miljoenzie-
len tellende Egyptische bevol-
king.

NIET GEK
"Als jehet betreffende do-

cument bekijkt, zul jezien dat
er nietsgeheim aan is. Waar-
omwordt hetdangewoonniet
gepubliceerd?", aldus hetLa-
bourlid. Berm hekelde verder
het "misbruik op grote
schaal" datpremierMargaret

Thatcher van de veiligheids-
wetten maakt.

De labour- politicus had
geen goed woord voor de ge-
rechtelijke procedures die
Thatcher wil beginnen tegen
ambtenaren die uit de school
klappen en hij laakte wat hij
noemdehet wijdverbreide af-
tappenvan telefoons. Alsdeze
ontwikkeling zich voortzet is
er straks geen enkele beper-
king meer aan de macht van
een premier, aldus Berm.
Berm verwacht overigens
niet dat hij voor zijn daad zal
worden gearresteerd. Het mi-
nisterie van Binnenlandse
zaken noch het kantoor van
Thatcher wilde commentaar
geven.
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Draak stekend met geheimhoudingswet:
Labour- politicus onthult:
in Engeland is niets geheim
LONDEN—Devooraan-

staande Labour- politicus
Tony Berm heeft donder-
dagaan devooravond van
een belangrijk parlemen-
tair debat over de omstre-
den "official secrets act"
een geheimregerings- do-
cument aan journalisten
gegevenom dedraakte ste-
ken metdestrengegeheim-
houdings- wet in zijn land.
Ook een Sovjetrussische
verslaggever kreeg het do-
cument overhandigd. Het
gaat om een vertrouwelij-
ke nota uit 1976 van hetkantoor van de premier
over het protocol voor mi-
nisters.

Berm zei dat hij hiermee
wilde aantonen hoe belache-

lijk ver de wet gaat. Het om-
streden artikel twee van de
wetstelthet lekkenvan infor-
matie die inoverheids- dienst
is verkregen strafbaar. Dat
geldtookvoor de meesttrivia-
le onthullingen. Als een
ambtenaarzich zou latenont-
vallen hoeveel kopjes thee
één minister in zijn kantoor
drinkt, riskeert hij vervol-
ging.

AGENDA
CURAÇAO

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DEDISTRICT OOST
16januari 1988vanaf08.00 uurt/m 18
januari 1988om 07.00uur.
DokterOlie, SentroMediko Marie Pampoen,
tel.: 615265/615044; spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.:
613121 b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Winklaar, Braakman, Doran en mevr. Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DE DISTRICT WEST
15 januari1988vanaf 17.00uur t/m 18
januari 1988om 07.00 uur
Dokter Swart, Spreekkamer: Van Leeuwen-
hoekstraat, tel.: 624113/624443;spreeku-
ren 11.00-12.00/17.00-18.00uur; spoedge-
vallen: tel.: 82367 b.g.g. 625822/625800
toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac,King, mevr.
Rosales-Concession, mevr. Pablo en Luca-
sius)

DERDEDISTRICT BANDA ABAO
15januari 1988vanaf 17.00uurt/M 18
januari 1988om07.00 uur.
Dokter Vonhögen, Sentro Mediko Barber,
tel.: 641658/641605; spreekuren: 10.00-
-11.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.:75761 b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Tweed,Vonhögen,Schellens, Bote-
ro Duque en Spong).

NACHTDIENSTARTSEN: Patiëntenvande
artsen van Bandabao (3e distrikt) kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
danhet antwoordapparaat afluisteren.

De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijk van huneigen huisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie dedienstdoende arts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA,tel.: 85544): openingstijdenvan
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
opzon- en feestdagen alsmede opwerkda-
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
de gehele daggesloten; na 17.00uurkunt u
dezustervan dewachtbellen: zusterMadu-
ro, tel.: 626267, pageboy 027-360.

»*** *
WIJKVERPLEGING CURAgAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopend van
maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00 uur;
de wacht heeft zuster Wever, tel.: 672754,
pageboy 027-345.
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel ■54300.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuralleen
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU:maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvan
07.15-10.30uur; 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 08.00-1fij.oo uur.

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

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Santa Maria, Winston Churchillweg, tel.
80800.
Punda
Antiliana, Kaya Flamboyan, tel.: 76200.

VERLOF BEGRAFENIS
16 januari: E.F. de Camps, Mahumaweg
35.
17 januari:R.J. Grüning, Patrijsweg 9.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te OpenbareBasisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union SanPedro.

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- enzaterda-
gavondom 19.30uur teAloéstraat 12.

TENTOONSTELLING
AKADEMIA DlARTE Dl KÖRSOU (t/m 16
januari1988):gelegenheidtot bezichtiging
expositie schilderijen in gouachevan Elvis
Marchena -aula.

CARNAVAL
«DISCOBIERNE..-GROEP: 20.00-21.00
uur presentie van kandidaten karnavalsko-
ningin - NaicksPlace.

KOMISHON KARNAVAL '88: 21.00-03.00
uur« HubentutnaPiskatèkmetoptredenvan
NAME, ERA en Los Explosivos - Piskatèk.

ZATERDAG
DIVERSEN
CARNAVAL
«SWEET PEACOCKS»-GROEP: 17.00-
-21.00muurverkiezingvan jeugdkoninginen
een tumbafestival - patio Buurtcentrum
GrootKwartier.

«SLIMISPRET-GROEP: 15.30-.19.30 uuf
«Pret tumbafestival» - IslaVerde.

OPENBARE BILBIOTHEEK (Johan van>
Walbeeckplein 13): openingstijden maan-
dagmiddagvan 14.00-20.00uur;dinsdagen
vrijdag van 10.00-12.00/14.00-18.00 uur
woensdagvan 10.00-12.00/14.00-20.00
uur; donderdagmiddagvan 14.00-18.00uur
en zaterdagmorgen van 09.00-12.00 uur.
De studiezaal is elke dagopen vanaf 09.00
uur.

FILIAAL MUNDO NOBO: alleen op maan-
dagopenvan 14.00-20.00uur(voor volwas-
senen).

FILIAAL BARBER: maandagmiddag van
14.00-17.00 uur; dinsdag-en vrijdagmiddag
van 14.00-19.00uur.

JEUGDBIBLIOTHEEK (Consiënciesteeg,
Plaza Brion): maandag en donderdag van
14.00-18.00uur; dinsdag, woensdagen vrij-
dag 10.00-12.00/14.00-18.00uuren zater-
dagvan 09.00-12.00 uur.
Elke maandag né 16.00uur: activiteitenvoor
kinderen.

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

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

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

FUNDASHON PA KONSUMIDO (Schar-
looweg 64,tel.: 611733):openingstijdenvan08.30-12.00/14.00-17.00 uur.
KANTOOR ALKOHOL- EN DRUGSTEAM(Witteweg 54, tel.: 623973): spreekuren da-
gelijks van maandag t/m vrijdagof volgens
afspraak.

TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM: openingstijden
dinsdag t/m zaterdag van 09.00-12.00/
14.00-17.00 uur; zondag van 10.00-16.00
uur; maandag gesloten.

GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, Pun-da): dagelijks geopend van 09.00-12.00/
14.30-17.30.
CHRISTOFFEL PARK: dagelijks geopend
van 08.00-15.00; zondagreeds vanaf 06.00
uur. Voor rondleiding en andereactiviteiten
tel.: 640363.

KAS DlARTEKÖRSOU (Local Art Gallery),
Breedestraat 126(O), tel. :624516:openvan
maandagt/m zaterdag van 08.30-18.00
uur.

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

CURAQAO SEAQUARÜIUM(BaporKibró):
openingstijden maandag t/m zondag van
10.00-22.00uur.

SOKUDI: elkevrijdagmogelijkheid om infor-
matie teverkrijgenen bloedsuikergehaltete
bepalen - nieuw gebouw Kraamkliniek Rio
Canario.

STICHTINGKINDERBESCHERMING CU-
RACAO (Scharlooweg 61, tel.: 613148):
iedere dinsdag t/m vrijdagochtend
spreekuur.

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

SYNAGOGE MUSEUM: open van maan-
dag t/m vrijdag van 09.00-11.45/14.30-
-17.00 uur; gesloten opallefeest- en Joodse
feestdagen.

LANDHUIS BRIEVENGAT: geopendvan
maandag t/m vrijdag van 09.30-12.30/
15.00-18.00uur(toegangskaarten verkrijg-
baarbij «Curava» enLandhuis Brievengat).

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
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MAATREGELEN OOK NOODZAKELIJK BIJ GOEDE FINANCIËLE SITUATIE
Dit voorjaar moeten ambtenaren al naar huis

Premier Martina vraagt
medewerking diensthoofden

WILLEMSTAD — "De operatie waarvoor wij thans staan,
zou ookondergunstigefinanciële omstandigheden noodzake-lijk zijn: dekern van de zaak is dus dat wij ons als overheid
moeten afvragenopwelkpuntwij, bij elkvan onze diensten, de
grens hebben overschreden van ambtelijk overkill." Dat liet
premier Don Martina gisteren weten in een vergadering met
alle hoofden van dienstvan zowel de centrale als Curacaose
overheid. De onzekerheid diedeafslankingvan 15procentvanhet ambtenaren- apparaat met zich meebrengt, zal voor be-hoorlijke spanningen zorgen, zo vreest premier Don Martina
dieeenberoep deedop dediensthoofdenom hetvolume-beleiddoortezetten. "Wij moetenerbegrip voorhebben datjuistdoorhet op gang brengen van een algemene afslankings- operatic,
destemming in ons apparaat meer danooitgetekend zalwor-den door onzekerheid. Ikbeschouw het alseenvan onze voor-
naamste verantwoordelijkheden datwij deperiode van onze-kerheid beperken, en vooral beheersen. Dit betekent in de
eerste plaats datmet uwpersoonlijke inspanningopkorte ter-
nnjn duidelijkheid moetkomen over devraag wie welen wie
niet in aanmerking komt om afgevloeidte worden."

Gisterenochtend vond in het
Princess Beach Hotel een alge-
mene bijeenkomst plaats van de
regering en hetBestuurscollege
van Curagao met alle hoofden
van dienst. De bijeenkomst
stond in het teken van de alge-
mene personeels- vermindering
die in de loop van dit jaarbinnenhet overheids- apparaat zal wor-
den doorgevoerd. Dit zogeheten
"Volume- beleid' vormt onder-deel van het algehelesanerings-beleid van de beide overheden.

HetVolume- beleid is gerichtopeen afslanking met 15 procent
van de personeels- bezetting en
zal ineerste instantiewordenge-
realiseerd doorvrijwilligontslag
nietbehulp van dewachtgeld-en
"umpsum- regeling.

BEGRIP
Tijdens de bijeenkomstriep

premierMartina, dehoofden van
dienst op om, met begrip voor de
moeilijke en soms pijnlijke be-
oordeling van de vraag wie wel
en wie niet voor ontslag in aan-
merking zalkomen, constructiefbij te dragen aan deze dringend
noodzakelijke sanering. De bij-
enkomst werd afgesloten met
een discussieover de doelstellin-
gen van het beleid van de rege-
ring en van hetBestuurscollege.
De hoofden van dienstzullen in

de komende weken nadere be-
sprekingenvoeren met ambtelij-
ke deskundigen en met advi-
seursvan hetbureauBerenschot
over de verdere aanpak van het
Volume-beleid.

Het Volume- beleid is één van
devele projectendiein december
door beide regeringen werden
goedgekeurd. Al deze projecten
zijn gericht op een beter even-
wichtin de ambtenaren-appara-
ten.Er moeten ambtenaren naar
huis, dienstenzullenworden sa-
mengevoegd en sommige
diensten moeten opgedoekt wor-
den. Naast dezeprojecten, is een
financiële werkgroepbezig met
hetbestuderenvan maatregelen
die erop gericht zijn inkomsten
te creëren voor deoverheden om
de sanerings- maatregelen te fi-
nancieren.Zoals bekend is in dit
kader ook begrotings- steun in
Nederlandaangevraagd.Dat zal
niet eerder danvolgendjaarver-
kregen worden.

ARGUMENTEN
Premier Don Martina pro-

beerde gisteren tijdens de ver-
gadering met een lange, indrin-
gende speech, de diensthoofden
teovertuigendatzonderhunvol-
ledige medewerking, het Volu-
me- beleid niet ten uitvoer ge-
bracht kan worden. Het zijn de
diensthoofden, die met

technischebijstand, uiteindelijk
een lijst moeten presenteren met
denamenvan deambtenarendie
afgevloeid moeten worden.
Daarbij moeten steekhoudende
argumenten gepresenteerd wor-
den. Uiteraard is ook de moge-
lijkheid open gehouden voor vrij-
willigontslag.Om te voorkomen
dat dan de 'beste ambtenaren'
vertrekken met een lumpsum-
regeling, is wettelijkbepaald dat
uiteindelijk de overheid goed-
keuring moet verlenen voor het
ontslag. Indien een ambtenaar
ontslaggeweigerdwordten deze
toch wil vertrekken, kan er geen
aanspraak gemaakt worden op
dewachtgeld-of lumpsum-rege-
ling.

Op korte termijn dient er, al-
dusMartina gisteren, duidelijk-
heid te komen over de vraag wie
wel en wie niet in aanmerking
komt om afgevloeid te worden.
"Wij beseffen datwij u daarmee
plaatsen voor een zonder twijfel
moeilijke en soms ook pijnlijke
beoordeling. Wij mogen die be-
oordeling daaromechter niet uit
deweg gaan."

Martina gafook uitlegvan het
doel van de maatregelen. Die
hebben niet uitsluitend betrek-
king opkostenvermindering, al-
hoewelhet terugdringenvan de
uitgaven, een van de be-
langrijkste effecten is. Deze ope-
ratiezou echterooknoodzakelijk
zijn onder gunstige financiële
omstandigheden, bracht Marti-
nanaar voren. Er moet gestreefd
worden naar een aanvaardbaar
evenwicht tussen deoverheid en
de particuliere sector. Daar-
naast zijnermaatregelen diege-
richt zijn op een herstel van de
economische situatie: die twee
onderdelen vormen voor deover-
heid een "onverbrekelijke Sia-
mese tweeling".

DE BREEDTE
"Een van de belangrijkste

voorzieningen die wij koppelen
aan vrijwillig vertrek uit de
overheidsdienst, is de uitkering
van een lumpsum met een addi-
tionele investerings- faciliteit.
Wij hechten hieraan bijzonder
groot belang. Natuurlijk sluiten
wij onze ogen jiietvoor de nood-
zaakomhetbetrokkenpersoneel
in bepaalde gevallenzelf van
mogelijk 'misbruik' tebehoeden.
Ook beseffen wij dat niet iede-
reen met een goede staat van

dienst als ambtenaar, op de-
zelfde wijzeeen succesvol onder-
nemer zal zijn. Tenslotte zal niet
iedereenvan de mogelijkheidom
vrijwillig te gaan, gebruikma-
ken. De beslissingen die dan
moeten worden genomen, zullen
niet van harte zijn: wij verkeren
echter in de omstandigheid dat
wij desondanks zeer redelijke
voorzieningen kunnen treffen."

Martina wees op de verschil-
lende maatregelen diedeafgelo-
penjarenreeds zijn genomenter
beteugeling van de overheids-
uitgaven. "Met name als wij het
daarbij hebben over deverschil-
lende nood- maatregelen, moet
het duidelijk zijn dat deze niet
onbeperkt kunnen blijven gel-
den.Alswij die maatregelen zien
als 'hethalenuitde lengte' danis
dekomende operatie vooral één
'uitdebreedte. Ik beschouw een
goedresultaat van dezeoperatie
dus ookals een belangrijkeover-
wegingvoor een hernieuwdebe-
oordeling van de 'lengte- maat-
regelen."

ONZEKERHEID
Dat hetna de sanering zonder

meer mogelijk zal zijn om de di-
verse sociale voorzieningen aan
de ambtenaren terug te geven, is
niet het geval, zei Martina.
"Maar zonder een goedresultaat
van deze sanerings- operatic, is
dat herstel in elk geval uitgeslo-
ten. Komt het dus niet uit de
breedte, dan moeten wij voort-
gaan met kappen in de lengte:
dat vooruitzicht zouden wij
echter graagwillen vermijden."

Martina noemde ook de her-
structurerings- plannen die van
invloed zijn op de saneringvan
de overheidsdiensten: "Wij ver-
wachten ditjaartezamen met de
overige eilanden te komen met
een afgerond en definitiefplan."
Uitvoering daarvan kan voor
verschillende diensten vergaan-
de gevolgen hebben. "Dit bete-
kent dat de periode van onzeker-
heid bij hetbetrokken personeel
niet ophoudt bij het Volume- be-
leid", eenkwestie waar Martina
begrip voor vroeg. Waar het wel
mogelijk isomvooruit telopenop
de reeds genomen beslissingen
totherstructurering, zal opkorte
termijn een afgerond reorgani-
satie-planworden ingediend. De
betrokken dienstenzullen hiero-
ver zo spoedigmogelijk ingelicht
worden.

Maandag in haven Curaçao

Groots Bon Bini
voor Carla Costa
WILLEMSTAD—Op initia-

tiefvan degedeputeeerdevan
Toerisme, ir Herman George,
en met medewerkingvan de
Kamer van Koophandel,
wordt maandagspeciale aan-
dacht besteed aan het weke-
lijkse bezoek van het crui-
seschip Carla Costa, dat deze
keer samen met het zus-
terschip Eugenio Costa de
Curacaose haven zal binnen-
lopen.

Als dankvoor de grote bijdra-
ge die Costa Cruises door de ja-
ren heen heeft geleverd aan het
Curagaose toerisme, zijn voor
maandag een aantal evenemen-
ten geplandalshommage aan de
Carla Costa en haar rederij Cos-
ta Cruises.

George zal 's middags aan
boord van de Carla Costa een
blijk van waardering namens
het Eilandgebied aanbieden aan
P- Costa van de degelijknamige
onderneming. Kamer-voorzitter
Richard Hartbiedt een luchtfoto
aan die 'smorgensbijhetbinnen-
lopen van de schepen geschoten
is. Ook de Sosiedat di Komersi-
antenan zal bij deze gelegenheid
haar waardering voor Costa
Cruises tot uitdukingbrengen.
Aanzakenin Punda en Otraban-
da wordt gevraagd ook tussen de
middag open te blijven, ten ge-
rieve van de passagiers van de
Carla Costa en de Eugenio
Costa.

VUURWERK
De Carla Costa-dag wordt 's

avondsafgesloten meteen groots
vuurwerk- spektakel datomhalf
acht 's avonds, bij vertrek van de
schepen, zal worden afgestoken.
Hetpubliek wordtuitgenodigd's
avonds bij het vuurwerk aanwe-
zig te zijn.

De relatie van Curagao met
CostaCruises gaatmeerdan der-
tig jaarterug, naar detijd dat de
Franca Costa voor de toen nog
Costa Lines gehetenmaatschap-
Pij een regelmatige zeeverbin-
ding verzorgde tussen Curagao
en Italië. Later deed het schip
Curagao ookaan als cruiseschip.
In de jaren zestig werden ook
andere schepen als de Anna C,
Andrea C EugenioC Frederico C
en Enrico C regelmatig ingezet
op de Curagao-route.

De Carla Costa is in 1968 toe-
gevoegd aan de Costa vloot en

doet sinds 11 december 1970we-
kelijks Curacao aan. Dat bete-
kent dat de Carla Cpsta, zoals
het schip sinds 1986heet, de af-
gelopen 17jaarmeerdan800 be-
zoeken aan Curagao heeft ge-
bracht en de Curagaose econo
mie daarbij meer dan 520.000
toeristen en 280.000 be-
mannningsledenheeft bezorgd.

De Kamer van Koophandel en
Nijverheid noemt in een schrij-
ven de Carla Costa daarom ook
deruggegraat van het Curagao-
se cruisetoerisme; te meer opdat
Costa Cruises recentelijk heeft
aangekondigd dat de Carla Cos-
ta ook in 1988 en 1989 wekelijks
Curagao blijft bezoeken.

Het belang van Costa Lines
voor het Curagaose cruise- toe-
risme isreeds in 1978 doordeKa-
mer vanKoophandel onderkend
met de toekenning van de jaar-
lijkseAward ofMerit'aan Costa
Lines.

Nu gewerkt wordt aan de be-
vordering van Curagao als toe-
ristische bestemming, is de me-
dewerking van iedereen nodig
om ons eiland, ook voor wat be-
treft cruisetoerisme, ineen zo po-
sitief mogelijk daglicht te stel-
len, aldus deKvK.

De Koning wijst op voorbereiding:
St Maarten heeft vier jaar
nodig voor onafhankelijkheid
WILLEMSTAD / SCHIP-HOL—Mocht StMaarten on-

afhankelijk willen worden,dan zal hetnog een aantal ja-
ren duren voordat de onaf-hankelijkheid gerealiseerd
kan zijn. De voorberei-dingsfase daartoe zal niet in
1989voltooid zijn, zoals depo-
litieke leider van StMaarten,
Claude Wathey, heeft gesug-
gereerd.

Deze verwachtingheeftminis-
ter Jan de Koning, belast met
Antilliaanse aangelegenheden,
donderdag op Schiphol uitge-
sproken nazijnterugkeer van St
Maarten. Daar sprak hij onder
andere met Wathey over diens
streven naar onafhankelijkheid
van hetBovenwindse eiland.

Een zeer voorzichtige De Ko-
ning zei op Schiphol geen schat-
ting te kunnen maken, anders

danmeteen speelruimtevan vijf
jaar,waarbinnendieonafhanke-
lijkheid een feit zoukunnen zijn.
De minister vermeed nadrukke-
lijk een visie op de plannen van
Watheyuit te spreken, zoals ook
alhetgevalwasbij persconferen-
ties op Curagao en St Maarten.

Zoals bekend heeft minister
De Koning op St Maarten een
ontmoetingvanvijfkwartier ge-
hadmetWathey. Overde inhoud
van dat gesprek zei hij slechts
dat het"een plezierig gesprek" is
geweest. Daarin heeft De Ko-
ning volgens zijn zeggen "de
kanttekening" gemaakt, dat de
weg naar onafhankelijkheid
veel langer zal duren dan Wa-
they heeft gesteld.

De blauwdruk van de status
aparte van Aruba zal volgens De
Koning nietvantoepassingkun-
nen zijn. "Het gaat niet om
wetsteksten alleen. Het gaat om
de mensen erachter, dat wordt
nog weleens vergeten", aldusDe
Koning. Daarbij benadrukkend
datAruba meer danveertig jaar
mentaal voorbereid wasopdeon-
afhankelijkheid. "Als St Maar-
tener danvier ofvijf jaarover zou
doen, dan is datniet onlogisch",
aldus DeKoning.

Hij steldeverder datbij Aruba
geblekenis dat devoorbereidin-
gentotonafhankelijkheidbehal-
ve heel veel tijd, een enorme in-
zeten energievergen van hetbe-
stuurlijk kader. En dat is vol-
gens de minister op St Maarten
"niet erg groot".

Samenwerking in .dezen met
de andere twee kleine Antillen,
Saba en St Eustatius, is door De
Koning niet voorgesteld. "Dat
ligt niet op mijn lijn." Wel stelde
hij dat Nederland zich zal in-
spannenom dewezenlijke belan-
genvan Saba en St Eustatius te
beschermen.

Aan overleg met Frankrijk,
waartoe het andere deel van St
Maarten behoort, over een even-
tuele onafhankelijkheidvan het
Nederlands koninkrijksdeel,
denktDe Koning nog niet. "Het

eilandmoet eerst zelfposities be-
palen", zo zei hij.

De minister liet zich voor-
zichtig uit over een eventuele
reisvanWathey naar Nederland
om de onafhankelijkheidmet de
koninkrijks- regering te bespre-
ken. De eilandenregeling geeft
het bestuur daartoe wel het
recht. "Ik hebgezegd: u bent wel-
kom, maar d_nzal wel over uw
reis door de eilandsraad beslist
moeten worden."

ALM-toestel enorm vertraagd:

Reizende Aids-patiënt
veroorzaakt problemen

WILLEMSTAD — Het
ALM- vliegtuig, dat eergiste-
ren van Miamivia Haïtinaar
Curacao zouvliegen, heeft bij
hetvertrek uitMiamieenver-
tragingvan anderhalfuur op-
gelopen, omdat een ernstig
zieke man, die zich reeds aan
boord van het vliegtuig be-
vond, weigerde op verzoek
van het cabine personeel
weer uitte stappen.

Een purserette merkte bij het
instappen van de passagiers
reeds op dat de betrokken man,
een Haitiaan die begeleid werd
door zijn zus, zeer ziek was. Op
basis van de slechte gezondheid
van de man, achtte zij het niet
raadzaam dat de Haitiaan met
het ALM- vliegtuig zou meerei-
zen. De man werd dan ook
vriendelijk verzocht het toestel
weer te verlaten, hetgeen hij
weigerde. Aangezien er een
groot communicatie- probleem
bestondtussenhetpersoneel van
het ALM- toestel en de zieke
man, was deze op geen enkele
manier te overtuigenhettoestel
te verlaten. Pas na tussenkomst
van de station- manager Isenia,
luktehet de man in eenrolstoel
uit het vliegtuig te krijgen,
waarna hetvliegtuigmet ander-
halfuurvertragingrichtingPort
au Prince kon vertrekken.

Achteraf bleek, dat de Haiti-

aan aan Aids leed. De
woordvoerder van de ALM, Ro-
bin Visser, benadrukt dat de
man niet op grond van het feit
dathijaan Aids leed,niet methet
ALM- vliegtuig kon meereizen.
Visser: "Er zullen wel vaker
mensen die aan Aids lijden met
de ALM gereisd hebben, omdat
we niet weten, dat die personen
ziek zijn. Op het moment echter,
datwe wetendat iemandaan een
besmettelijke ziekte lijdt en een
gevaar van besmetting vormt
voor zijn medepassagiers, dan
zullen we weigeren die persoon
metdeALMtevervoeren. Zozul-
len weook niet iemand,waarvan
we weten dat hij aan hoge
bloeddruk lijdt, meenemen in
een vliegtuig, dat naar Bogota
gaat, omdat we danzeker weten
dat we ons problemen op de hals
halen."

Over de klachten van sommi-
ge passagiers, dat deze niet wer-
den ingelicht over de oorzaak
van de vertraging, antwoordde
Visser: "Er zijn bij de ALM twee
reacties binnengekomen. Een
deel van depassagiersisvan me-
ning, dat we dezaakperfect heb-
ben aangepakt. Door te zwijgen
over de aanwezigheid van de
Aids-patient iseen paniek-reac-
tie onder de passagiers voorko-
men. Een ander deel is echter

van mening, dat de passagiers
ingelicht moeten worden over de
juiste gang van zaken en niet
meteenkluitje inhetriet moeten
wordengestuurd metde medede-
ling, dat 'de gezagvoerder pro-
blemenheeftmet het grond- sta-
tion. Ikben ookvan mening, dat
we paniek reacties aan boord zo
veel mogelijk moeten vermijden
en dat het cabine personeel de
zaak goed heeft opgelost."

De Aids- patient is in Miami
achtergebleven. De stoelbedek-
king van de twee stoelen, waaro-
ver de man, die zich in het
eindstadium van de ziekte be-
vindt, heeft overgegeven, is ver-
wijderd en verbrand. Nadat hij
het toestel in een rolstoel had
verlaten, heeft het cabine perso-
neel het heletoestel gedesinfec-
teerd.

Visserbetwijfelt of de man in
een dergelijke toestand door
anderevliegtuig- maatschappij-
en voor vluchten naar Haiti zal
worden geaccepteerd. "De maat-
schappijen, dienaast de ALM op
Haiti vliegen, zijn Amerikaanse
maatschappijenen diehanteren
nog veel strengere normen dan
deALM. De man is derhalve ge-
doemdzijn laatste dagen in Mia-
mi door te brengenen niet, zoals
zijn wens was, in zijn geboorte-
land Haiti."

Venezolanen
mishandeld
en beroofd

WILLEMSTAD— Twee Ven-
ezolanen die op weg naar Mon-
tagna Abao een lift kregen, zijn
door twee liftgeverèmishandeld
en beroofd.

In de nabijheid van het Pisces
Restaurant sommeerden de
kwade liedende Venezolanenuit
te stappen uit hun Honda Civic,
waarna een knokpartij begon,
waarbij een zeker geldbedrag
van eigenaar wisselde. Een van
debelaagdenzagkans weg teko-
men en haalde hulp. De andere
man werd met een steen gesla-
genen liep een flinke wond aan
debovenlip op.

WILLEMSTAD—In deloop van
donderdag zijn er twaalf aanrij-
dingen genoteerd door depolitic.
Daarbij vielen tww lichtgewon-
den met één opname. De schade
wordt geschatop 7300 gulden.

Vanaf
MAANDAG 18 januari

t/m
WOENSDAG 20 januari

zijn wij wegens

nNVENTAR^ |
| GESLOTEN^ J

P^/^ BESTE TOERISTENVRIEND
Wfgmm. Wij weten dat U bij het aanbevelen van __»|\^
if^jTe.e.n modezaak aan een toerist ook over-
fIHKS? tuigd wil zijn dat deze toerist een oPt>J_\_U_Sv)*^male servicekrijgt.

W Niet alleen met kwaliteitsgoederen en re- W
delijke prijzen maar dat hij ook met een
glimlach en met veel geduld, heel vrien-
delijk behandeld wordt.

Wij van THE NEWAMSTERDAM STORE
kunnen ditgaranderen.

Bovendien zal onze zaak in de Breede-
straat tot eind april ook in de middag-
uren geopend zijn.

The Voor de allerbeste service

flfcÖPV^k. Aruba enam/lerctam /tore cura^o

VRIJDAG 15 JANUARII9BB AMIGOE 3

TRANSCRIBER IV. LEUN- _C^l _2K,LLS

GOLDEN PLUGS STOELEN fffi^jHa
voor een professionele vanaf (ff-Tl z' ~'' f/Mopname en andereaccessoires /; yIV . v^'JJm

■""
___________ -«dÉB Bj 19"vanaffl. 645,-

-__ ■__________,__] ilH^H __B '■S___""(s: ______ .■ "« _■_*»itt-aSHSr9 ■__ - * _-_n___r

PIONEER SET r*iocS3&».. 4
De perfecte combinatie l._____Vr_r^. '.Tl100watts. Total DBLcass. deck l.^^Highspeed dubbing __

«rt
_

/ Telefoon met antwoord-appa-
-1 jaar garantie, vanaf \ f| 4UQ _ fl raatsysteem (met ofzonder te-
' __-._ tk **" .tit lefoon) om urgente berichten op
fl 2285- ____V-_______E__] te nemen aIsTJ niet thuis bent.

J -6LH€ZRT€RDfIGfIVOND-
***************
B_\fiß£ÖUE
***************

1Vanaf 19.30 uur kunt Uop het
Belle Terrace Restaurant

genieten van onze:
— Barbeque en Salad-Bar
— Live - muziek
—Romantische sfeer
— Zicht op zee
***************Reserveer nu Uw tafel bij ons!

(Iyivila cßeach cHotel
-v Penstraat 130- Tel.: 614377



Advocaat voor alle beklaagden

Marathon-zitting recht-
bank op Sint Maarten

PHILIPSBURG—Van half
negen in de ochtend tot tien
over vijf in denamiddag, met
alleen een lunchpauze van
een tot twee uur, was het ge-
recht in Eerste aanleg te St
Maarten in zitting op
woensdag 13 januari.

Acht personen, vijfmannen en
drie vrouwen, moesten voor de
groene tafel verschijnen om re-
kenschap over hun daden af te
leggen. Het was de eerste straf-
zitting van het jaarop St Maar-
ten die werd voorgezeten door
rechter mr H.D. van derGriendt.
Mr J.A.B.Gorsiratrad opalsoffi-
ciervan Justitie.De zitting nam
zoveel tijd in beslag, dat een

rechtszitting op St Eustatius die
in denamiddag was gepland, af-
gelast moest worden.

Vermeldenswaard was dat al-
lebeklaagdeneen advocaathad-
den. Dit lijkt misschieneen van-
zelfsprekende zaak, maaris lang
niet altijdhet geval. In hetverle-
den kwam het maar al te vaak
voor dat de meeste beklaagden
geen gebruikkonden maken van
de diensten van een raadsman.
Het was dusom meer daneenre-
den een historische strafzitting,
bijgewoond dooreen groot aantal
belangstellenden die gekomen
waren voor een zaak dieuitgere-
kend pas laat in de namiddag
werd behandeld.

We are seeking applicants for

ONE (1) ADMINISTRATIVE
ASSISTANT A

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

| and

ONE (1) ADMINISTRATIVE
ASSISTANT C S

with MBA (Moderne Bedrijfsadministratie) and— |
5 Please send written application with full documentati- i

on and a picture in confidence under number 700 of
this newspaper P.O. Box 323, Oranjestad, Aruba.

Casa del MarBeachResort has a vacancy for a conces-
sion ideally suited for:

— BEAUTY SALON— SPA— MASSAGE PARLOR

Total square meters: 50 M 2

W' Ml =*? |
Health Persons interested please
Center send offer to

Director of Operations X_
Casa del Mar Beach Resort W~~

65 M /For more information: /
tel. 27000, ext. 627 /

IK /
©§i§§i/del mur^rrl bëacfr neóont

Casa del Mar lobby

Importbedrijf voor Levensmiddelen op Aruba
heeft plaats voor een:

STAFFUNCTIONARISBELAST
MET DE INKOOP EN VERKOOP

Ervaring op gebiedvan levensmiddelenis ge-
wenst-

Sollicitatie schriftelijk aan ditblad metvermelding
INKOOP/VERKOOP, Nassaustraat 110, Oran-
jestad.

*^—^——^——mm.

m Our dient PLAYA LINDA DEVELOPMENT COMPANY, the suc-
cessful, all suites (178 upon completion) award winning, five-star
deluxetimesharingresort is seeking applicantsfor:

GENERAL MANAGER
As Co-Managing Director of the company, reporting to the Board ofDirectors, responsibilities include the running of day-to-day operati-
ons, operationalstart-up of its phases II & 111 expansion, development
of key personnel and operationssystems, shortand longrange plan-
ning and profit enhancement.
Applicants must have 3-plusyears of InternationalGeneral Manage-
ment experience in luxury hotels or timeshare resorts, a strongbackground inrooms-division, property operation andmaintenance,
food andbeverage and,aboveall, developinganexclusiveresort envi-
ronment. The idealcandidatewill possess proven leadership abilities,a clearcommitment to guest satisfaction,positive employeerelations
& development,as wellas knowledge of budgeting andforecasting Ahotel schoolor equivalentbusinessdegreepreferred. English must befluent, verbal as well as written.
Excellent compensation, profit sharing and comprehensive benefitspackage. Relocation assistance offered where applicable.
For confidential consideration, please submit letter renumerating
strengths andexperience relative to this position, along with salary
andeducation history, to:

INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES
DEPT. J.B.Ref. nr.2001
P.O. Box 86 jOranjestad, Aruba i

lOC International Business Services m

____^ mmmm
_
mmmß^_____________________■__■_■__■_________■__-__■ _i_______n* L___M

«___
dienst; openbare werken aruba

OPENBARE AANBESTEDING
De Regering van Aruba maakt bekend datop 12februari
1988om 11.00 uur v.m. openbare aanbesteding wordt ge-
houden op hetkantoor van de direkteurvan de Dienst voor
Openbare Werken voor:

Bestek DOW nr. 20,1987
voor hetwerk bestaande uit het leveren, in-
stalleren en bedrijfsklaar opleveren van
twee verkeerslichteninstallat.es te Oran-
jestad.
Bestek en tekeningen zijnvanaf heden opvermeld kantoor
verkrijgbaar tegen betaling van ’. 125.- per bestek.

_______ —
De Stichting AlgemeneBejaardenzorg

Aruba
zoekt gegadigden voor de functie van:

VERPLEEGKUNDIGE A (VRL.)
metervaring

Betrokkene zal na een inwerkperiode worden be-
last met leidinggevendefuncties.

BEJAARDE- c.g. ZIEKENVERZORGSTER
met ervaring

BEJAARDENHELPSTER
(met Mavo diploma)

Salaris enarbeidsvoorwaardenvolgens deC.A.O.

Sollicitaties te richten aan de Alg. Directeur P.0.8.
683, Hospitaalstraat 5, Oranjestad.

ft SPECIAL "CARNIVAL" OFFER ON X
I shimomoura]
s N^siffi dieselgenerators 9
T JBi^-^M|jj 3 phase - 1 10/220 Volts. I

V 5 KVA - WAS Af. 5.990,- NOW AE 2.995,— X
V 8 KVA - WAS Af. 8.060,- NOW AF. 4.030,— X3 10KVA - WAS Af. 9.790,- NOW AF. 4.895,— X

2 S.E.LMADURO & SONS (Aruba) INC. 9
Ó MERCHANDISE DEPARTMENT QQ L.G. Smith Blvd.-Telephone: 25514 25638 Q

f
RESTAURANT 1
ILPESCATORE

ta busca
UN KOKKI

SPECIALISA
den cuminda Italiano !
Pa aplica jamatel. 24088 J

Wegens vertrek
TEKOOP:

Palisander slpk. ameubl.:
lits-jumeaux met matrassen, 2
nachtkastjes, 3-deurskast, toi-
lettafel, ronde tafel, 2 stoelen
compleet ’.1800,—.
Stalen Roneo kantoor-
ameubl.: gr. bureaucentraalsl.,
typetafel, boekenkast, 2 swi-
velstoelen, 2 leunstoelen, 4
stoelen, rol skai bekleding,
compleet ’.1800,—.Eiken Kelim zitbank met 2 fau-
teuils compleet ’.750,—; 2 ei-
ken leunstoelen ’. 150,—
pstk., fauteuil ’.115—, 3 bij-
zettafeltjes ’.45—, hoekboe-
kenkast ’.50,—.
Diaprojector, diakoffer
’.150,—, electr. kookstl.
’.3o—, iiz. tafels’.25—, tafel-
lampen ’.15,—.
Tannoy-luidsprekers, alumn.
teilen, electr. klok, serviesgoed
en vele andere artikelen.
Smith Blvd. 28, Oranjestad:
alléénZa. t/m Di. tussen 9en 12

am.

JUST RECEIVED!
DRAWER LOCK & DEADBOLT
KEYED PATIO SET
DOORSTOP/LOCK
INTERIOR DOOR CLOSER
PATIO DOOR PIN LOCK
SUPER GEYSER PUMP
20/40 PRESSURE SWITCH
TEFLON TAPE
"MASTER" PADLOCKS
POOL SILICA SAND
CLOVER COMPOUND
SOUTHERN YELLOW PINE
B. J.ARENDS & SONS
BRENCHIE'S HARDWARE
O'STAD & SAN NICOLAS

"IF YOU CANNOT FIND
ITAT BRENCHIE'S
YOU DON'T NEED IT" J

PUBLIEKE VERKOPING
Op dinsdag 19 januari1988 des morgens om 10.00uurzal ten kantore en
ten overstaan van ondergetekendenotaris, zijn plaatsvervanger ofopvol-
gerkrachtens onherroepelijkevolmachtwordenovergegaantot de publie-
ke verkoping van:
1. Twee percelen eigendomsgrond tergrootte van 31.250 M2, res-

pectievelijk450M2, gelegente CanashitoopAruba, metdedaar-
op staande opstallenvan een woonhuis metschuur, plaatselijk
bekend als "Canashito nr. 13",Kadastraal bekend alsLand Aru-
baEerste AfdelingSectieR. Nummers 2170en 2169.

2. Het recht van erfpacht tot 10 maart 2038 op een perceel do-
meingrond gelegenteNoord opAruba, metdezichdaaropbevin-
dendebetonstenenopstalvan een woonhuis, plaatselijk bekend
als"Noord nr. 116-A", Kadastraal bekend alsLand Aruba Twee-
deAfdeling SectieD. N0.223, groot 456 M2.

Nadere inlichtingenzijn te bevragen ten kantore van de ondergetekende
notaris, alwaar tevens deveilingsvoorwaardenvoor een ieder ter inzage
liggen.
Kopers dienen contant te betalen, dan wel een onherroepelijke bankga-
rantie, bankierscheque of letter of credit tot het bedrag van hun bod te
overleggen ofenige anderezekerheidte stellenten genoegenvan de ver-
koper mr. E.L. Lade, notaris,

Zoutmanstraat nr.6,
Oranjestad-Aruba,
Tel.: 21071-22611-23881.
Telex: 5015Lade N.A.
Fax:23369.
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AGENDA

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

Telefoon: 24333.

Voor spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
22950 en 22316.
Pageboy: 127-743.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.
POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag envrijdag en kunnen iedere dagtussen 08.00--12.00/14.00-17.00 uurworden opgegeven:behalve opzaterdag. Alleen zoekertjes, die
op maandag en donderdag voor 10.00uurbinnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdagen vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER1: 20.15uur Summer Schoot (18 jr.);24.00uurEuforia (18 jr.).
II: 20.45uur Dragnet (14jr.).DRIVE-1N:20.30+24.00uur77)e1_.t0-C_a-

ble (18jr.).

BOTICAS (nachtdienst)
Pabao brug: del Pueblo, tel: 22154.Pariba brug: San Lucas, tel.: 45119.
WACHTREGELING DOKTORENOranjestad, Madiki, Tanki Flip, Noord, TankiLeenden, Paradera en Sta. Cruz: dokter JFrederiks, Stationweg 27, tel.: 28244.Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:dokter J. Tromp, via CentroMedico San Ni-colas, tel.: 48833.
Kinderarts: dokter Bryson, tel.: 24254/24300(hospitaal).

WITGELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168'Noord: tel.:23425;Santa Cruzen Paradera:tel.: 28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:47020/48301; San Nicolas:te1.:45906;Da-kota: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-

Ivoor brandgevallen, ongelukken of«en of ander ongeluk gelieveAlarmcentrale op te bellen, tel.: 115)

DIVERSENFLIGHT INFORMATION CENTER: dage-niksgeopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00uur informaties viaverkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
*4.00uurper daggeopend(alleen geslo-<envan zondag 20.00 uurtot maandagmor-gen07.00 uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI--1 AAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45718.30-19.30uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
24652/22817): informatiecentrumwoensdag geopend van 08.30-12.00 uur -8 (boven).

CARNAVAL
CANAL 90:18.00-21.00 uur verkiezing kin-aerkoningin - ClubVisage.

JUMP-UP:20.00 uurbij TamarijnBeach Ho-tel op het Cunucu- terras; 21.30 uurbij Divi"lvi en om 22.30 uur is het einde bij Al-
hambraCasino.

Hoofdprijs
blijft in
Sportlottopot

ORANJESTAD—Bij degiste-
ravond via radiostations uitge-
zonden trekking van de Sportlot-
to—TeleAruba wasgisteravond
nog niet in de lucht —werden de
vier nummers—2-3-15-27—ge-
trokken. Er was geen inzender
met vier goede nummers, zodat
het beschikbare bedrag van
’.14.424,85 in de pot blijft en de
eerste prijs volgendeweek tegen
detwintig milleflorin bedraagt.
Voor detweede prijs—drie num-
mersgoed—warenervierender-
tig goede inzenders, die ieder
’.111,50 ontvangen.

Spoedig begint om-, her- en bijscholing

Mito Croes: cijfers onderstand
en ook werkloosheid onder weg

ORANJESTAD — Volgen-
deweekzullen deofficiële cij-
fers over deonderstand en de
werkloosheid worden be-
kendgemaakt. Zo lietgisteren
de minister van Welzijnsza-
ken/Arbeid, mr Mito Croes,
horen.

Er kan volgens de minister
geen goedwerk worden geleverd
als de juiste cijfers over
werkloosheid, arbeid en onder-
stand nietbeschikbaar zijn. Voor
deregering is dezeaanpak op ar-
beid/onderstand- gebied van vi-
taal belang. Er zijn mensen die
werken en inkomen genieten,

geenbelastingbetalen om-
datzij nietgeregistreerdzijn. Dit
is verlies van inkomsten voor de
overheid. Bovendien zijn er
andere mensen, die werken,
".aar nog steeds de onderstand,
die dateert uit hun werkloos-
heids- periode, blijven innen.
Ook ditiseen uitgaveuit deover-

heidskas. Dit alles schept vol-
gens de minister een verkeerde
verhouding in de gemeenschap
en het is bovendienillegaal.

De cijferszullenaantonen, dat
deregering de arbeidsmarkt on-
dercontroleheeft en hoegroot de
werkloosheid, dienaar de minis-
terzei aanzienlijk is gedaald, nu
nog is. De cijfers zullen het ook
mogelijk maken, dat de werklo-
zen naar categoriekunnen wor-
denonderverdeeld.

Deregering isvoornemens het
her-, om- en bijscholings- prog-
ramma deze maand nog van
start te laten gaan.De cursussen
zullen naar gelang de omstan-
digheden worden aangepast.
VolgensministerCroes is hetbe-
langrijk, dat deregering devere-
niging van werkgevers in de
bouw, de WAB, en de vakbond
FTA erbij gehaald heeft om te
helpen een schema op te stellen.

Uitgifteboekje en expositie

Voorbereiding viering
nationale feestdag

ORANJESTAD —De com-
Jöissievoor deviering van deNationale dag, 18 maart, is aldnikbezig met devoorberei-dingen voor de viering dit
Jaar.

Evenals in hetverleden zullen
activiteiten in de verschillendedistricten worden gehouden en
zal het geheel 's avonds wordenbesloten met de culturele mani-
festatie op Plaza Betico Croes.
De commissie heeft plannen dit
jaareen boekje uitte gevenover
alleswat te maken heeft methet
volkslied, de vlag en het wapenvan Aruba, vooral muziek, poë-

zie en andere geschriften. Perso-
nen, die muziek of poëzie ge-
schreven hebben, worden ver-
zocht deze in tedienenbij decom-
missie, per adresBureau Voor-
lichting, aan de Dominicanes-
senstraat.

De commissiegaatdit jaarook
een tentoonstelling houden van
handenarbeid, foto's, schilderij-
en, literatuur en ander materi-
aal over deviering van deNatio-
nale dag van Aruba. Deze
werkstukken kunnen worden
bezorgd bij de Nationale biblio-
theek, waar de tentoonstelling
zal worden gehouden.

CONTRACT
Het «Production Sharing

Contract» — de Amigoe be-
richtte daaroverreeds uitvoerig
toen de landsverordening Olie-
zaken in de Staten werd behan-
deld—houdt in hetkort indat de
maatschappij, die aan de ex-
ploratie wil meedoen, dit op ei-
gen kosten doet en dat wanneer
oliewordt gevondenwaarvan de
opbrengstrendabel blijkt, na af-trek van dekosten op eenbepaal-
de schaal de winst tussen maat-
schappij en de staats- olie-maatschappij —waarin het landAruba de meerderheid heeft —verdeeld werd.

De formule van een en ander
komt in het contract waarop demaatschappijen hun aanbod

kunnen doen.Ook werd gisteren
met de ministerraad gesproken
en besloten over de gebieden die
beschikbaar wordengesteldvoor
de exploratie. Deze zijn welis-
waar klein en het ligt niet in de
bedoeling deze nog kleiner te
maken, aangezien er anders
geen maatschappijen
geïnteresseerd zijn. De maat-
schappijen, die in het verleden
belangstelling hebben getoond,
zullen opnieuw benaderd wor-
den. Ir Nemecek vertelde de
Amigoe, dater deafgelopen tien
jarenveel belangstellenden wa-
ren en dat daarvannueen inven-
tarisatie moet worden opge-
maakt. Indien nog interesse be-
staat, danzullen diemaatschap-
pijen op de hoogte worden ge-
steld van de mogelijkheden en
contracten.

Uithetverslagvan decommis-
sieaan deregering bleek, dathet
informatie- pakket in concept
klaar is. Voorts werd gesproken
hoeer welen hoeer nietgewerkt
moet worden, terwijl een aantal
adviezen van departementen
nog afgerond moeten worden.
Als uit dereacties van de maat-
schappijen, die in het verleden
belangstelling toonden, blijkt
dater nog steedsbelangstelling
bestaat, danhoudtditindatgeen
kostbare presentaties nodigzijn.

De commissie Oliezaken be-
staat uit ir Antonio Nemecek
voorzitter, geoloog dr Armando
Curet, mrRoy Wever, drsFelipe
Crocs en ing. JohnEvery. Vier
van deze vijfpersonen vormen
ook hetteam, datdeonderhande-
lingen voor deregering metExx-
on/Lago voert.

KLM AEROCARTO: BELANGRIJK VOOR EFFICIENCY
Bestaande kaart sterk verouderd
Aruba wordt in kaart gebracht

ORANJESTAD — In TalkoftheTownhadgistermiddag
een gezamenlijkepresentatie
plaats doorKLM Aerocarto
en hetNederlandseKadasterbetreffende de aanpak van

een kaart- vervaaridigings-
project voor Aruba. Het be-
lang van dit project — zo
bleekuitdeuiteenzetting—is
voor Arubaerg groot.

Het nog beschikbare materi-
aal op dit gebied is sterk verou-
derd,hetgeen leidttot moeizame
enlangdurigeprocedures bij alle
diensten, die gebruik van de
Aruba- kaart moeten maken bij
hundagelijkse werk. De publie-
ke dienstverlening ondervindtdaarde nadelen van en verloopt
stroef. Goed en «up to date»kaartmateriaal zal de be-drijfsvoering bij de betrokkendiensten en bedrijven sterk ver-beteren, waardoor efficiënt ge-
werkt kan worden, hetgeen on-der meer de dienst-verleningze-

ker ten goede zal komen. Het zal
in zijn algemeenheid de econo-
mischeactiviteitenopAruba ook
beterkunnen helpen. Bovendien
bleek uit de uiteenzetting, dat
het goedkoper is een goedekaart
te maken, dandatdediensten al-
lemaal verschillende kaarten
gaan maken.

Aan het einde van de bijeen-
komst vond een geanimeerde
discussie plaats tussen de inlei-
ders en het gehoor, dat met vra-
gen en opmerkingen bewees dat
deplannen omAruba opnieuwin
kaart te gaan brengen toege-
juicht worden. Zo was de verte-
genwoordiger van de Neder-
landse Ontwikkelingshulp van
mening dat Nederland positief
zal staan tegenover deze
plannen.

Naastminister drsFrankBooi
waren vertegenwoordigers van
de verschillende over-
heidsdiensten,Elmar, vertegen-
woordiger Nederlandse hulp De
Gooieren anderen aanwezig,die
allen metbelangstelling luister-
dennaar deuiteenzetting van de
directeurvanKLM Aerocarto, irW. Sonnenberg,en deplaatsver-
vangend directeur van het Ka-
daster in Utrecht, ir J. van He-
meter, diebenadrukten hoe met
gebruikmaking van moderne
luchtkarterings- en automatise-
rings- technieken een nieuw
kaartbestand vanen voor Arubakan worden gemaakt.

ORANJESTAD - In Talk ofthe Town werd gistermiddageen
uiteenzetting gegeven van de
plannen om Aruba vanuit de

lucht in kaart te brengen. Bij de
foto: Ildo Ponson (KLM), ir W.
Sonnenberg(Aerocarto), minis-
ter drsFrank Booi, ir J. van He-

meter(directieKadaster Utrecht)
en J.H. Fellerhof die op Arubaals coördinator optreedt.

IN EERSTE HELFT VAN 1988
Oliezaken- commissie overlegt metregering

Openbare aanbesteding voor
olie- exploratie is in pen

ORANJESTAD — Voorbe-
reidingen worden getroffen,
dat in de eerste helft van dit
jaar de openbare aanbeste-
ding kan worden gehouden
voor maatschappijen, die
geïnteresseerd zijn in olie-ex-
ploratie in de Arubaanse
wateren. Dit bleek uiteen ge-
sprek met ir Antonio Neme-
cek, die voorzitter is van de
commissie ter voorbereiding
en uitvoeringvan de landsve-
rordening Olie-exploratie en
exploitatie, in de wandelgan-
gen "Oliezaken- commissie"
genoemd.

Gisteren werd uitvoerig met
de Raad van Ministers verga-
derd door de commissie, waarin
onder meer de beslissing werd
genomen, dat bij die aanbeste-
ding het door experts/consul-
tants aanbevolen «Production
Sharing Contract» zal worden
gekozen.Tijdens devergadering
bracht de commissieverslag aan
de Raad van Ministers van zijn
werkzaamheden en welke be-
slissingen genomen moeten wor-

den. Onder meer zal een naam
moeten worden gekozen voor de
staats- maatschappij die de olie-
belangen gaat behartigen. Er
zijn verschillende namen ge-
noemd, doch inditstadiumkon ir
Nemecek hierover geen nadere
mededelingen doen.

Arubaanse gelukwens
voor Venezuela

ORANJESTAD — Premier
mr. Henny Eman zond giste-
ren namens regering en volk
een gelukstelegram aan de
president van Venezuela, dr
JaimeLusinchi.

De gelukwens was in verband
met hetfeit, dat dertigjaargele-
den de democratie in Venezuela
hersteld werd. "Wij wensen het
Venezolaanse volk wijsheid en
welvaart om in deze voorbeeldi-
ge richting te blijven vooruit-
gaan", zo besluit premier Eman
zijn telegram.

TWEE ARUBANEN AANGEHOUDEN
Politie Amsterdam vindt
bij actie 8,5 kilo cocaïne

AMSTERDAM—Denarco-
ticabrigade van de politie in
Amsterdam heeft dezer da-
genbij twee actiesin totaal 8,5
kilogram cocaïne in beslag
genomen. Acht personen
werden gearresteerd: zeven
in Nederland en eén op Aru-
ba. De cocaïne heeft een
straatwaarde van 1,7 miljoen
gulden, aldus vrijdag de po-
litie.

De eerste actie washet gevolg
van een routinecontrole door
douaniers in een loods in de
Amsterdamse haven. De douane
ontdekte daareen kist metblik-
ken, die volgens het etiket vi-
sproducten bevatten. Er bleek
cocaïne in te zitten. Het gingom
intotaal4,5kilo. Departijkwam
van Aruba.

Het onderzoek in deze zaak
leidde naareen woningindeBijl-
mermeer. De twee bewoners
werden gearresteerd: een 25-
-jarige Dominicaan en de 24-
-jarigeR.K. uit Aruba. De poliie
op diteiland hieldopAruba zelf
een man aan die het transport
zou hebben georganiseerd. Het
gaat om de in Koyari wonende
jongeman M.K.,zoals deAmigoe
gisteren al berichtte. De politie
opArubawil geenverdere mede-
delingen doen over dezaak om-
dat er misschien nog meer aan-
houdingen zullen volgen.

De tweede zaak speelde in
Alphen aan de Rijn. Daar wer-
denmaandagvijfmensen aange-
houdenen circavierkolo cocaïne
in beslag genomen. De politie
had informatie dat een koerier
uit Zuid-Amerika een partij
drugs naar Amsterdam zou ver-
voeren. Vier dagen geleden arri-
veerde inderdaad een 51-jarige
manvia Brussel op Schiphol. De
politievolgdehemnaareen hotel
in Amsterdam enzag dat dekoe-
rier werd afgehaald door een 41-
-jarige man uitLeiden.

Het tweetalreed naar een wo-
ning in Alphen aan denRijn. De

politie in dezeZuidhollandse ge-
meenteen deAmsterdamse nar-
coticabrigade vielen het pand
binnen. Vijf aanwezigen werden
gearresteerd. De drugs waren
verpakt in vier pakken en wer-
den door dekoerier onder zijn
kleiding gedragen.

Aruba present
op LA little-
league congres

ORANJESTAD — Aruba is
vandaag en morgen, samen
met twaalf andere landen,
aanwezig op het Latijnsame-
rikaans Little League
congres in San Juan, Puerto
Rico.

Op het congres wordt gespro-
ken over hetLatijnsamenkaans
Little League baseball- kampi-
oenschapvan ditjaaren waar de
kampioenschappen in dekomen-
de jarengehouden zullen wor-
den.Dit jaarwordt hetLatijnsa-
merikaans kampioenschap voor
dekleine little leaguers (10-12
jaar) in Carolina, Puerto Rico,
georganiseerd.De winnaar van
ditkampioenschap zal Latijns-
Amerika vertegenwoordigen op
het wereld- kampioenschap in
Williamsport, Pennsylvania.
HetLA-kampioenschap inCaro-
lina isvan 28juli tot8 augustus
en het wereldkampioenschap in
Williamsport van 24-29 au-
gustus.

Inschrijving
voor 100 plus-
tennistoernooi

ORANJESTAD — Meiveld
Tennisclub organiseert ook
dit jaar het «100 Plus-
toernooi» en wel vanaf 19fe-
bruari in het Marlboro Ten-
nispark.

Vorig jaarnamen 24 teams
deel aan het toernooi, waarvan
definale tussenEddyRas/Klaas
de Grand en Humphrey Hosé/
JacquesMohamed na vele jaren
weer een tjokvol Marlboro Ten-
nispark trok. Verwacht wordt
dat het aantal deelnemers dit
jaar aanzienlijk groter zal zijn,
omdat verschillende "oudjes",
dievorig jaarniet meededen, dit
jaaral begonnen zijn deverroes-
te beenderen los te slaan. De in-
schrijf- formulieren zijn reeds
verkrijgbaar bij de bar in
Marlboro Tennispark en de Ge-
neral Store aan de Steenweg,
Oranjestad. De laatste dag van
inschrijving is dinsdag 9 fe-
bruari.

DE SAC GAAT onverminderd
door methetveranderen van zijn
programma. De verkiezing van
de districts- koningin van Pos
Chiquito, welke morgen zou ge-
beuren, is uitgesteld tot aan-
staande zondagmiddag om zes
uur in deLodge te Pos Chiquito.
Ook de verkiezing van de jeugd-
en districts- koningin van Pos
Chiquito is uitgesteld en vindt
nu volgendeweek vrijdagom ne-
genuur,eveneens in deLodge te
Pos Chiquito plaats. Er kan nog
ingeschreven worden door kan-
didaten bij Mena Henriquez en
mevrouw Jorga(tel.: 41434).

********OP UITNODIGING BRACHT
de Amigoe gisteren een bezoek
aan Ommi aan de Wilhelmin-
straat en Fergusonstraat om de
zending carnavals- artikelen te
bewonderen. Wat een keuze.
Men komt bij bezoek aan Ommi
direct al in carnavals- stem-
ming. Ommi wil de groepen
graag helpen om de kosten te
drukken. Daarom krijgen groe-
pen vijftien procent korting op
hun inkopen. Het carnavals-
Ommipaleis aan deWilhelmina-
straatheeft van alles.En dekin-
derjeugd- en grotekoningin, die
hun ballons — Ommi heeft een
enormekeuze in allekleuren —bij Ommikopen, krijgen een ver-
rassing. Hoe meer ballons des te
groter deverrassing.

********ZONDAG OM VIJF uur zal het
bij McDonaldsaan deBoulevard
erg drukzijn. Nu is hetbijMcDo-
nalds iederuur van de dag druk
vanwege de uitstekende kwali-
teiten service,maar zondagmid-
dagvertrekt ereen jump-upvan-
afTalk of the Town, dieeindigt
bij McDonalds. En hetiszo maar
niet een eind van een jump-up,
want McDonalds houdt van de
zaken goedaanpakken. Er is Co-
ca Cola voor de deelnemers, een
geschenkjevoor de kinderen,
terwijl ballons nietontbrekenen
de sterk gegroeide Heil Angels
brassband en The Good Guys de
jump-up de nodige muziekpep
zullengeven.

********MAANDAGMIDDAG OM ZES
uur heeft ten kantore van de
SAC aan de Fergusonstraat de
loting plaats, waarbij alle zan-
gers voor het Calypso- enRoad-
march- festival en bandleiders
verwacht worden.

********DE SAC BEGINT goed wakker
teworden. De doordegroepen ge-
vraagde vergadering met het
SAC- bestuur heeft dinsdaga-
vond omachtuurinhetSAC- ge-
bouw plaats. Leiders van de
groepen worden verwachten ke-
ren hopelijk voldaan huis-
waarts, want degroepen hebben
we hard nodig om carnaval te
doen slagen.

EN DAN HERINNEREN we er
nog even aan, dat aanstaande
dinsdagdelaatstedagis datvoor
de grote tumbawedstrijd kan
worden ingeschreven. De deel-
nemers van het kindertumba-
feest worden er aan herinnerd,
dat de muziek van hun lied zó
spoedig mogelijk op het SAC-kantoor moet worden afgele-
verd, zodat de training kan be-ginnen.

********DE MERCURIUS TRADING
met Heineken, sponsor van dezerubriek, herinnert eraan, datmen morgen van negen tot halfelf speciaal geopend is voor hetcarnavals- weekeinde- inkopen,
waarbij zeker het carnavalsbierbij uitstek, Heineken, behoort.

Op Aruba internationaal
salsa en jazz- festival

ORANJESTAD — Promo-torLeonard Chadwick enzijn
assistentCarl Welsh willen injuniopAruba een internatio-nale salsa- en jazzfestival or-ganiseren.

Gisteren werden hierover be-sprekingen gevoerd met rege-rings- vertegenwoordigerswaarbij minister Don Mansur
zijnsteun aandeorganisatievandit festival toezegde. Chadwickverklaarde, dat geschat wordtdat in alle weekeinden geduren-de de maand juni de hotels opAruba vol zullenzijn met toeris-
ten voor ditfestival. Hij heeft aleen voorlopig festival- program-
ma waarop namen prijken van
bekende salsa/jazz- vertolkers,

zoals Willy Colon, TaniaMaria,
Herbert Hancock, Tito Puente,
Paquito Rivero, Groover Was-
hington,Ruben Blades, Julio Ig-
lesias, George Benson en Mongo
Santamaria. De definitieve
contracten met deze en andere
zangers moeten nog afgerond
worden.

ChadwickenWelshzijnnube-
zig na te gaan waar het festival
kan worden gehouden: inhetEli-
as MansurBallpark ofhetRCA-
Sportcentrum. Chadwick is zeer
optimistisch, dathet een uitver-
kocht festival zal worden. De
voorverkoop vankaarten begint
volgende maand alen Chadwick
zal binnenkort de officiële naam
van ditfestival bekendmaken.

ORANJESTAD -Deze weekbegonnen de werkzaamhedenvoor de verfraaiing van het Wa-terfront in Oranjestad, dat zichuitstrekt vanaf de haveningangtot de Surfside. Begonnen werdmetdeaanlegvan dewandelbrug(Ie fase) vanaf de Swain Wharftot hetBali Restaurant (zie foto).
Detweedefase houdtin deverlen-ging van deze houten wan-delbrug vanaf deSwain WharfnaarSurfside. In hetWaterfront-project is ook eenpromenade op-genomen, dieaandeenezijde ver-bonden wordt met de winkels indeNassaustraat en omgeving en
aan de anderezijde met dehavenen cruiseterminal.

___M_4_/__/l'\ Nü in éénuur
■XzsWl& A *'!«"Uw
_3fr>__! jK"Nr kleurenfilmu klaar

Y*7j inons nieuwe compu-
c~2§i terized photo lab in

Harms building nabij
de haven.yCHECKPOINT_ COLOR

Columbusstraat
Uw beroepsfotograaf __,
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MM Trekking
M^mU lotto vond

I gisteravond
plaats

B^H winnende
nummers

_r -+M«B ■ 2
M_NTMO_

Marlboro «
1eprijs: 14.424,85floringeen winnaar

2e prijs: 34 winnaars, ieder 111,50
1e prijs volgende week rondde 20.000 florin

Met complimenten van:
\Superior Tobacco Co. >

K
_

m
__

M
______

Carnaval di Aruba
den 1988 no tin morocho

HesrlilK**---,

Deze rubriek wordt gesponsord door: i
Mercurius Trading



Kerstkleding
met ongedekte
cheque betaald

ORANJESTAD — De za-
kenman R.S. vroegpolitie- be-
middelingomeen bedragvan
’.1.680,50 terug tekrijgen van
de man H.W.

Op 24 december had W. een
cheque van 1080florin uitge-
schreveninruil voor zeshonderd
dollar. Dezelfde dag had hij ook
in de zaak van S. ’.600,50 aan
Kerstkleren gekochten weereen
cheque uitgeschreven. Beide
cheques bleken niet gedekt te
zijn. De zakenman sprak W. aan
over het treffen vaneenregeling
om de schuld te betalen, maar
sindsdiedag hoorde noch zag hij
ietsmeer van W. en het geld. De
zakenman besloot gisteren de
zaak in handen van depolitie te
stellen.

ORANJESTAD - Tussen de
regering en Bohama- Aruba
werd gisteren het contract gete-
kend voor de bouw van zestien
woningen in hetkader van het to-
tale project "Renovatie Village".

De bouw begint op 19 januarien
de woningen moeten uiterlijk 15
augustus dit jaarklaar zijn. Dit

project van f.900.000,- wordtge-
financierd uit het Nederlands
Ontwikkelingsfonds. Namens de
regering tekende minister drs
Frank Booi van PubliekeWerken
en namens Bohama directeurF.
Aarts, in tegenwoordigheid van
projectleiderA.Pijper en FCCA -directeurFrans Wernet en be-
stuurslidDufï deKort.

TM- expositie
in bibliotheek

ORANJESTAD—In deNa-
tionale bibliotheekwordteen
tentoonstelling gehouden
van boeken over de
Transcendentale Meditatie
(TM).

De tentoonstelling duurt de
hele maand januari.Er zijn boe-
ken bij over de gezondheid, op-
voeding, handel,rehabilitatieen
transcendentale meditatie in
het algemeen. Er worden
constant video-tapes vertoond
en in de middaguren is er een
TM-masteraanwezigom vragen
te beantwoorden.Elkewoensda-
gavond gedurende januariwordt
in de bibliotheek een introduc-
tie- lezingover TM gehouden.

ATA: verleden
jaar toerisme
flink gegroeid

ORANJESTAD — Uit cij-
fers van Aruba Tourism Au-
thority (ATA) blijkt dat in elf
maanden vorig jaar (tot en
met november) 209.552toeris-
ten Aruba bezocht hebben.

Over dezelfde periode in 1986
bedroeg dit aantal 164.525 toe-
risten. Dit is een toename met
44.997 toeristen. Het merendeel
van de toeristen was afkomstig
uit de Verenigde Staten
(147.634), gevolgd door Venezu-
ela (14.643), Nederlandse Antil-
len (11.361) en Nederland
(8286).

Pabien
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Opening Aruba Bank en Eman Travelbureau

NOORD — Deofficiële ope-
ning van de nieuwe Branch
van de reeds 62 1/2 jarenbe-
staande Aruba Bank, bete-
kende de zevende branch op
Aruba. Bij de opening — die
vanmiddag officieel ge-
schiedde door gouverneur
Felipe Tromp — werd de na-
druk gelegd, dat met deze
branch de directie van de
bank vooral de service voor-
opwil stellen.De style van het
Arubaanse huis werd geko-
zen omdatdithetbeste past in
deomgevingvan Noord,waar
nog vele Arubaanse huizen
het landschap sieren.
Tijdens een persconferentie be-
nadrukte de directie van de
Bank de komende tien jaren in
Noord— vooral wattoerisme be-
treft — grote groei te ver-
wachten. De Aruba Bank heeft
deafgelopen jarenzich duidelijk
steedsweer daadwerkelijk inge-
zet en geholpen bij toeristische
projecten.
Het was de architect ir. Richard
Eman, die het ontwerp maakte
en de directievoerde bij debouw
die werd uitgevoerd door Albo
Aruba en de Arubaanse Wegen-
bouw. Tearasa zorgde voor de
electrischeaanleg en installatie
van de BARD airconditioning,
terwijlhetArubaanse Schilders-

en Afwerkingsbedrijf (ASA) het
schilder- en glaswerk voor zijn
rekening nam. Roy Maduro ver-
zorgde deplanten, Normark van
NormanKuiperi het Dictograph
alarmsysteemenVanDorpAru-
ba met Gipsenhet geheelkeurig
meubileerde.
De staf van de bank kan men el-
ders op dezepagina zien, de ope-
nings tijden van de nieuwe
branch zijn van maandag tot en
met donderdag van half negen
tot vier uur en op vrijdag tot zes
uur.
De branch te Noord heeft safety
deposit boxes en een mogelijk-
heid om nakantooruren geld te
storten, ook komt er een "drive-
thru window", waardoor vanuit
de auto zaken kunnen worden
gedaan.
Alles op de computer en recht-
streeks met het hoofdkantoor.
Door deze uitbreiding heeft de
Aruba bank nu 140 man perso-
neel, waarvan dertig de laatste
achttien maanden in dienst zijn
getreden. De overige zes kanto-
ren van Aruba's oudste ban-
kinstelling zijngevestigd: hoofd-
kantoor aan de Nassaustraat,
kantoor aan de Zoutmanstraat,
Consumer Center aan de L.G.
Smith boulevard 108, Santa
Cruz kantoor en kantoor op de
Arubaanse luchthaven.

NOORD - Aruba's oudste bankinstelling Aruba Bank. opende hedenmiddag te samen metEman
Travelbureau deze zevende branch van dezebank opAruba. De officiële openinggeschiedde door
Gouverneur Felipe Tromp.
Op defoto het in oudArubaanse style verbouwde pand.
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NOORD - De stafvan de nieuwebranchvanARUBA BANK enEMAN Travelbureau teNoordzieter
als volgt uit:

/V_"i_4fc>J2i Bank L_t.<d. .
___fl__^ Noord Branch «__rr_f_» loyees- _éÊÊ_\__

# Carlos Dirksz P"*J 1 Eveline C. Christiaans
Noord Branch Supervisor VW__ _^M Branch employee \N«es*_ __£_e*2P

L Bernadeta Figaroa
_^. "^3^^TRAV^L BUREAUNoord Branch manager a |^

■ fff* ~E_lEj_j_t__w_w. ________ '-W7*Y t v&f |W/r

Nicolaas Maduro Ik Lodewijk de Cuba
Branch employee k^ M Eman Travel Bureay

Bk JÊ Branch Manager
Vivian Romano
Branch employee

BON BINI teMoord
roepen ujij toe oon denieuwe bonk von

ARUBA BANK n.v. r^Éffj^B
EMAN TRAVEL BUREAU HËliifl

UUij wensen U veel succes toe. HSB
Bakkerij //^^^nN E/^1

( (BonPan) \ ïïfexj
Turibanal.

PROFICIAT
Aruba Bank n.v.

en
Eman Travel Bureau
Met Uu; nieuwe branch te
Noord, Luaorvoor wij het
beveiligingssysteem ver- K^ïnizorgden. Dank voor het in ras^Sons gestelde vertrouwen. WÊÊ

flïïl NORWARK BTj
1 iafiTOM1 I Fergusonstraat 26 Hl|ptyl4wMV______

BON BINI
te Noord

ARUBABANK N.V.
en

EMAN TRAVEL BUREAU
UU ij wensen U veel succes

en goede zaken toe.
Kik "_s_ /ü

__fi_E_L^%r_.T_->T>^ PALM BEACH 33--filkI,JNSETl,JNSET / F^iWlllir... _^ f ARUBA __»__■
Ë - TELEPHONE: 21120 J| jfJTffMJ

«___________M____M____________M__Mia^

BOPI BINI
ARUBA BANK n.v.
mei Uv. nieuvJe bank te Noord. r^jjl

en R^n
EMAN TRAVEL BUREAU Wssm___^____\

\^eel succes. KÜffl
RIO GRANDE STORE Bjt^3

en F^S
PARRILLADA RIO _b_Jl

(Enrique Croes)
Noord 45/47.

IPJ_LTDP Arendstraat 111

SUB »-*—Tel.: 22269

wenst

Aruba Dank

Eman Travel ■K^ÉIEureau IÉR^MIVeel succes toe met de \_h_^_\nieuwe branch w^JÊte Noord \__wWSv_\
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ARUBA BANK LTD.

cordialmente ta invita
henter pueblo di Aruba

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

NOORD
Noord 23-A

y%\ _^Si JW m\-£t JJr

■

Acto oficial lo tuma lugar
I i .

Diavierna, Januari 15, 1988
pa 6 or di atardi.

Trahe: Informal
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AARUBA BANK LTD.A.
Nggßgg/ STATEMENT OF CONDITION AS OF JUNE 30. 1987

y^gf with comparttive figure; as ol June 30.1986
mmmm^mw_,_mmmmmm-mmmm______mmm__mm_-m-_m

_
wmm

__
m__-m

_
m

_
WmÊ-mmm

RESOURCES LIABILITIES. RESERVE ANO CAPITAL

1985/1986 1986/1987 1985/1986 1986/1987

Cash on hand Af. 3.884.600 Al. 3.384.297 Due to Banks Af. 544.259 Af. 660.337
Banks at home and abroad including.
Time deposits with banks at home and abroad 31.922.355 51.617.296 Demand deposit Af. 29.863.317 Af. 48.772.050

Savings accounts & Time deposits 128.267.578 150,980.610
Af. 35.806.955 Al. 55,201.593

Af. 158.130.895 Af. 199.752.660

Shares and Bonds Af. 203.062 At. 81.522 Other Liabilities: Af. 6.053.705 Af. 5.570.749

Loans: Stated Net of Provisions for Liabilities under letters of credit etc. Af. 4,677.579 Al. 13.199.883
Possible Losses Af. 125.659.824 Af. 146.952.233

Other Receivables Af. 479,003 Af. 600.819 SHAREHOLDERS'EQUITY ANO
Participation in Subsidiaries Af. 1.593.638 Al. 2,585,506 SUBORDINATED CAPITAL:

Bank Premises Af. 1.723,002 Af. 1.618.914 Authorized Capital Af. 2.000.000
Other Real Estate 8,326,245 8.091.655 Issued &" Fully Paid Af. 1.000.000 Al. 1.000.000
Office Equipment etc. 1,011,435 956.536 Statutory Reserve Fund 6,274,305 6.305.032

Af. 11.060.682 Af. 10.667.105 Af. 7.274.305 Af. 7.305.032
Subordinated Capital Bonds 2.800.000 2.800.000

Customer Liability under letters of credit etc. Af. 4.677,579 At. 13.199,683
Total Shareholders' Equity and Subordinated Bonds: Af. 10,074,305 At. 10.105.032

TOTAL RESOURCES Af. 179.480,743 At. 229.268,661 TOTAL LIABILITIES RESERVE ANO CAPITAL Af. 179.480,743 At. 229.268.66T

Managing Directors

Mr. J.W.E. Eman
AUDITORS' REPORT Mr. BR. James

As auditors of the Aruba Bank Ltd. we made our normal examination of
the Bank's financial statements as of June 30,1987and stated without
qualifications that in our opinion these financial statements fairly
present the Bank's financial position and the result of its operations.
The Statement of Condition as included in this report has been deri-
ved from the detailed financial statements upon which we have
reported.

Aruba, December 10,1987
TEN YEAR TOTAL RESOURCES

KMG Klynveld Kraayenhof & Co.
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VOORAL IN LATIJNS-AMERIKA GEVAAR
Narcotica-orgaan VN in rapport over 1987:

Drugs-handel bevordert
overal geweld en terreur

WENEN — De han-
delaren in verdovende mid-
delenpropageren geweld en
terreur in de wereld en oefe-
nen soms aanzienlijkepolitie-
ke en economische pressie uit
in bepaalde gebiedenzoals in
Latijns Amerika,waar misda-
digeconsortiavoorderegeer-
ders een uitdaging beteke-
nen. Zo staat in een rapport
van deVerenigde Naties.

Het verslag is uitgebracht
over 1987 door deInternationale
raad voor controle op de drugs.
Paarin wordt onder meer
yastgesteld dat "de illegale pro-
ductievan verdovende middelen
in de wereld een alarmerende
omvang heeft aangenomen". Dit
wordt gefinancierd en gestimu-
leerd door "misdadige organisa-
ties v/elke internationale ban-
den hebben en welke ook zijn ge-
relateerd aan financiële krin-
gen". Volgens dit VN- rapport
"passen de belangrijkste han-
delaren in drugs met frequentie
technieken toe welke gebruikt
worden door legitieme grote
multinationale onderne-
mingen".

De drugshandelaren, die
kennelijk over onbeperkte
fondsen beschikken, corrumpe-
ren overheids- functionarissen,
bevorderen het aanwenden van
geweld en terreur enoefenen po-
litieke en economische invloed
uit" en deze is in sommoige ge-
vallen zelfs zeer aanzienlijk. Zo
vervolgt hetrapport van de Vis-
organisatie diezijn zetel heeft in
de Oostenrijkse hoofdstad. Met
name noemt men in ditverband
Latijns Amerika.

Naast de economische, sociale
en culturele problemen waar-
mee dit continent al geconfron-
teerd wordtheeft men nu ook te
maken methetfeit datblijkbaar
met fondsen welke uit de drugs-
handel afkomstig zijn de natio-
nale economieën worden
beinvloedwat eenenorm gevaar
inhoudt voor de landenwaar dit
gebeurt. In bepaalde delen van
Latijns Amerika iser sprake van
een samenwerkings- verband
tussen dedrugs- handel ende gu-
errilla- beweging, wat een"enor-
me bedreiging isvoor de veilig-
heid", aldus het rapport dat
echter geen details geeft hier-
over.

In het VN- document wordt
verdergezinspeeld op hetfeit dat
het gebruikvan heroine in be-
paalde landen in Azië min of
meer op hetzelfde peil isblijven
staan.Dit acht men een stapjein
de goede richting in de strijd te-
gen de drugs.Maarover hetalge-
meen heeft deze strijd gefaald of
althans niet die vruchten afge-

worpen welke men had ver-
wacht. In Bolivia, zo merkt men
in dit verband op, wordt nog
steeds op grote schaal het coca-
blad geteeld.VanuitAziëvinden
ondanks zeer zware straffen nog
steeds cannabis en heroine hun
weg naar het Westen. In West
Europa schijnt de verslaafdheid
aan drugs alsmarihuana en her-
oine iets af teriemen maarhetge-
bruik van cocaine neemt juist
toe.

De verslaving doetzich nietal-
leen in de stedelijke gebieden
voor maar ook in stadjes en dor-
pen en op het platteland. Het
aantal vrouwen datverslaafd is
aan drugs welke niet per recept
worden voorgeschreven neemt
steeds meer toe. Aldus dit VN-
orgaan.

Gewezen wordt op nogeen an-
der schrikwekkend feit in ver-
band met de verdovende midde-
len: de verbreiding van de im-
muun- ziekte AIDS. In sommige
gedeelten van deVerenigde Sta-

ten en Europa heeft één op de
twee AIDS-patienten het virus
opgelopen bij het inspuiten van
drugs metvervuilde naalden.

De Internationale raad voor
controle op de verdovende mid-
delen werkt nauw samen met de
Wereld gezondheids- organisa-
tieWHO en met andere organen .
van de VN bij zijn preventieve |
werkzaamheden op het gebied 'van de drugs. Bij het opstellen
van hetrapport heeft men onder
meergebruik gemaaktvan gege-
vens welke ter beschikking wa-
ren gesteld door de internationa-
le politic- organisatie Interpol.
Tot heden toehebben 121 landen
hun handtekening gezet onder
de conventie van 1961 met be-
trekking tot de narcotica- kwes-
tie en 88 van die landen hebben
dit ook gedaan voor wat betreft
deconventieover dematerievan
geestes-verruimende middelen.
Overigensbestaater geenmoge-
lijkheid de toepassing van deze
conventies af te dwingen.

BOGOTA — President Virgi-
UoßarcovanColombia heeftvoor
de industriestad Medellin de
staat van belegafgekondigd. Dit
gebeurdenadatvoor een apparte-
menten- gebouw in deze stad
waarin cocaïne- keizer Pablo
Escobart Gariviazijngezin heeftondergebracht een autobom tot
ontploffing was gebracht. Daar-
bij vielen twee doden en vijfge-
wonden en werd voor miljoenen
schade aangericht. Na de ont-
ploffing voor netgebouwbleefer
een krater over van dertien voet
diep(ziefoto). Tweegroeperingen
hebben de verantwoordelijkheid
opgeëist voor de actie. Zij zeggen
allebei de drugsmafia een kopje
kleiner te zullen maken. Depoli-
tie gelooft eerder dat het een on-
derlinge afrekening binnen de
drugs- wereld is.

GEVAAR
Voordat het zover was blijken

drie officieren geweigerd te heb-
ben gevolg te geven aan de
opdrachtvan dechef-stafvan het
leger, generaal Dante Caridi.

Deze drie commandanten zijn
onmiddellijkuithunfunctie ont-
heven. De drie opstandige offi-
cierenvinden namelijk datgene-
raal Caridi met zijnoptreden te-
genRico de binnenlandsevrede
en de nationale defensie in ge-
vaar brengt.

Dit gevaarzit hem daarin dat
generaal Caridi zich niet kan
verenigen met het huidigehuis-
arrest van kolonel Rico. Nadat
deze rond Pasen 1987 aan het
muiten was gegaan, werd hij in
een militairkamp gevangen ge-
houden. Een rechter bepaalde
echter onlangs dat ditkon wor-
denomgezetinhuisarrest. Gene-
raal Caridi gaf donderdag
opdracht de kolonel weer aan te
houden en naar een militair
kamp over te brengen.

Rico is zich bewustvan zijnpo-
sitie en weet dat een flink deel
van het leger achter hem staat.
ZijnPaas- opstand verleden jaar
namelijk had succes. Hij bereik-
te er uiteindelijk mee dat het
overgrote deel der militairendie
zich tijdens hetmilitaire bewind
aan misdadentegen de mensen-
rechten hadden schuldig ge-
maakt geen vervolging meer
hoeft te vrezen. Ook toen wilde
men van militaire kant niet in-
grijpen tegen Rico en zijn mui-
ters.

VanuitBella Vistalietkolonel
Rico weten dathij niet van plan

iszich neer te leggenbij deover-
plaatsingnaar een kazerne. Hij
is ook niet van plan zich te laten
berechten door een militaire
rechter tenzij de garantie wordt
gegevendat hem eeneerlijkpro-
ces wacht. Kolonel Rico gaf ook
te verstaan dat hij hetwil laten
aankomen op een confrontatie
met de strijdkrachten. Hij stelt
voor heteventuele bloed- vergie-
ten generaal Caridi en zijn staf
verantwoordelijk.

Vooravond Midden Amerika-top
President Costa Rica: neem
obstakels voor vrede weg

SAN JOSÉ — President
Oscar Arias van Costa Rica
heeft aan de vooravond van
de Middenamerikaanse top-
conferentie een dringend be-
roep gedaan op zijn collega's
uit Midden Amerika om zich
in te spannen voor het over-
winnen van de obstakels op
weg naar deregionale vrede.
In detoekomst zalmenons op
dit punt beoordelen, zo
waarschuwde de winnaar
van de Nobelprijs voor de
vrede.

Tijdens een pers- conferentie
maakte de Costaricaanse presi-
dentduidelijk dathij geenenke-
lepresident van zijnregiowilbe-
schuldigen van nalatigheid. Het
enige wat hij slechts wil berei-
ken is dat dehindernissen welke
het Middenamerikaansevredes-
verdrag op zijn weg heeft gevon-
den worden weggenomen in ge-
zamenlijk overleg.

PERSPECTIEF
Ikdoeeen beroep op dewil van

mijn Middenamerikaanse colle-
ga's, aldus Oscar Arias tijdens
een persconferentie, dat wij ons
bewust zijn van het historische
perspectief, want we zullen be-
oordeeld worden door devolgen-
de generaties. De president van

Costa Rica merkte nog op dat
"niemand van ons wil herinnerd
worden als intolerant, stijfhoof-
digofals fanaat".

De president deedzijnuitspra-
ken aan de vooravond van de
vandaag (vrijdag) te houden top-
conferentie waarvoor hij de
gastheer is enwaaropverdervan
de partij zijn José Napoleon Du-
arte vanEl Salvador,VinicioCe-
reza Arevalovan Guatemala, Jo-
seAzconaHoyo van Hondurasen
Daniel Ortega van Nicaragua.
Debijeenkomst wordt gehouden
in het hoofdkwartier van het
Middenamerikaanse instituut
voor deadministratie vanbedrij-
ven INCAE, dat op dertigkilo-
meter vanSan José ligtin depro-
vincie Alajuela.

AMERIKAANSE DRUK
Belangrijkste doel van de top-

conferentie is de voortgang van
het vredes- proces te beoordelen.
Het is duidelijkdater nietzoveel
voortgang is bereikt als bedoeld
was. Daarbij komt datvan Ame-
rikaanse zijde zware druk is uit-
geoefend op de Middenameri-
kaanse landen om Nicaragua in
de beklaagden- bank te zetten
als zou dithet enige land zijndat
de afspraken van het Akkoord
van Esquipulas II niet is nage-
komen.

LEIDER PAAS- MUITERIJ DREIGT MET VERZET
Leger- commandanten weigeren opdracht chef- stafuitte voeren

Confrontatie dreigt in Argentinië
BUENOS AIRES — Argentinië lijkt op weg naar de al lang

verwachteconfrontatietussen datdeelvan hetlegerdatdeou-
demachs- positie wil behouden en het democratischebewind.
Tanks en pantserwagens werden namelijk in de afgelopen
nacht gedirigeerdnaar de plaats waar de leider van de Paas-
muiterij huisarrest genietomdathetopperste commandovan
de strijdkrachtenbevolen heeft hemweerin eenleger-kamp in
hechtenis te nemen. Luitenant kolonel Aldo Rico heeft ge-
dreigdzich samen metgeest-verwanten te zullenverzetten te-
gen zijn overbrengen naar een kazerne tenzij hem een eerlijk
proceskan wordengegarandeerd. De sympathie voorRico is
zo groot datdrie leger- commandanten hebbengeweigerd de
opdrachtuit te voeren: omRico over tebrengen naar een mili-
tair kamp. President Raul Alfonsin wordtvoortdurend op de
hoogte gehoudenvan de ontwikkelingen.

In de nacht van donderdag op
vrijdag rukten zon dertig tanks
en daarnaast ook andere
pantser- voertuigen op naar de
wijk Bella Vistain BuenosAires,
waar Rico in huis- arrest wordt
gehouden. De tanks en pantser-
wagens waren afkomstig uit
Magdalena op honderd kilome-
ter tenzuiden vanBuenos Aires.

SPANNEND
President Alfonsin heeft zich

in verband met deze spannende
ontwikkelingenteruggetrokken

in het Rosada- paleis, de
ambtswoning in Buenos Aires.
Hij laat zich voortdurend op de
hoogte stellen van wat er ge-
beurt. Ook de leiding van de
grootste oppositie- partij, die der
Peronisten, doetdit.

Het lijkt er namelijk op dat de
democratie in Argentinië weer
in gevaar is. De confrontatie
dreigde al lang. Een groot deel
van het Argentijnse leger kan
het namelijk niet verkroppen
dat men een toontje lager moet
gaan zingen en datmen in feite
ondergeschikt wordt gemaakt
aaneenregeringwaarinburgers
het voor het zeggen hebben.

MANILA — De Franse ambassa-
deur in Manila Le Blanc ontsnapte
donderdag aan een moord- aanslag.
Een gewapende man hieldLeBlancs
vankogelvrij glasvoorziene autoaan
toen hij de ambassade verliet. De
man schoot wel maar raakte Le
Blanc niet.

Regering houdt vol: geengeld meer beschikbaar

Studenten Venezuela voegen
zich bij hoogleraren-staking

CARACAS— De staking
van de docenten aan de der-
tien overheids-universiteiten
in Venezuela heeft een nieu-
we dimensie gekregen door-
dat de studenten zich bij de

stakende hoogleraren heb-
ben gevoegd. Voor president
Jaime Lusinchi en zijn rege-
rings- ploegmaaktditdezaak
er niet gemakkelijker op. Er
dreigt trouwens een verdere
uitbreiding van het stakings-
front.

De al ruim anderhalve week
durende staking van detwintig-
duizend hoogleraren en we-
tenschappelijke medewerkers
heeft als inzetdater meergelden
beschikbaar moetenkomen voor
hetuniversitaireonderwijs.Van
dat geld zal dan ook het hogere
honorariumkunnen worden be-
taald dat de hooglerareneisen.

Op de avondvan de elfde sta-
kingsdag is er een akkoord gete-
kend tussen de organisatie
waarin dehooglerarenzijnvere-
nigd en de federatie van studen-
ten FCE. Dit betekende dat de
stakings- actie ineens een veel
grotere allure heeft gekregen.
Zon driehonderdduizend stu-
denten zijn aan de stakinggaan
meedoen. Ondertussen is _r ook
overleg begonnen dat ten doel
heeft de staking een nog breder
draagvlak tegeven door ook het
andere personeel dat op de uni-
versiteiten werkt bij de staking
te betrekken. Zo maakte Omar
Rodriguez bekend, dievoorzitter
is van dehoogleraren- federatie
FAPUV.

Het akkoordvan de studenten
met dehoogleraren houdt in dat
beide sectoren kracht zetten
achter hun eigen verzoeken bij
de regering met betrekking tot
het wetenschappelijke onder-
wijs welke er opneerkomen dat
er meer geld beschikbaar moet
komen voor dit type onderwijs.

Het akkoord houdt ook in dat
de staking niet beëindigd wordt
tenzij de verlangens van beide
groeperingen zijn ingewilligd;
Voor de regering wordt het dus
moeilijker een oplossing te vin-
denvoor hetprobleem. Wannaar
dadelijk ook de andere werkne-
mers zoals het personeel van de
huishoudelijke diensten enz.
zich bij de actie voegen dan lijkt
een uitwegnogmoeilijkertevin-
den.De studenten hebben ophunverlanglijstje onder meer staan
uitbreiding van het aantal stu-
die- beurzen en verbetering van

de dienst- verlening aan de stu-
denten. Zo verklaardeLuis Ro-
sales die èen van de onderteke-
naars was van het akkoord na-
mens de studenten.

De werknemers van de
Centrale universiteit van Vene-
zuela, de grootste onderwijs- in-
stelling van Venezuela, blijken
bereidtezijn aan deactie tegaan
deelnemen. Het uiteindelijkebe-
sluit daartoe zal via hun federa-
tie, FENATES, worden geno-
men, waarvan het bestuur elk
ogenblik bij elkaar kan komen.
Zulay Dailla dielid isvan hetbe-
stuur van de Fenates- afdeling
van de hoofdstedelijke universi-
teit gaf te verstaan dat de enige
manier om het probleem uit de
wereld te krijgen een algemeen
staking aan de universiteiten
lijkt tezijn.

De regering heeft weliswaar
de staking illegaal verklaard
toen de actie al twee dagen oud
wasmaarheeftverder geeniniti-
atiefmeergenomenomuitdeim-
passe te geraken.MinisterPedro
Poleo Cabello van Onderwijs
zegt slechts dat er geen gelden

beschikbaar zijn om aan de ver-
langens van de stakers te kun-
nenvoldoen.

De onderwijs- begroting is
laatstelijk flink uitgedund. De
regering heeftnamelijk 175mil-
joendollar geschrapt van de uni-
versitaire post op de begroting.
De eis van de hoogleraren is dat
ditgeldweeropgevoerdwordt op
de begroting voor 1988. Meer
dantwee- derde deel van het ge-
schrapte bedrag was bedoeld
voor hetuitbetalen van een sala-
ris- verhoging met 46,3 procent
voor dehoogleraren. Dit percen-
tage is gelijkaan het officiële in-
flatie- cijfervan januari1986tot
november 1987. Het is de index-
ering waarop de hoogleraren
recht hebben overeenkomstig
een zes jaargeleden gesloten
overeenkomst.

In devoorbije stakings- dagen
is het aan de universiteitenrus-
tig gebleven. Er hebben zich na-
genoeg geen incidentenvoorge-
daan. Menis echterbangdat met
uitbreidingvan destakingtot de
studenten dekans oponrust aan-
merkelijk is gestegen.

OPEN TENNIS AUSTRALIË

Oosting en Schapers
naar volgende ronde

MELBOURNE — Menno
Oosting en Michiel Schapers
hebben yrydagbij deopening
Australische tennis- kampi-
oenschappen devierde ronde
bereikt. Oosting won in vier
sets (7-5, 4-6, 6-1, 6-4) van de
Zuidafrikaan Danie Visser.
Schapers versloeg eveneens
in vier sets diens landgenoot
Christo van Rensburg. De
Rotterdammer moest de
eerste set aan de alstwaalfde
geplaatste Zuidafrikaan la-
ten, maarleeddaargeenszins
onder: 2-6,6-3,6-3,6-4.

Als volgende tegenstander
van Michiel Schapers diende
zich deFransmanYannick Noah
aan. Noahbereikte de achtstefi-
nales dooreen geenszinseenvou-

digezege opdeZuidafrikaanEd-
die Edwards. Hij was ook alles-
behalve tevreden en ziet de vol-
gende partij tegen de beste Ne-
derlandermetdenodigevrees te-
gemoet. "Ik speelmomenteel he-
lemaal niet goed. Alleen mijn
service isbevredigend. Melbour-
ne is voor mij een tussenstation.
Ik heb nog erg veel training no-
dig", aldus Noah. "Ik merk dat
het me moeite kost de gehele
wedstrijd geconcentreerd te blij-
ven. Hetvalt me nog mee, datik
al zover ben gekomen. Tegen
Schapers heb ik tweemaal eer-
der gespeeld. Beide keren ge-
wonnen, maar wel op gravel.En
op deze ondergrond in Melbour-
ne is de situatie wel even an-
ders".

ELRAD CARIBE NV
feliciteert

met de oplevering van het nieuwe
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Sithoc-zwemmers oppermachtig

Weinig buitenlandse
teams bij vierde CISI

WILLEMSTAD — De vier-
de CISI (Curagao Internatio-
nal Swimming Invitational)
heeftzich ditjaargekenmerkt
door een minimale buiten-
landse deelname. Virgin Is-
lands zegde twee dagen voor
dewedstrijden af, doorferry-
problemen kon een Venezo-
laans team Curacao niet be-
reiken en een Amerikaans te-
amkon geen plaats meer vin-
den op het vliegtuig naarCu-
racao.

Alsenigbuitenlands teamwas
Jamaica vertegenwoordigd met
een all-starteam,bestaande uit4
jongens en 2 meisjes. De lokale
zwemverenigingen hadden op
basis van kwalificatie- wedstrij-
den hun leden ingeschreven. Ze-
ven Bulado-zwemmers, vijf van

de Dolfijnen en twintig Sithoc-
zwemmers kwalificeerden zich
voor deze wedstrijden.

Naast de goederesultaten van
Dolfijnen-zwemster Wendy Be-
kkenk, waren vooral de Sithoc-
leden oppermachtig. Voor de
derde achtereenvolgende keer
won de club de Challenge Cup,
door de CHATA beschikbaar ge-
steld. Jamaica werd met zijn zes
zwemmers zeer verdienstelijk
tweede in de eindrangschikking
met zeven maal goud, vier maal
zilveren zeven maal brons. Dol-
fijnen, als derde geëindigd, be-
haalde zes medailles, waarvan
Wendy Bekkenk in haar eentje
ervijfvoor zichzelf(een haarver-
eniging) opeiste. Driemaal goud
en drie maal zilver was voor de
Dolfijnen. DeBulado-zwemmers
bereikten geen enkele maaleen

ereplaats.
De overmacht van Sithoc

wordt vooral in de ereplaatsen
verdeling duidelijk: 13 keer
goud, 12 keer zilver en 12 keer
brons.

Op de heren-
estafettenummers behaalde Bu-
lado weleremetaal.Een zilveren
medaille en tweemaal brons was
voor de club weggelegd. Sithoc
veroverde 2keer goud en 1keer
zilver. Jamaica veroverde van
elk metaal een plak.

Bij de dames-
estafettenummers stond alleen
een ploeg van Sithoc op de
startblokken.

De Excellence Award ging
naar de Jamaicaanse Myra
Seeva. Zij was op vele nummers
ongenaakbaar enverbeterde ve-
le CISI-records.

Dit weekeinde weer betaald voetbal

Ajax naar Roda JC en
PSV ontvangt FC Twente
DEN HAAG — Na enkele

weken stilstand wordt de
competitie betaald voetbal
«et komend weekeinde weer
hervat. De meeste clubs zijn
aan hun negentiende wed-
strijdtoe. Het feit,dater gedu-
rende de winterstop niet
werd gespeeld, betekende
n|et, dat er aan het 'front'
«iets te beleven viel. Integen-
deel. Juist bij de topclubs
PSV en Ajax waren er heel
wat perikelen rond de coa-
ching.

Bij Ajax, dat inmiddels al acht
Punten bij het nog zonder
Puntverlies aan de top tronende
PSVis achtergeraakt,raakte Jo-
tan Cruijff uit de gratie. Nadat
de tegenstellingen tussen de ei-
genzinnige Vinkevener aan de
er»e kant en hetbestuur onover-
brugbaarwaren geworden, dien-
de Cruijffzijn ontslag in. Even
'e.ekheter nogop,dateen verzoe-
ningspoging zou worden onder-
nomen, maar dat bleek zinloos
toen de voltallige ledenraad van
Ajax tegen handhaven van Cru-
ijffwas.

Ajax zal hetnu verder zonder
Cruijff moeten doen en de eerste
competitie- wedstrijd, waarbij
datgebeurtin depraktijk, is zon-
dag bij Roda JC inKerkrade. De
Limburgers zullenzich niet zon-
derslagof'stoot gewonnen geven
aan de Amsterdammers, die
tijdelijk onder leidingstaan van
oud-international Barrv

Hulshoff, want Roda JC, dat
slechts vier clubs onder zich
heeft, kan depuntjesveel tegoed
zelfgebruiken.

MICHELS
PSV, dat met zeventien ge-

wonnen wedstrijden maximaal
heeftgescoord(net alsRKC in de
eerste divisie, dataleen duelver-
der is gevorderd), krijgt FC
Twente op bezoek. Bij PSV leek
het er langetijdop,datRinus Mi-
chels zijnopwachtingzoukomen

maken als een soort supervisor.
De intenties waren er, alleende
partijen konden het niet eens
wordenover detijdsduurvan het
af te sluiten contract. Michels
wilde niet verder gaan dan twee
jaar, het clubbestuur zag het
liefst een periode van vier ofvijf
jaar vastgelegd. Uiteindelijk
werd besloten van dekomst van
Michels afte zien en decontrac-

ten met de coaches Hiddink en
Dorjee (assistent) met twee jaar
te verlengen.

Feijenoord, denummer drieop
deranglijst metvijfpunten min-
der danAjax, maar metwel twee
wedstrijden meer voor de boeg,
speelt vanavond al in Zwolle te-
gen PEC. De Zwollenaren, bij
wie geldschieter Eibrink zijn
vertrek heeft aangekondigd,
vertoeven in de middenmoot,
maarkunnen thuis nogwel eens
voor een verrassing zorgen.

De nummer vier, Fortuna Sit-
tard, vertrektnaar Alkmaar om
het in degradatie-gevaar verke-
rendeAZ te bestrijden. De ande-
re 'klanten'voor afdalingnaar de
eerste divisiezijnVolendam, dat
bijFC Groningenop bezoekgaat,
en het onderaanstaande en het
bijnareddeloos verloren DS '79,
dat in eigen huis opFC Utrecht
stuit. Het duel in Groningen is
van groot belang, omdat de
thuisclub slechtstweepunten op
AZ en Volendam voorstaat.

Van de andere duels kunnen
Sparta -FC DenHaagen Willem
II - FC Den Bosch interessant
zijn vanwege het geringe
krachtsverschil en het lokaleka-
rakter, dat voor extra spanning
zoukunnen zorgen. Bij Haarlem- VVV is het op de vijfde plaats
staande team uit Venlo licht fa-
voriet, al bedraagt het verschil
in punten tussen beide clubs
slechts drie.

...RINUS MICHELS: wilde niet
langer dan twee jaarvastzitten
aanPSV, terwijldelandskampi-
oenaan vierofvijfjaar dacht...

Capablanca start club-kampioenschap

Louis Smith wint
schaaktoernooi

WILLEMSTAD — Louis
Smith blijft een van de
sterkste schakers van de An-
tillen. Hij schreef het vorige
weekeinde gehouden open
schaaktoernooi van Capa-
blancabij opzijnreeds indru-
kwekkende erelijst.

Schaakclub Capablanca, or-
ganiseerdeditjaarvoor heteerst
een open schaaktoernooi 'Ana
nobo'genaamd.Er schreven zich
zestien schakersin dieonderling
niet erg veel in kracht verschil-
den. Smith kreeg de titel beslist
nietcadeau enheefter hard voor
moeten werken.

Clovis Thomas eindigde op de
tweede plaats voor de aanstor-
mende jeugd,waarvan Ed de Ca-
stro de derde plaats voor zich
opeiste.

Vanavond start decompetitie

omheic-uuKampioenschap 1956
van Capablanca. Deze competi-
tie duurt ongeveer 16 weken
(ronden). Er zal eerst een voor-
rondeworden afgewerkt om 'het
kaf van het koren' te scheiden.
Men moet 40 zetten in 2 uur ge-
daan hebben. Daarna 20 zetten
in een uur. Titelverdediger Ge-
rard Chin-A-Lien verwacht van
vooral Derrick Holiday, Omalio
Meriën, die onlangs een
schaakschool startte,Giono Mir-
za, Nelson Nicastiaen Valentin
Palacios een dreigende greep
naar zijn kroon. Voorwaarden
voldoende om een spannende
competitie tegemoet te zien.

Alle wedstrijden vinden
plaats in landhuis Plantersrust
te Mundo Nobo. Aanvang elke
vrijdagavond om 20.00 uur. Be-
langstellenden zijn altijd van
hartewelkom.

Vatanen verliest tijd
in rally Parijs-Dakar

TESSALIT — De Italiaan
£dy Orioli heeft donderdag
"Jdens de veertiende etappe,vanKidal naarTessalit, delei-
uing genomen in het mo-
torklassement. Vatanen gaf
enkele minuten prijs maar
'eidtnog steeds.Orioli arriveerderuim een uuryoor zijn tegenstanders. In hetAlgemeen klassement wordt de
*amaha-coureur op korte af-stand gevolgd door zijn landge-
noot Franco Picco, die meer dan
J*egen minuten achterstandheeft.

Ari Vatanen, leider in het au-
toklassement, gaf tijdens dee erBte etappe over Malinees
grondgebied enkele minuten op
ZlJn achtervolgers prijs. Halver-wege derit kreeg hij problemen

met het navigatiesysteem. De
Finserallyrijder, vorigjaarwin-
naar van dewoestijnrally, zocht
in het terrein naar een niet be-
staande controlepost.

De etappe werd gewonnen
door deFransen Bouchet en Vil-
lepique, gevolgd door hun
landgenoten Riviere en Herve.
Vatanen verloor ruim zes minu-
tenop dewinnaars,maarbleefde
rangschikking aanvoeren met
ruim een uur voorsprong op
naaste concurrent, landgenoot
Kankkunen.

De Nederlandse equipe van
Mieke en Kees Tijsterman, rij-
dend in een Mitsubishi, bezet in
hetalgemeenklassement devijf-
deplaats. Zij hebben op de leider
een achterstand van 4 uur en
21,52 minuten.

COMMANDO'S
Brigades Mounties hebben

er zes jaar training op zitten
om eventuele terroristische
acties te voorkomen dan wel
de gevolgen daarvan zoveel
mogelijk tebeperken. Het zijn
commando's, die na die trai-
ning hun normale werken
voortzetten. Alshalf februari
enige duizenden sportlieden
in Calgary samenkomen,
worden zij stand-by gehou-
den. Kern van de anti-
terreuractie is Ottawa, waar
het Special Emergency Res-

ponseTeamwasopgeleid.Dat
gebeurde door Special Air
Service uit Groot-Brittannië,
dat zijn ervaring heeft opge-
daanin deFalkland-oorlog.

"Welke situatiezich ook
voordoet, verzin maar het er-
gste, ik geloofdatwe er ade-
quaat op kunnenreageren",
zegtKewith Thompson,hoofd
van deze speciale dienst in
een gesprek met het Britse
persbureauReuter. Driejaar
voordatin 1981 deWinterspe-
len aan Calgary werden toe-
gewezen, was deRCMP alde-
ze 'moderne' weg ingeslagen.

VolgensThompson was het
nieteen weloverwogen beslis-
sing het imago van de Moun-
ties te veranderen. Wel een
niet onbelangrijk bij-
verschijnsel: de Mountie van
de ansichtkaart werd altijd
meer gezien als een nobelpaardenliefhebber dan als
een professionele
wetshandhaver.

Thompson schrijft dat
beeld toe aantoerisme en me-
dia. Uiteindelijk heeft de Ca-
nadese regering besloten dat
deRCMP dezespecialeeenhe-
den zou ontwikkelen en niet
het leger. Toen de Spelen aan
Calgary werden toegewezen,
was dat aanleiding de anti-
terreurtraining ernstig ter
hand te nemen.

Mounties beveiligen Calgary
”Mistdeduffeuitstraling

van een dorps-koddebeier”
CALGARY — De Cana-

dezenboffen dat ze de fa-
meuze bereden politie
naar voren kunnen schui-
ven als symbool van orde-
handhaving. Een officier
van de Royal Canadian
Mounted Police (RCMP)
lijkt uitsluitend voorzien
van positieve eigenschap-
pen. Hij is dapper en
rechtvaardig en mist de
duffe uitstraling van een
dorpskoddebeier.

Olympisch Calgary maakt
de komende maand handig
gebruik van het oude beeld
van dezehoog aangeschreven
politieman, die qua aanzien
slechts te vergelijken is met
de Engelsebobby vanvoor de
turbulente jaren zestig. De
traditionele outfit van de
Mounties is tegenwoordig
echternietmeer daneen mas-
ker. Tepaardpatrouilleren zij
langs de olympische accomo-
daties, meer alledaags gekle-
de collega's speuren met
ultra-moderne apparatuur de
stad af naar onraad. Sinds
twintigjaaris immersbekend
dat Olympische Spelen mik-
punt kunnen zijn van ge-
welddadige acties.

GEENLEGER
De Mounties-nieuwe-stijl

zijn verantwoordelijk voor de
veiligheid in de bergachtige
lokaties Nakisma en Canmo-
re, waar de alpineen noordse
ski-nummers worden afge-
werkt. De bewaking van het
atleten-dorp en de universi-
teits- terreinen, waar zich de
olympische schaatshal be-
vindt, komt voor rekening
van de Calgary Police Servi-

cc. Het ligt niet in de bedoe-
ling het Canadese leger in te
schakelen, al worden er wel
zeshonderd soldaten achter
dehand gehouden.

Over de kosten van de be-
veiligingtijdens devijftiende
Olympische Winterspelen
hult het organisatie-comité
zich in stilzwijgen. Geen beg-
roting toont het bedrag dat
daarvoor is uitgetrokken.
Burgerlijke autoriteiten(in
Calgary, in de staat Alberta
en de nationale overheid in
Ottawa) vinden het ook niet
echteen onderwerp waarover
openhartig moet worden ge-
sproken. Van de ye. lig-
heidskostenkomt dertig mil-
joen gulden voor gezamenlij-
ke rekening vanRCMP en de
gemeente politic van Cal-
gary.

Volgens veiligheids-
functionarissen Gord Shaw
(CPS) en Ron Mclntyre
(RCMP) is de kans datCalga-
ry tussen 13en 28februari het
doelwit is van gewelddadige
actie bijzonder klein. Niette-
minwordtweinigaanhet toe-
val overgelaten. Op de daken
van het olympisch atleten-
dorp is 24 uurper etmaal ge-
wapende politie geposteerd.
Elk uur worden
steekproefsgewijs bewoners
en bezoekers gecontroleerd.
Omhetbeeld van eenmilitair
kamp te voorkomen, mengen
duizend getrainde vrijwilli-
gerszich in burgerkleren tus-
sen atleten en Calgarians.
Metregelmaat wordt elke ho-
telkamer op explosieven ge-
controleerd. En geen skiër,
roddelaar, ijshockeyer of
schaatsermag in een busvan
deorganisatie stappen, voor-
dat een eventuele bom is ver-
wijderd.

VOETBAL/HAMBURG — De
Joegoslavische trainer Josip
Skoblar, die bij Hamburger SV
werdontslagen,keert terugnaar
zijn vaderland. Skoblar tekende
eencontractvoor eenhalfjaarbij
Celik Zenica, dat de laatste
plaats bezet in de eerste divisie.

Bridge-uitslagen

WILLEMSTAD — De uitsla-
gen van de eerste ronde van de
bridge- competitie voor de dames
van Asiento luiden: 1.VanBeek -
Blankevoort 64.97; Bongers - De
Vries 64.29; 3. Senior -V/d Plank
58.50; 4.Boudewijns -Kruisheer
55.16; 5. Brans - Rutgers 52.72;
6.Breusers - Mesker 52.38; 7.
Henriquez - Schnitger 51.70; 8.
Geenen - Maas 50.00.

De uitslagen van de bridge-
drive van Baranca van
woensdag: 1. echtp. Van Beek
70.31; 2. echtp.Kruisheer 63.80;
3. dames Bongers - De Vries
58.59; 4. mevr. Geenen - Brown
57.03; 5. Schrils - De Haseth
56.51; 6. Groot - Cloose 54.17; 7.
dames De Paus - Nebbeling
52.34; 8./9. Opstal -De Vries/
Kroeger - Van Wijngaarden
51.56.

SPORT AGENDA

MALTA AMSTEL
SENTRO DEPORTIVO KÖRSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

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

SCHAAKVERENIGING CURAQAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.

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

BRIDGEN
(Bridgeclub «Corsow»)
20.00uur 2de wedstrijdavond te Scherpen-
heuvel.

TENNIS
(Centennial-toernooi)
18.15-22.15uur starttennistoernooi - CSC-
baan te Damacor.

SCHAKEN
(Schaakclub Capablanca)
20.00uurstartctubkampioenschap- compe-
titie - Plantersrust.

ZATERDAG
ATLETIEK
(Road Runners ClubKörsou)
09.00-12.00 uur inschrijving Coca Cola 10-
-k- loopwedstrijd -RRCK- centrum achter
Trupial inn Hotel.
TENNIS
(Centennial-toernooi)
16.30-22.15 uur voortzetting toernooi -CSC-baan te Damacor.

Oranje start tegen Sovjetunie

Speelschema voor
EK-voetbal bekend

DUSSELDORF —Het speelschema voor de eindrondevoor
hetEuropeeskampioenschap voetbal ziet eralsvolgt uit. De
acht ploegen zijn in twee groepen verdeeld. In groep 1 zyn West-
Duitsland, Denemarken, Italië en Spanje geplaatst, terwijl Neder-
land, Engeland, Sovjetunie en lerland in groep 2 tevinden zyn.

Achtereenvolgens wordtgenoemddatum,plaats waardewedstrijd
wordt gespeeld, aanvangstijdstip in Europese tijd (men moet er zes
uurvan aftrekkenwilmen Antilliaanse tijdhebben)en wietegenwie
speelt.

Nederland start op 12 junitegen de Sovjetunie, ontmoetop 15juni
Engeland en speelt op 18 junitegenlerland.
10juni Düsseldorf 20.15West-Duitsland - Italië
11 juni Hannover 15.30Denemarken - Spanje
12 juni Stuttgart 15.30Engeland - lerland
12 juni Keulen 20.15Nederland - Sovjetunie
13 juni rustdag
14juni Gelsenkirchen 17.15West-Duitsland - Denemarken
14 juni Frankfurt .20.15 Italië - Spanje
15 juni Düsseldorf 17.15Engeland - Nederland
15 juni Hannover 20.15 lerland - Sovjetunie
16 juni rustdag
17 juni München 20.15West-Duitsland - Spanje
17 juni Keulen 20.15Italië - Denemarken
18juni Frankfurt 15.30Engeland - Sovjetunie
18juni Gelsenkirchen 15.30lerland - Nederland
19juni rustdag
29 juni rustdag
21 juni Hamburg 20.15Winnaar Gr. 1 - Tweede Gr. 2
22 juni Stuttgart 20.15Tweede Gr. 1 - Winnaar Gr. 2
23 juni rustdag
24 juni rustdag
25 juni München 15.30finale

WIJKAANZEE-De Neder-
landse schaker HANS BOHM
verbeterde met succes het we-
reldrecord simultaan-schaken,
dat op naam stond van de
WestduitserHort.Bohm hadzich
ruim twee maanden intensiefvoorbereid op de geslaagde re-
cordpoging.
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OPENINGSWEDSTRIJDEN

op
23 en 24 januari a.s.

Inschrijving mogelijkvoor
alle windsurfers-

Inschrijving: Princess Beach Hotel
16 januaria.s. vanaf 10.00 uur

p\ GesPonsoreddoor:
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ARREST
De Stena Mayo was zich

echter van geen kwaad be-
wust en had geen idee wat de
plannen van de Venezolanen
waren. Er werd gevraagd of
de boot onder arrest stond:
"Ja, u staat onder arrest en u
moet meekomen naar onze
basis Las Piedras en daar
wordt u ondervraagd en on-
derzocht", was het antwoord.
Dereis naar dehaven, duurdezon 12uur.Daar moest enige
tijd gewachtworden, waarna
er een luitenant aan boord
kwam die ontkende dat de
Stena Mayo onder arrest
stond.

"Tot zaterdagavond ge-
beurde er niet zoveel. Toen
zijner een man oftien uitCa-
racas speciaal overgevlogen
voor een onderzoek. Alle
scheeps- en onderzoeks- pa-

pieren en paspoorten zijn
doorgenomen.Dat is zondag
nogmaals gebeurd waarbij de
bemanningsleden ook onder-
vraagd zijn. Toen is dediscus-
siebegonnenover dejuistepo-
sitievan de StenaMayoop het
moment van de aanhouding.
We hebben toen kunnen be-
wijzen met computerprints,
dat we zaten waar we gezegd
hadden."

Nu is gebleken dat alles op
een misverstand berustte. Is
dat ook toegegeven door de
Venezolaanse autoriteiten1?

"Nee, zij hebben het woord
misverstand nietgebruikt. Ik
hebweleen verklaring gekre-
gen in het Spaans. Daarin
staat datwe in Venezolaanse
wateren waren, in hun zoge-
naamde economische wate-
ren en datwebezig warenmet
werk. Dat schijnt onze enige
fout geweest te zijn. Verder
staat er in de verklaring dat
als het nog een keer gebeurt,
er scherpere maatregelen ge-
nomen zullenworden."

Kapitein Stena Mayo zat in depiepzak:
”Ik vaar al 23 jaarmaar

heb nog nooitzoietsmeegemaakt”
—door Hanneke vanKouwen—

WILLEMSTAD — Kapitein Victor Vendelbosch van het
onderzoeks- schipStena Mayois zeer verontwaardigd over
het gebeuren in Venezuela: "Ikvaar al 23 jaaren heb nog
nooitzoiets meegemaakt."Vorigeweekvrijdagwerd deSte-
na Mayo op circa 16 mijl uit dekust van Venezuela aange-
houden dooreen patrouille- bootvan deVenezolaanse ma-
rine. Pas woensdagmiddag mocht het schip de marine-
havenLas Piedras weer verlaten.Het was president Jaime
Lusinchi van Venezuela diedaarinbemiddelde. Nagisteren
opCuracao gebunkerd te hebbenen het onderzoeks- mate-
riaal te hebben uitgeladen, heeft deStena Mayokoersgezet
naar Brazilië waar het enige maanden werkzaam zal zijn.
Kapitein Vendelbosch vreest echter dateen contract voor
een onderzoekvan zestig dagen, datop 15 januarihadmoe-
tenaanvangen, aan deneus van deStenaMayovoorbij gaat.

Terwijl de Stena Mayo be-
zigwas met hydrografisch on-
derzoek, zag debemanningde
patrouilleboot PC-12 al van
verre aankomen. De Stena
Mayoriep deboot zelfop, om-
dat hij te dichtbij kwam en
het onderzoek interrumpeer-
de. Toen werd dekapitein ge-
sommeerd te stoppen en het
onderzoeks- materiaal bin-
nenboord te halen. "We heb-
ben zon drie uur liggen
wachten. Omkwart voor vijf,
meldde de patrouilleboot da-
deStenaMayomee moest, an-
ders zou er geschoten wor-
den", zo verhaalt dekapitein.

Vendelbosch liet weten onder
Nederlandse vlag te varen en
naar Curagao te willen gaan.
Op het moment dat de Stena
Mayo daartoe pogingen on-
dernam, werd er door de PC-
-12 geschoten. "Heel dichtbij
zelfs, vlak voor onze brug
langs, over hethele dekheen.
Toen begrepen we wat hij be-
doelde, en zijn we maar mee
gegaan."

LUSINCHI
Als zondag al bekend was

dat uw opgegevenpositie juist
was, heeft hettoch noglang ge-
duurdvoor hetschip vrijgela-
ten werd.

"Ja, datklopt. De mensen
van debasis zagen wel in dat
wat wij gezegd hadden, klop-
te. Maar hetwas uit hun han-
dengenomen door het minis-
terievanDefensie in Caracas.
Daar hebben alle onderhan-
delingen plaats gevonden.
Het is zelfs voor de president
van Venezuela geweest, die
heeft moeten beslissen of wij
vrijgelaten mochten worden.
Wegens de goede betrekkin-
gen tussen Nederland en
Venezuela, mochten we weg.
Toen wasbet ook binnen een
halfuur geregeld."

Mocht de bemanningal dit
tijd niet van boordaf?

"Nee,er stondeen MPbijde
ingang met een uzi, eerst ge-
laden, naderhand niet meer.
Alleen ik mocht van boord af
en toeomtebellenmet de am-
bassadeur.

SPANNING
Hoe was de sfeeraan boord

voelde u zich bedreigd?
"In hetbegin zeer zeker. Je

weet niet wat je te wachten
staat. Er bestaanvan diehele
vreemde landenenik wasook
nog nooit in Venezuela ge-
weest. De eerste dagkwam
zon bus vol met mariniers
aanrijden en die sprongen er
allemaal uit.Dat leeknietzo
leuk. Hetbleek later een mis-
verstand te zijn en de hele
handel ging de bus weer in.
Op het laatst was desfeer een
stuk beter aan boord. Maan-
dagavond isaanboordook een
BBQ-party georganiseerdom
de spanningwat te breken."
Daarbij is overigensmaareen
'klein borreltje' gedronken,
want de Stena Mayo is een
droogschip waar geenalcohol
gedronken mag worden.
Overdag deden de beman-
nings- leden, waar dat moge-
lijk was, gewoon hun werk.

SCHADE
Heeft deStenaMayo nogfi-nanciële schadegeleden door

hetgebeuren?
"Wij zijnnog steedsgechar-

terd tot wij gedemobiliseerd
pijn. Normaal ishetzo datvan
mobilisatie tot demobilisatie,
wijbetaald wordendoor dege-
ne die ons gecharterd heeft.
Wat er ook gebeurt, dat is de
verantwoordelijkheidvan die
maatschappij. Ópzich hebben
we dus niet zoveel verloren.
Maar we lopen het risico om
een contract mis te lopen in
Brazilië. Daar hadden we op
15 januarimoeten beginnen.
Ikweet niethoe het staatmet
dat contract. Als we vana-
vond weg gaan, zijn we over
dertien dagen in Brazilië.
Daar is onze maatschappij
StenaBrazil albezigomuitte
zoeken of het contract ge-
handhaafdkan blijven. Dit is
immers puur overmacht,
maar je weet hetnooit."

Victor Vendelbosch, en de
rest van de bemanning, is in-
middels weer van de schrik
bijgekomen. Dat hij langs
Venezuela moet, op weg naar
Brazilië, schrikthem niet be-
paald af. Het hele gebeuren is
zo absurd, dat hij zich niet
voor kan stellen ooit nog
zoiets mee te maken.

'Efficiënte afslanking'
WILLEMSTAD — Het Ei-

landsraadslidRicardo Isebia
heeft in een brief het Be-
stuurscollege laten weten,
dat het eilandsbestuur zijns
inziens een verkeerd uit-
gangspunt heeft ingenomen
bij zijnbeleid ten aanzien van
de nota 'uitvoering volume-
beleid. Isebia stelt, dat de
overheid—en datgeldt even-
zeer voor deregering—dient
uit te gaan van een 'afslan-
king' vanhetambtenaren-ap-
paraat om zodoende een effi-
ciënterkorps te creèren. Op
dit moment, zo schrijft hij,
gaat de overheid ervan uit,
dat ambtenaren dienen te
worden ontslagen om zo-
doende de overheids- uitga-
ven terug te dringen.

"Ikhebdeindruk, datde eilan-
delijke en de landelijkeoverheid
zomaar in het wilde weg mensen
willen ontslaan, om zodoende
een drastische beperking in de

uitgaven te bewerkstelligen,
hetgeen zeker niet de goedkeu-
ring van mijn fractie zal krij-
gen", aldus Isebia.

Hij stelt, dat er alternatieven
zijn omtekomen toteen inkrim-
ping van het ambtenaren- appa-
raat metvijftienprocent—onge-
veer 1.500 ambtenaren. Isebia
zegt, datvolgens hem uiteen on-
derzoek alsnelzoublijken, datop
zijn minst vierhonderd
ambtenaren 'non- produktief
zijn. En door een verder doorge-
voerde stroomlijning zouden
tweehonderd ambtenaren ge-
mist kunnen worden, zo schrijft
hetEilandsraadslid.

Hij vraagt ook aandacht van
de eilandsbestuurders voor het
feit, dat het een probleem kan
worden wanneer straks 2.500

ontslagenambtenarenop het ei-
land rondlopen, samen met de
andere werkelozen: "Enorme so-
ciaal- economische konsekwen-
ties in 1989en de jarendaarna".

Isebiavraagthet Bestuurscol-
lege,en middels zijnbrieftevens
deregering, om dewijze waarop
hetontslag aan al die ambtena-
ren zal wordenverleend zorgvul-
dig te bestuderen en te begelei-
den:"Onzefractie isbereid altijd
van gedachten te wisselen over
ditonderwerp".

Aan het einde van de brief
dringt Isebia erop aan om de op-
positie niet te negeren, want de
oppositie vertegenwoordigt een
enorm deelvan debevolkingvan
Curasao: "De kwestie betreffen-
de het ontslag van over-
heidsdienaren houdtonzefractie
zeer bezig". Tot zover Isebia.

$M EILANDGEBIED CURACAO

Zoals aangekondigd, zal er elke week een publicatie
verschijnen van arbeidsplaatsen, waarvoor een ver-
zoek is ingediend, ter verstrekking van een werk-
vergunning aan een niet Antilliaan.
Het gaat om de volgende arbeidsplaatsen:
— Bedrijfsleider (restaurant);
— Administrateur;
— Accountant hotel;
— Chefkok (italiaanse gerechten);
— Souschef;
— Assistent accountant;
— Chemisch ingenieur;— Fysiotherapeute;
— Hoofduitvoerder (bouwbedrijf);
— Landbouwer/veeverzorger;— Paardenverzorger;
— Inwonende dienstbode;
— Verpleegkundige;
Indien u zich geschikt acht voor één van deze
functies, gelieve zich persooidijk bij de Dienst
voor Arbeidszorg, Penstraat 32 te melden of via
telefoon 613022 toestel 38 te bellen.
Afd. P.R.
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CANADA OVERSEAS INVESTMENT
CORPORATION N.V.

requires for its Curacao office an

ADMINISTRATOR/ACCOUNTANT
with thefollowing qualifications:— Minimum of5years offinancial accounting

and diploma PD/MBA— Micro computer experience (IBM compa-
tible)— Typing skills min. 60 w.p.m.— Self starter, willingness to work without
supervision for lenghty periods— Fluency in Dutch and English languages.

Please send application with Curriculum Vitae
and salary requirements before January 22nd,
1988 to:

CANADA OVERSEAS INVESTMENT
CORPORATIONN.V.

c/o

Deloitte Haskins+Sells
Van Dien^Co

P.O. Box 360
Willemstad, Curacao

_. Attention: Mr. Peter-Jan van Ham

WILLEMSTAD - Ter gele-
genheidvan de uitgifte in Vene-
zuela van eenpublicatievan gou-
verneur drRené Romer, bracht
dr J. Hernandez, ambassadeur
voor Venezuela een bezoek aan
Curacao. Hij overhandigde Ro-
mer deeerste exemplaren van het
boekje, dat als titel draagt "La
Sociedad Curazoleha".

Het betreft hier een publicatie
die de bijgewerkte tekst omvat

van drie hoofdstukken uit "Sa-
menleven op een Caribisch Ei-
land", dat in 1981 verscheen. De
vertaling naar het Spaans werd
verzorgd door de echtgenote van
de gouverneur, mevrouw J.C.I.
Romer- de Vreese.

Foto: ambassadeur Hernan-
dez, overhandigtgouverneurRo-
mer deeerste exemplaren van zijn
vertaalde werk.

r BOUTIQUE

Windstraat 11/13zijweg Gomezplein

CARNAVALS-UITVERKOOP

50 /O op alles

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

FACULTEIT DERRECHTSGELEERDHEID
Gedurende de periode 18 januarit/m 11 februari 1988zal tel-
kens opmaandag, dinsdag en donderdagvan 19.00-21.00uur
aan de Faculteit derRechtsgeleerdheid, in hetkader van de

DOCTORAALOPLEIDING
alskeuzevak gedoceerd worden
Recente ontwikkelingen in derechtspraak

met betrekking tot het strafprocesrecht
door

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

Belangstellenden kunnen zich voor dezecolleges melden bij de
Administratievan deUniversiteit 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. 13-39-826of de Giro,
rekening no. 545848.

Aan hen diereeds detitel van meester in het AntilliaansRecht of
NederlandsRecht bezitten zal door de Universiteit een getuig-
schrift wordenverieend indien metgoed gevolg aan hettentamen
is deelgenomen.

Mr. H.L. Peloz iii J_S&_
Dekaan van deFaculteit II ffft||||ft|
derRechtsgeleerdheid.

Urav-nMat Na-honal <H AnteJ]

UrtveraiK!-van de Nederland--AnSta.
Uróeraity of the Nethertands. notes
Ur-veR-dad déka AntaasNeertandesas

Kompanla di Awa i
Elektrisidat di Körsou N.V.

(K.A.E. N.V.)
producentvan drinkwaterenelectriciteit voorde gehe-
le Curacaose gemeenschap roept sollicitanten op
voordefunktievan:

ANALYTICAL CHEMIST
Organisatie
Is verantwoordingverschuldigd aan de Chief Labora-
tory, dieressorteert onder deTechnical Director.

Doel
Het .verrichten van onderzoeken en analyses m.b.t.
chemische aspekten van debedrijfseenheden.

Funktie-eisen— Diploma Chemisch Analist op H.8.0.-A of B nivo
of gelijkwaardig.— Goede contactuele eigenschappen.— Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardig-
heid.— Kennis van de Nederlandse- en Engelse taal.— Minstens 5 jaarervaring in soortgelijke funktie.

Eenpsychologische testkan deeluitmaken van de se-
lectie-procedure.
De K.A.E. biedt naast een verzekerde toekomst goe-
de primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een volledige
curriculum vitae terichten aan:

Hoofd PersoneelszakenK.A.E. N.V.
Rector Zwijsenstraat nr. 1.

LIONS DIVE HOTEL& MARINAN.V.
Het 72 kamers tellend Lions Duik Hotel, gelegen aan het
strand en demarina van het Seaquarium, zal eind 1988 haar
poorten openen. Daar het in debedoeling ligt degeheleFood
&Beverage uit tebestedenwil hethotel incontact treden met
een
BAR/RESTAURANT EXPLOITANT
Voor het restaurant met bar is een oppervlaktevoorzien van
100m2,exclusief keukenenbuitenterras, grenzend aanpool-
area. Vanuit detropische ambiance van hetrestaurant heeft
men een prachtig uitzicht over de zee en het Seaquarium
complex.
Vandezijde vandeexploitant wordtverwacht datalle investe-
ringen gepleegd worden terzake keukeninrichting, inventa-
ris, decoratie, voorraden, etc.
Er wordt naar gestreefdommet de juistekandidaateen lang-
durig lease-contract te sluiten.
Gegadigden kunnen zich schriftelijk wenden tot Integrated
Management & Design, De Ruyterkade 53, Curacao. Voor
nadere inlichtingenkunt U contact opnemen metDrs.R. Ver-
meulen, Tel.nr. 613550.V __>

FATUM^]
oe Nederlanden van 1845 Nationale Nederlanden g
Voor de sektor automatisering zoeken wij op korte termijn een ervaren

PROGRAMMEUR ANALYST
FUNKTIE-INFORMATIE:

Onder verantwoordelijkheidvan deafdelingschefzal demedewerker belastwor-
denmet programmeren, metassisteren bij deanalyset.b.v. nieuwe programma-
tuur en onderhoudvan bestaande programma's.

FUNKTIE-EISEN:— zelfstandig kunnen werken.— ervaring met analyse.— beheersing van RPG 111 ofRPG 11.— middelbare opleiding met wiskunde.— leeftijd 25-30 Jaar.
Uw schriftelijke sollicitatiekuntU richten aan hetHoofd Personeelszaken FATUM/De Neder-
landen van 1845 Schadeverzekering N.V.,Cas Coraweg 2, P.O. Box 3002, Curacao. X

-j-M _mm mm _._. »> mm mm _i

y I\ Het Bestuur van de X
StichtingAdministratie Protestants Onderwijs

I (SAP.O.)

! roept hierbij sollicitantenop voor defull-time funktie:

x ONDERWIJSFUNKTIONARIS
Eisen: ?
a. onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs m n[ MAVO en/ofL.8.0. t.w. hoofdakte+ LO. akte (m) of lerare-nopleiding + pedagogisch getuigschrift;
b. minimaalsjaaronderwijservaringbijhetvoortgezetonderwijs f| en goede staat van dienst;

le. goedecontactuele- en organisatorischeeigenschappen ;d. kennis van het Antilliaans onderwijs systeem en bereidheidzich bij te scholenop die terreinen noodzakelijk voor een goe-
de uitoefening van defunktie;

t e. lid van één der protestantse kerken en kerkelijk meelevend ,
zijn. |

Nadere inlichtingen te verkrijgen bij de heer M. Pors, tel.: 78178/
t 74. Sollicitatiesmet volledigecurriculumvitae, copieën diploma's,

referenties en tel. nr. vóór 31 januari 1988richten aan hetBestuur
voornoemd, Postbus 3555, alhier.
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STANDAARD
Het gaat hierbij uiter-

aard om standaard- ver-
pakkingen. Bijvoorbeeld:
een fles met honderd ta-
bletten wordt verdeeld in
tien flesjes met elk tien ta-
bletten. Dan mag de apo-
theker nietnogmaals pero-
neelskosten en de kosten
voor de extra verpakking
in rekening brengen. Op
Curacao mag dat wél.

Oj_verzoek van decliënt
kan deapotheker in Neder-
land ook zelf een duurder
merk-produkt door een
goedkoper geneesmiddel
van dezelfde samenstel-
lingvervangen.De wetlaat
dit toeen eenwijziging van
het doktersrecept is daar-
voor nietvereist.

In dit geval mag de apo-
theker één- derde van het
verschil tussen de inkoop-
prijzen van het dure en
goedkope produkt aan de
cliëntinrekening brengen.
Twee-derdekomt decliënt
ten goede.

Op Curacao is deapothe-
ker verplicht precies de
voorschriften van de dok-
ter op te volgen. Hij mag
niet uit eigener beweging—zonder wijziging van het
dokters- recept — een
goedkoper merk met de-
zelfde samenstelling als
het duurdere door de arts
voorgeschreven medicijn
aan de cliënt leveren.

IN VOORMALIG NOORS ZEEMANSHUIS
Gerenoveerde kantoren
Bureau Domeinbeheer

WILLEMSTAD— Vanmid-
dag om vier uur vond defees-
telijke openingvan de geren-
oveerdekantoren ten behoe-ve van hetBureau Domeinbe-
heer plaats, dienugehuisvest
zijn in het prachtig gerestau-
reerde stadsherenhuis, gele-
gen aan deKlipstraat te Otro-
banda. Hierin was voorheen
het Noorse Zeemanshuis on-
dergebracht.

Door het terugvallen van de
onder Scandinavische vlag va-
rende schepen, die onze haven
aandoen, was hetfinancieel niet
meer verantwoordelijk een
Noors Zeemanshuis te ex-
ploiteren en stond dit statige
pand derhalve alenige tijd leeg.

Door debeslissing van hetBe-
stuurscollege dit gebouw op te
kopen ter huisvestiging van het
Bureau Domeinbeheer, is er niet
alleen een adequate huisvesti-
ging van deze dienst gereali-
seerd, maarheeftookCuragao en
in het bijzonder Otrobanda, één
van haar belangrijke stadshe-
renhuizen behouden.

Op 5 februari 1985 kreeg het
Architektenbureau AOB de
opdracht voor deproject- voorbe-
reiding en de realisering ervan.
Architect ing. Jacques Smeul-
ders van AOB vertelde ons, dat
de bouwactiviteiten allereerst
bestonden uit het in de oor-
spronkelijk luister terugbren-
genvan hetpand.

De decoratieve behandeling
van hetgebouw is eenvoudigvan
aard die daardoor juist indruk
maakt door de kloeke lijnen. De
aansluitende zadeldaken wor-
dendooreen gootvriesomzoomd.

Deramen kregen weer shutters,
aan de binnenzijde eigentijds
met draaibaar glas gedicht. De
oorspronkelijke statigheid werd
verder verzekerd door de origi-
nelekleuren van de stadsheren-buizen wederom door te voeren;
het landhuis geel voor de
muurvlakken, opgesloten door
in wit geschilderdelijsten. Hier-

tussen zijn de in groen-wit ge-
schilderderamen opgenomen.

Aan de achterzijdevan het ge-
bouw is de nieuwbouw in de-
zelfde stijl geïntegreerd doorge-
voerd, en wel zodanig dat er één
gebouwen- complex verkregen
is. Aldus Smeulders. Het inte-
rieur heeft een totale metamor-
fose ondergaan: hypermoderne
kantoor- inrichting, strakke sys-
teem- plafonds en warme tapijt-
vloerbedekking.

Door een reeds in verval ge-
raakt gebouw metrelatief gerin-
ge kosten terenoveren, heeft nu
de dienst een prominente huis-
vestigingen is er middels ditpro-
ject weer een stukje halt geroe-
penaan deverpauperingvan on-
ze binnenstad. De totale kosten
vanditprojectbedragenruim 1.8
miljoen gulden.

PANDEN
AOB heeft onder meer devol-

gendehistorische gebouwen ge-
restaureerd, onder andere het
Stadhuis, de kantoren van de
HoldingCompany Curacao nvtePietermaai en de kantoren van
het SociaalEconomisch Planbu-
reau in de Hoogstraat.

Het Domeinbeheer- pand is
'afgebouwd' door Sohely nv; de

eerste aannemer raakte in pro-
blemen. Het schilderwerk werd
uitgevoerd door Tijsma en de
luchtkoel- installaties werden
geplaatst door Wimco. Het kan-
toor- meubilairwerd geleverd
doorPosner.

In totaal390 gedwongen ontslagen

Fokker: zeventienhonderd
arbeidsplaatsen gaan weg

SCHIPHOL — Door dere-
Drganisatie bij de vliegtuig-
fabrikant Fokkerverdwijnen
dekomende twee jaar zeven-
tienduizend arbeidsplaatsen.
Maardoornatuurlijkverloop
en herplaatsingkan het aan-
tal ontslagen tot 390 worden
beperkt. Dit heeft de direc-
teur Sociale zaken van Fok-
kerAircraftbv,C.H. Biersma,
donderdagavond tijdens een
schorsingvanhetoverlegmet
devakbonden meegedeeld.

Met inachtneming van de
daarvoor geldende termijn moe-
ten de ontslagen in een periode
van zes maanden gerealiseerd
zijn. Volgens Biersma vallen de
ontslagen hoofdzakelijk op de
vestiging Schiphol en op het
hoofdkantoor van Fokker in
Amsterdam- Zuidoost. Het ver-
dwijnen van dearbeidsplaatsen
en de ontslagen zullen vallen
buiten deproduktiesfeer.

Voor de ontslagenFokker- me-

dewerkers wordteensuchiinginhet leven geroepen die beheerd
gaat worden door devakbonden.De financiële middelen in dezestichting worden paritair inge-bracht door de Fokker- mede-werkers en deonderneming. Dit
is meegedeeld door de onderhan-delaar van de industriebondFNV, Henk Bijvank. Alle Fok-ker- medewerkers krijgen bo-vendien hun normaleperiodieke
uitkeringen, zo zijn de bonden
met de onderneming overeenge-komen. Ook de normale salaris-ronden gaan door. Dit punt in deonderhandelingen woog heel
zwaar voor de industriebond
FNV, die als eis stelde dat op dit
punt alsnog aan de wensen van
de bond tegemoet zou moeten
worden gekomen, alvorens de
bond bereid wasover gedwongen
ontslagen tepraten. Ookkrijgen
alle Fokker- medewerkers als-
nog de 150guldenKerst- gratifi-
catie die jaarlijks wordt uitbe-
taald.

Nieuw tarief-systeem
medicijnen Nederland

WILLEMSTAD — Per 1
januari is in Nederland
voor apothekers en apo-
theekhoudende artsen een
nieuw tariefsysteem voor
geneesmiddelen van
kracht. Deze maatregel is
door de ministeries van
WVC en Economische Za-
ken genomen om te komen
tot een kostenbesparing
van de geneesmiddelen-
voorziening.

Het nieuwe tariefsys-
teem geldt alleenvoor par-
ticuliere patiënten en is
niet van toepassing op ge-
neesmiddelen, die ook bij
de drogist verkrijgbaar
zijn, zelfs alszij oprecept in
de apotheek worden afge-
leverd. Tevens pleit de
overheid voor het vervan-
gen van dure merk- ge-
neesmiddelen door
merkloze geneesmiddelen
van dezelfde samenstel-
ling dieeven betrouwbaar
en bijna altijd goedkoper
zijn.

In een gezamenlijke pu-
blikatie van de ministeries
van WVC en Economische
Zaken staat vermeld, dat
de apotheker per 1 januari
de apothekers- in-
koopprijs van het afgele-
verde geneesmiddel, plus
een vaste toeslag van ’11,40 Nederlands voor ho-
norarium en kosten mag
berekenen. Deze regels
gelden, ongeacht de per
keer afgeleverde hoeveel-
heid ofhet aantal verpak-
kingen van het genees-
middel.

Karnaval Kaleidoscoop
-GRUPO ISLA» HEEFT giste-
ravond in Rust & Burgh dekan-
didaten voor de verkiezing van
hun karnavals- koningin voor-
gesteld. Deze verkiezing vindt
plaats op zaterdag 30 januari in
Rust & Burgh, waaraan intotaal
acht kandidaten zullen mee-
doen: Swalinca Martis, Virna
Herreira, Mariela Makaya, Sha-
rine Martina, Josephine Lugo,
Milicent Benito, Antonieta Pie-
ters en Soradia Cicilia. Dit eve-
nement begint om half negen
's avonds en de uitslag zal pre-
cies middernacht worden be-
kendgemaakt. De muziekgroe-
pen Los Explosivos en Combo
Magic Fire zullen voor de muzi-
kale gedeeltezorgdragenen men
kan ook na de bekendmaking
van de uitslag heerlijk blijven
dansen.Kaarten a ’.15,- zijn
reeds verkrijgbaar bij dekandi-
daten, SWRC te Sufïisant, Rust
& Burgh en ook bij de pen-
ningmeestervan de groep.

HET NIEUWE BESTUUR van
deze groepis alsvolgt samenges-
teld: Hosé Simmons (voorzitter),
Raymundo Schotborg (vice-
voorzitter), Louis Cannegieter
(secretaris), Jossy Cijntje (pen-
ningmeester) en verder Jimmy
Semper, Vicky Cijntje, Erick
(broeder) Jansen,D'ck Troeman
(PR-man), Harvey Thodé, Ingrid
Simmons, NardaChirino,Oswin
Elisabeth en Lilian Gregoria.
Men heeft ook subcommissies,,
diebelastzijn met verschillende
activiteiten, zoals dekarnavals-
koningin, de fundraising en de
afwerking van de praalwagens.

«GRANDESA DI ANTIYAS» is
detitel van deze groep in de grote
optocht. De naam zegt het al:vijf
verschillende secties in de groep,
die elk deeilanden Curacao, Bo-
naire, Sint Maarten, Sint Eusta-
tius en Saba voorstellen. Vol-
gensDick Troemanzal hun"bar-
wagen" de in Otrobanda beken-
de «Bar Stupi Haltu» voorstel-
len. Een bataljon van technici
hebben het deze dagen erg druk
met de afwerking van onder
andere de praalwagen, hetpodi-
um en de karnavals- kostuums.
Voorzitter Hosé Simmons be-
dankte gisteravond ook de spon-
sor van deze groep, Isla SA, die
gisteravond vertegenwoordigd
was door de heren Niels de Pau-
la, Mario Spitalerie en Carl
Rienhart.
ELF KANDIDATEN DOEN
zondag mee aan de verkiezing
van jeugdkarnavals- koningin
van de groep «Sweet Sugar».
Milli Hart, voorzitster van deze
groep, heeft hetdezer dagen heel
erg druk met alle voorbereidin-
genvoor zowel hettumbafestival
als de verkiezing van de konin-
gin. Deze verkiezing iszondag 17
januarivan vier tot zeven uur in
de Cinelandia Dancing Hall. De
groep NAME is belast met de
muzikale begeleiding en de
kaarten zijn verkrijgbaar bij de
loketten van Cinelandia en ook
bij de kandidaten: Ella Evertsz,
Sabrina Daal, Martika Ignacia,
Angelique Martina, Mariela de
Jongh, Angelique Joubert,Erica
Harkelijn, Mariela Kosten, Su-
liska Cicilia, Bernis Girigorie,
Izaira Pieters en MariselaMeur-
sing.

DE COMMISSIE «AKTIVIDAT
denbario di Oranjestraat» orga-
niseert maandagavond 1 februa-
ri in het gebouw van Hubentut
70 een groot karnavalsfeest
waarbij de groepen Frank &
Friends, Grupo ERA en Brass
Revolution zullen optreden. Op
het programma staan onder
andere een toespraak van de al-
gemene coördinatorvan de kar-
navals- commissie, Felio Colm-
et, envanDoi Isenia van hetor-
ganisatorisch comité en verder
ook depresentatie van de kandi-
daten voor de verkiezing van de

karnavals- koningin en natuur-
lijk ook nieuwe Tumbakoning.
De toegang is gratis.

-PA PASA UN Pret» verzoekt al
haar leiden om vanavond om
achtuuraanwezigtezijnten hui-
ze van Freddy Koster te Jando-
ret. Tevens moeten de dameseen
bloesje en de heren een hemd
meenemen, zodat men de maten
voor de kostuums kunnen op-
nemen.

VANAVONDISERfeestvoor de
jeugd in de Piscateque van het
Caribbean Hotel. Volwassenen,
die zich nog jongvoelen, zijn ook
van harte welkom en de toe-
gangsprijs istien gulden perper-
soon. NAME, GrupoERA enLos
Explosivos zullenaanwezigzijn.

DE NAAM DISCOBIERNE van
de groep van Corine Genaro zal
wél iets met vrijdag te maken
hebben, want vanavond zullen
'le kandidaten voor de verkie-
zing van de karnavals- koningin
van dezegroep tussen achten ne-
genuur 's avondsin NaicksPla-
ce aan de pers worden voorge-
steld.

MORGEN BEGINT DE verkoop
van dekaarten voor het Tumba-
festival. Een goede raad wordt
aan belangstellenden gegeven
om die zo spoedig mogelijk te
gaankopen, anders zal men het
zeker via de radio of televisie
moeten volgen. Naast Tik Tak
zijn deze kaarten ook verkrijg-
baar bijBoekhandelSint Augus-
tinus, Boekhandel Santa Maria,
Junior Disco Bar, Nos Pan te
Santa Maria en ook op het kan-
toor van de Verenigingvan mu-
sici aan de San Mateowijk.

...vlnr: VirnaHerreira,Swalinca
Martis, Mariela Makaya en An-
tonietaPieters...

dinsdagdoorhet Congres werden ge-
publiceerd. Dit is tegenstrijdig met
verklaringen die intertijddoordeVS
regering en Reagan werden afge-
legd. Toen werd gesproken van een
"definitiefbewijs"datdeSU"met op-
zet een ongewapend burger- vlieg-
tuig neerschoten".

OPROEPING
De liquidateuren van de per 1 januari 1988 ont-
bonden vereniging metrechtspersoonlijkheid

"VERENIGING WIJKVERPLEGING
CURACAO"

roepen bij deze alle schuldeisers van genoemde
vereniging - zowel bekend als onbekend - op te-
neinde aan henrekening en verantwoording van
hun beheer af te leggen en hun schuldvorderin-
gen tevoldoen, voorzover debaten van devereni-
ging toereikend zijn.
Schuldeisers dienen hun schuldvorderingen ver-
gezeld van alle bewijsstukken (evt. in copie) ter
kennis te brengen van de liquidateuren aan on-
<iergestetd adresvóór 15februari 1988.
Op 17februari 1988zalop hetadresScharlooweg
nr. 110om 17:00 uur 's middags een vergadering
plaatsvinden waarinrekening en verantwoording
zal worden afgelegd aan schuldeisers.

Namens de liquidateuren
Mevr. V. Henriquez,
penningmeester
Kolibrieweg 6
Curacao.

WASHINGTON -De autoritei-
ten van de SUwisten waarschijnlijk
niet dat deBoeing-747 van de Zuid-
koreaanse luchtvaart-maatschappij
KAL die zij in 1983, in het SU
luchtruim, neerschoten een burger-
vliegtuigwas.DitvermoedtdeVS in-
lichtingen- dienst indocumenten die

WILLEMSTAD — Onlangs
vond een bespreking plaats tus-
sen de gedeputeerde van Toeris-
ne,irHerman George, deKamer
van Koophandel, Maduro Ship-
ping, het Toeristenbureau, deAc-
tion Group en Oivind Mathisen
van deNissenLie Communicati-
onInc. Tijdensdeze bespreking is
er een overeenkomst getekend,
waarin O. Mathisen als tussen-
persoon en adviseur is benoemd
voorzaken diemethetcruise- toe-
risme te maken hebben.

Foto:De deelnemers aan debe-
spreking met derde van links
Herman Georse.

I Ter ere debekende Spaanseshov?

I CARMEN MOTTA fHB*PH I

I DLSCO-MGHTaUB I
W \>an 19 januari tot 14 februari
__i ser. eren \vij een I |M m
■ Spaans Menu \)an 4 gangen in I

m _rt^__i ft voor slechts

_F _m^jTv'AtjX __ De entree van de ■ ■
j «_l_/toZ-22__*^ show na diner is j|
I M^mVjf slechts ’.lO.- p.p. 1

Voor reserveringen: W. Stoorvogel. Tel.: 612500. »__Wp_Mfl|p||

«EILANDGEBIED CURACAO
GENEESKUNDIGE & GEZONDHEIDSDIENST

(G.G.D.)
De Geneeskundige & Gezondheidsdienst (G.G.D.) nodigt U hierbij uit vooreen lezing getiteld: J

"PSYCHOLOGISCHE ASPEKTEN VAN PIJN"
Spreker:Prof Dr. J.L Menge, (Hoogleraar Medische psychologie verbondenaan de Faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit teAmsterdam).
Datum: Maandag 18 januari 1988
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Aula van derU.N.A.
Hoewel de lezing vooral bestemd is.voor de medici en para-medici is eenieder
van harte welkom.

Het Hoofd van de G.G. D.,
Af<L PR- Dr. Mc Kibbelaar.
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

I tot 10 woorden

F. 5,50 /^Jn///\\ Elk woord meer Uf§^ )

// ||\ UITSLUITEND ggS
Z^> LL A CONTANT! crrTrT

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

EEN AUTOFordEscort in goede
conditie, bouwjaar '82, prijs
’.4.200,-. Adres; Montezuma-
weg 39.

BANKSTEL ’.400,-; salontafel
’.100,-; glazenkastje ’.75,-; bu-
reautje ’.125,-. Tel.: 672049na4
uur.

GROTE FREEZER, 1 jaar oud,
nieuw prijs ’.1.200,-, ver-
koopprijs ’.900,-. Tel: 672390.

OLDSMOBILE OMEGA 1981,
in zeer goedestaat. Pas grote on-
derhoudsbeurt gehad (remschij-
ven, transmissie, banden, revi-
sie motor e.d.). Garageprijs
’.7.200,-, vraagprijs ’.6.200,-
-(koopje). Rekeningen bewaard.
Tel.: 676558.

COMPLETE STEREO- installa-
tie ’.550,-; 2 tweepersoons zit-
banken Ikea ’.200,- per stuk; 10
nieuwe witte klapstoelen Ikea
’.25,- per stuk; ronde eettafel
plus vier stoelen ’.300,-; lage
lundiakast ’.150,-; hoge lundia
kast ’.300,-;kinderbedje ’.100,-;
Moulinexbak/grill oventje;
’.75,-; computertafel ’.50,-; di-
versen, zoals: kast, stoelen, be-
dden, planten, witte katoenen
(airco) dekens. Ala Blancaweg
77. Tel.: 78575.

WEGENS VERTREK: een
bankstel z.g.a.n. (Mesker), oude
prijs ’.7.000,-, vraagprijs
’.4.000,-. Tel: 613792 s.v.p. na 5
pm.. Beshiweg 15.

BOTTLE COOLER, z.g. als
nieuw. Ala Blancaweg 13. Tel.:
77169.

25 PK 88-MOTOR Yamaha
’.1.200,-; ca. 80 m 2gebruikte
zinken golfplaten ’.700,-; sun-
fish ’.875,-; stereo- inst. ’.500,-;
huis 3 slpk., 2 badk. + apparte-
ment (huurgrond). Tel: 671287.

RENAULT 5, bj. '78, keuring
t/ mjuli'89,hoogstebieder. Tel.:
674066.

LADA STATIONCAR 1981,
i.z.g., 4nieuwebanden, ’.2.750,-
-. Tel: 615631.
2 PERSOONSBED MET om-
bouw, twee nachtkastjes en lat-
tenbodem, verstelbaar aan het
hoofdeind; tuinset: tafel + vier
stoelen met hoge rugleuning en
kussens. Bramendiweg 16.

KLEUREN TV 14"Sony ’.275,-;"
splinternieuwe kleuren tv 14"
Goldstar, nieuwprijs ’.495,-,
vraagprijs ’.450,-. Te bevragen
tel.: 73975.

HOLLANDS ANTIEK tegen
vaste cashprijzen: mahoniecom-
mode ’.550,-; eiken legkastje
’.350,-; notenhouten bidstoel

’.125,-. Voorts nieuw
schippertje (hangklok) ’.500,-.
Tel: 76502.
VLOEISTOF DUPLICATOR,
geen cutter nodig, werkt metmoedervellen. Tel.: 75122 (7 00-
-13.00 uur) en 640120 (na 18.00
uur).

__É_É3__^_____l
GENERATOR 220Vtot 2 KW.
Tel: 83930.

EEN STEVIG houten poppen-
huis met toebehoren voor ge-
bruik op school in de Iste /2de
klas. Inlichtingen en/ofaanbie-
ding tijdens schooluren tel.:
53272.

STUDENT ZOEKT auto/motor
tot ’.1000,-. Tel: 624242 (V/d
Brink).

APPARTEMENT VOOR al-
leenstaande dame, ’.400,-
-p/mnd. Tel: 54311.

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

ONGEMEUBILEERD HUUR-
HUIS gevraagd voor ±6 mnd.,
huurprijs ± ’.500,-. Tel.: 74282.

2 STUDENTEN ZOEKEN ka-
mers tot ’.200,- p. mnd. Tel.:
624242 Tim/Lex.

GEVRAAGD DOOR mare-
chaussee echtpaar + 1 kind: een
oppashuis voor deperiode april/
mei. Tel.: 75039.

OPPASHUISGEVRAAGDvoor
ouderechtpaarzonderkinderen,
2 a 3 weken in maart. Info. tel.:
616701.

DIRK DE HAAN (1946-1959
Shell Technologisch Lab, Be- -drijfslab, Bedrijfsschool) en
echtgenote zullen 16-24 januari
verblijvenin 't Valkennest, Val-
kenweg 17, Julianadorp. Als er
ex-collega's, leerlingen, kennis-
sen zijn, diezich ditvreemdsoor-
tig pluimvee herinneren en nog
eens willen ontmoeten, gaarne!!
Neem eventueel vooral contact
op metDe Haan, tel.: 75769. Wij
reageren dan na aankomst.

NEDERLANDS ECHTPAAR
zonder kinderen zoekt een op-
pashuis voor de periode van '/>
april-1/» mei '88 i.v.m. terugkeer
naarNederland. Tel: 648989.

OPPASHUIS GEVRAAGD voor
ouder echtpaar zonderkinderen
voor 1 of 2 weken in de periode
8/m 20 februari. Tel: 616115.

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

J RUTH
? Dr. Maalweg en Punda
%Na onze inventarisatie hebben 0
"WÜ speciaalvoor U "» een hoekje met m
m sportieve kleding, j[

jeans,enz. enz.
met Jfc

kortingen

P_s^Komt U langs! jftE_&/_..\\S3B

COMPACK DESKPRO, IBM-
XT compatible personal compu-
ter 3.2x faster than IBM-XT. 640
KB internal memory 1 serial, 1
parallel port, 4.7/7.6 MHZ clock
w/battery, Amber Graphics mo-
nitor, Color Graphics card, 2x20
MB hard disk drives, 1-360 KB
diskette drive, 1-10 MB cartrid-
ge tape bakcup. Best offer tel.:
23777 8.00-5.00/33343 8.00-
-10.00 uur.

HOLLANDSE INBOEDEL, t.w.
bankstel; eethoek; vloerkleden;
bedden; koelkast; linnenkast;
stoof; lampen;bureau; stoelenen
andere kleinmeuelen en huis-
houdelijke artikelen. Papilon 70
(Santa Cruz).

DELCO 5000 WATT (nieuw)
’.1.900,-; 1600 Watt ’.400,-.
Tel: 22140.

1978 CHEVR. CAPR. Clsc, goe-
de staat, ’.3.000,-. Tel.: 34710
(na 6 uur) / 24040 (vragen naar
Selemeer).

RHODESIAN RIDGEBACK
pups. Te bevragentussen 17.00-
-19.00 uur. Tel.: 23362.

AS OF 1-25-'BB FOR missionary
family, spacious living, 1 study,
2 bedrooms in Oranjestad,
A^ 750, -/month. Contact
Church ofChrist 45096/45190/
45332.

k____-___B___i Alliance Francaise
organiseert

FRANSE CONVERSATIELESSEN
op woensdagavond van 19.00 - 20.00 uur in
Jeugdhuis De Tamarijn (bibliotheek)
aanvang: 20 januari 1988.
Inlichtingen en inschrijving via telefoon 74876
(Mevr. Nieuw) in de avonduren.

§✓
1 j CLIMA CARSL,rVwfe #<__J%Colim -f^p

AüTO/_m_ON_»T_3NING
Herst IA - Tel. 672059 Sto.

Sj^r~_~w*_i*v*'--~i-r>-ri_~i_r»iiw._ri -i —_i~__~_i "" — ■—■—■—■■ ■ ■ ■ wd

V oAVINWÖ/ \

f Mi Popchi Suku^
Dr.Maalweg k\l\ na de inventarishebbenwijl

\ speciaal hoekje met /\ STERK AFGEPRIJSDE /
\ ARTIKELEN /
y \ Profiteer nü. V

H Internationale verhuizers enverschepers

iIiTEESTERD
Dokweg z/n, achter Maduro Plaza - Curacao, N.A.
Tel.: 76156 — Fax7ol4l

Affiliatedwith Steens International
Worldwide Moving Group.

j Nü voordelig prachtige merkartikelen
zoals _ l

aanschaffen met
30% KORTING CASH

Dit om plaats te maken voor onze nieuwe zending met
de nieuwste modellen.Profiteer van deze aanbieding.

CARAWARAWEG 58
" ■— -———-V

*"*■*■**""""""---_------_---«-___-________

l.v.m.
INVENTARISATIE

zal onze zaak op
18,19,20en 21 januari
GESLOTEN ZIJN.

_____P_^WM___
___É ______ChStcL BOEKHANDEL

Fokkerweg

; Binnenkort ontvangen wij de |
1988 collectie

Profiteer daarom nü van de (SE_T_^

; op diverse 1987collecties. Iff/

Ladies Boutique Jast \
Caribbean Hotel >
I

GEVRAAGD:
OPPASHUIZEN, WEEKEND-HUIZEN

en/of GASTGEZINNEN
VOOR NEDERLANDSE TRIATLETEN TEGEN BETALING!!

Periode: ca. 13 maart tot 5april,Willemstad en omgeving.

Offertes aan:
k FUNDASHONTMATHLONKÖRSOU

P.O. Box 3995 -Tel.: 78166(15.00-17.00) of 78932 na 14.00 uur.

StóJKlynveld Peat Grootens
Accountants

Opkorte termijn

TE HUUR GEVRAAGD
REPRESENTATIEF WOONHUIS

(3 slaapkamers, 2 badkamers)
Aanbiedingen: Tel. 70500 (tot 17:00 uur)

Q§__ Onze eerste zending
""^ van 1988 is binnen.

Mooie sportieve combinaties
van „Catalina". -^Slackssets. jurken. y£*»

Boutique f^^,/i^L
Wfci Caracasbaaiweg ___W Pj_jcW
gffi Tel.: 613496 Hm^SST(^i

/ AIratq^
De Nederlanden van 1845 Nationale Nederlanden m

FATUM zoekt
voor één van haar directeuren

EEN GEMEUBILEERDE WONING
IN GOEDE BUURT GELEGEN

(voor de periode t/m 31-06-1988)

huurprijs: ’. 1.000 -’. 2.000.

Telefoon: kantoor : 70077, mw. Martijn
Avila Beach Hotel : 614377, mw. Vermeulen. X

/"" 5 " " " i^v
* TE HUUR:

" 19" I *

_ T.V.'s, "

# VIDEO'S "
"pK_W_J|t__-l^ol^lOC_l*

Schottegatweg Oost 36
Tel.: 79785-79787 mT " " ♦ " " ""'

______
RUM
SAN

PABLO
FANTASTISCH!

V /

Dr. L. Todman,
Neuroloog

PRAKTIJK
HERVAT

Nieuw adres:
ThoraxCentrum
Jan Noorduynweg z/n

Tel.: 85544
spreekuuruitsluitend

volgens afspraak.

#' ST. ELISABETH HOSPITAAL CURASAO
GEVRAAGD:

voor Nederlands echtpaar, geen

een OPPASHUIS
in de periode van 17 januari tot ongeveer 10 maart 1988,
i.v.m. het tijdelijk verrichten van werkzaamheden in het St.
Elisabeth Hospitaal.
We passen graag op Uwtuin en huisdieren.
Kontakt s.v.p. via afdeling Personeelszaken St. Elisabeth
Hospitaal telefoon 624900 toestel 128.

BROKX SHOEsH
in

Bloempot Shopping Center U
gaat verhuizen

Daarom een nu of nooit

UITVERKOOP M
Schoenen, tassen, enz.
tegen ongekende prijzen

UITVERKOOP W
begint 14 januari ■■

alleen bij Eü_l
BROKX SHOES Q
Bloempot Shopping Center J

kPMwK\y\ive\ó Peat Grootens
Accountants

Wij hebben op korte termijn plaatsingsmogelijkheden voor:

* HOOFD ASSISTENTEN ( M/V )
Voor dezefunctie is een theoretische opleiding op het niveau SPD of
studerend aan het NIVRA, gestart met de 2de Fase, vereist, dan wel
vergelijkbare opleidingen zoals CPA.

*SENIOR ASSISTENTEN ( M/V )
Voor dezefunctie is de NIVRA studie, vergevorderd met de 1e Fase,
vereist, dan wel studerend voor CPA.

Een aantal jarenervaring In de controlepraktijk isvoor beide functies nood-
, zakelijk.

De salariëring en de overige arbeidsvoorwaarden (waaronder een goede studie-
kostenregeling) zijn afgestemd op de eisen die worden gesteld.

Gegadigden worden verzocht schriftelijk te reflekteren.

KPMG Klynveld Peat Grootens
Kaya Flamboyan 5
P.O. Box 3082
Curacao
t.a.v. de heer F.J.R. Douglas



AGENDA
BONAIRE

POLITIE: 8000BRANDWEER: 8222TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL: 8900

LANDFILL te Lagoen:maandag t/m vrijdag
van 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00uur; zondag gesloten.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
(openingstijden voor het publiek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00uur; dinsdagen vrijdag van 08.00-12.00/14.00-17.00uur; 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
stukken 16.30uur.
SERVICECLUBSKiwanis: donderdagavond 19.30uur - HotelBonaire.
Lions: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.Round Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra.Rotary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:08.00-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
pend.

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
hiervangelieve contactopte nemen met deneer Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

POLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
geopend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-terdagvan 12.00-24.00 uur.
SPREEKUUR (gezaghebber): elke donder-dag van 09.00-11.00 uur op het Be-stuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-dag van de maand van 10.00-12.00 uur teRincon.

KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-naireaanse schelpen en koraal; open vandinsdagt/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Kaya Nikiboko Zuid 3.
LVV: openingstijden slachthuis maan-dag t/m woensdagvan 07.00-12.00/13.00--16.00 uur en donderdag en vrijdag van06.00-11.00/1 1.30-14.30uur.
(15 januari)CARNAVAL
RINCON: 20.00 uur verkiezing koninginpnnsen pancho.

KERKDIENSTENswt Bernarduskerk Kralendijk:
dagelijks 18.45 uur; zondag 08.30en 19.00uur.
CoromotokerkAntriol:dagelijks 19.30 uur; zondag 09.00en 18.00uur
Ludovicuskerk Rincon:dagelijks, ook zondag, 19.30uur.

KRALENDIJK — Het hoofdvan politie heeft bekend ge-
maakt dat in verband met dere-
novatievan Caya Maxmiliana
«osario (Chiana) zal worden af-gesloten ingaandedonderdag 14
jnauari. Genoemde straat is de
verbindingsweg tussen Tera Co-
fa en de rondweg van de Abra-ham boulevard naar de luchtha-ven. De vermoedelijke duur vande werkzaamheden wordt ge-
schat op twee eneen halveweek.

MISVERSTANDEN
Over de vorm waarop deze

band wordtgeconcretiseerd,kan
verschillend worden gedacht.
Daarom is het noodzakelijk, al-
dus drDeKwaadsteniet, dat Ne-derland en de Antillen met el-
kaar in gesprek blijven. Alle
misverstanden die kunnen ont-
staan wanneer over nog niet uit-

gekristalliseerde zaken wordtgesproken, zullen voorkomen
moeten worden. De band zelfechter staat niet ter discussie.
Volgens de Nederlander zou het
mogelijkzijn datdeNederlandse
Antillen dezelfde weg zouden
kiezen als Aruba. De weg naar
verzelfstandiging en op de duur
dus de onafhankelijkheid met
een soort van Gemenebest-rela-
tie in plaats van de huidige sta-
tuut- relatie, aldus De
Kwaadsteniet. Nederland hoopt
echter dat er een blijvende rela-
tie zal zijn en een speciale ver-
houding met een stabielerelatie
tussen de drie landen: Neder-
land, Nederlandse Antillen en
Aruba.

Booi: afdankertjes
komen duurder uit

KRALENDIJK — Hoe pre-
cair definanciële situatievan
Bonaire is, werd nog duidelij-
ker na deantwoorden van ge-
deputeerde van Financien
Ramoncito Booi op devragen
van het Arubaanse parle-
mentslid Oduber. Toen op 1
juli de bestuurs- verantwoor-
delijkheid door deUPB/POB
werd overgenomen beschikte
Bonaire niet over een
brandspuit. Dat is inmiddels
verholpen omdatCuragao be-
reid was ee__ brandspuit te le-
nen.De benodigde 27.000gul-
den om onderdelen aan te
schaffen voor de eigen
brandweerwagen van Bonai-
re waren er gewoon niet.

Hetvervoer van het perso-
neel van de overheid op Bo-
nairegeschiedt in afgedankte
wagens van Curasao die op

Bonaireeenbeetje worden op-
geknaptenrijdbaar gemaakt.
De overheid gebruikt deze
wagens zowel voor het ver-
voer vanpersonen alsvoor het
ophalen van huisvuil.

Afgelopen week kreeg de
overheid een afgedankte
pick- up van de Landsradio-
dienst(LRD). Opdeze manier
aldusBooi houdtBonairezich
van de ene dag op de andere
dagstaande.Aanheteindvan
derit echter zal ditkostbaar-
der blijken dan wanneer
nieuwmateriaal aangeschaft
zou worden. Het geld om een
vuilnis truck van 200.000
gulden tekopen heeftBonaire
niet. Willen we toch service
verlenen aldus gedeputeerde
Booi, dan moeten dergelijke
noodsprongen gemaakt wor-
den, die tenslotte toch duur-
der uitkomen.

GedeputeerdeRamoncito Booi:
Ondanks alle inspanningen nog
niet uit financiële problemen

KRALENDIJK—Zonderin
deherhalingen vanpartij- lei-
derRudi Ellisenfractie-voor-
zitter José Winklaar te ver-
vallen, gaf gedeputeerde Ra-
moncito Booi van Financiën
een gedegen overzichtvan de
situatie op het ogenblik. Dat
dit geen opwekkend verhaal
werd, maareen afschildering
van de minder rooskleurige
toestand van 's eilandsfinan-
ciën, lagvoor de hand. Booi
maakte dankbaar gebruik
van zijn oude stiel als onder-
wijzer en gaf een duidelijke
uitleg met gebruik van wat
aanschouwelijkmateriaal.

Gedeputeerde Booi ginginzijn
trieste financiële relaasterugtot
1954enbenadrukte datinverge-
lijking met de kosten en uitga-
ven waarovermen in 1988staat,
er infeite nimmereen verhoging
is geweest van de overheids- in-
komsten. Integendeel, met dein-
diening van de begroting voor
het jaar1988bleken de uitstaan-
de betalingen van de overheid
zelfs een bedrag van 37 miljoen
gulden te hebben bereikt. Hoe-
wel in de eerste vier maanden
het nieuwe UPB/POB- bestuur

datheeft wetenterug tebrengen
metruim twee miljoen, is de uit-
staande schuld toch altijd nog
vijfendertig miljoen.

WERKNEMERS
De begroting over het jaar

1987 die werd goedgekeurd,
sprak over 884 werknemers in
dienst van de overheid. Op het
moment datForsa Nobo (de coa-
litie UPB/POB) in juli1987 de
bestuurs- verantwoordelijkheid
overnam, bleek in de praktijk
het aantal overheids- werkne-
mers echter meer dan 1100 te
zijn.

Hetgevolg was datalleverho-
gingen van legesgelden, belas-
tingen en andere inkomsten de
financiële situatie wel iets ver-
beterden, maar toch niet vol-
doende, aldus gedeputeerde Ra-
moncito Booi. Op dit ogenblik,
aldus Booi, is er een begrotings-
tekort van 1,8 miljoen. Daarbij
attendeerde de gedeputeerde
van Financiën er wel op, dat de
zware posten als Onderwijs en
Gezondheidszorg nog buiten de
scherpe calculatie zijn gehou-
den. Ook de verhoging van het
Soldariteitsfonds was daarbij

niet inbegrepen. Dat bedrag zal
moeten worden opgetrokken tot
zestien miljoen, aldus Booi, wilde overheid inderdaad ruimtehouden om een verantwoord be-stuurs- beleid te voeren.

Voor de beide genoemde pos-ten, Onderwijs en Ge-zondheidszorg, die, zoals overalterwereld,het zwaarst opdebeg-roting drukken, zal in Neder-land hulp worden gevraagd inhet kader van technische bij-stand. Voornamelijk gericht opfinancieel beleid echter. Momen-teel wordt op de begroting voorOnderwijs een bedrag van 6,3miljoen uitgetrokken en voorGezondheidszorg is datvier mil-joen gulden. De loonkosten opBonaire die door de overheidmoeten worden betaald, nemeneenvierde deelvan detotalebeg-roting in beslag.

SCHULDEN
Bonaire heeft op dit ogenblik

enorme behoefte aan een "bigpush", aldus gedeputeerde Booi.Kennelijk een gevleugeldwoord,dat alverschillende malen in dé
vergadering is gevallen, wantook partij- leider Rudi Ellis engezaghebber Soliana spraken inhun inleiding al over deze "big
push". Deze onmiddellijke finan-ciële ondersteuning moet danvanuit Nederland komen en
dient de grote overheids- schuld
vanruim veertig miljoen gulden
weg te werken. Evenals bij mi-
nister De Koning opperde Booi
drie mogelijkheden om particu-
liere schulden weg te werken:
niet aan de verplichtingen vandeSVB voldoen, een lening slui-
ten, de centrale regering hulp
vragen of de gelden uit het Soli-dariteits- fonds gebruiken.

De zogenaamde particuliere
schulden bedragen 6,6 miljoen
gulden en deze schulden heeft deoverheid — door niet te betalen
—bij hetPensioenfonds, deSoci-aleVerzekeringsbank (SVB), de
centraleregering, dr Landsradi-
odienst (LRD), de Caprileskli-
niek, het Landslaboratorium,
het St Franciscus ziekenhuis te
Curagao, het WEB N.V., de Wa-
terdistributie- dienst (DWD) en
verder wat kleinere uitstaande
schulden.

BROEDENDE KIP MAG NIET GESTOORD
Leider Nederlandseparlementaire delegatie De Kwaadsteniet:

Band tussen Nederland en
Antillen niet ter discussie

KRALENDIJK — Hoewel
dedelegatie- leidervan deNe-
derlandse parlementariërs
nauwelijks inging op de spe-
cifiekeproblemen vanBonai-
re, benadrukte dr Willem De
Kwaadsteniet wel dat een
band tussen Nederland en de
Nederlandse Antillen
geenszins ter discussie staat.
Die kip broedt en die mogen
wij niet storen, aldus De
Kwaadsteniet. Een duidelijke
blik op de eieren hebben wij
nog niet kunnen krijgen. De
besluitvorming van devijfei-
landen van deAntillenwordt
derhalve met belangstelling
tegemoet gezien.

Overigens haastte dr De
Kwaadsteniet zich wel te bena-
drukken dat het huidige bezoek
van de parlementariërs uit de
Eerste en TweedeKamer in het
kader van het contactplan nieu-
we stijl nadrukkelijk op Aruba
als gastland ligt. In feite is het
bezoek aan de Nederlandse An-
tillen een gevolgvan het bezoek
aanhetlarv' V ' "___'-__ksde

krappe tijd die de parlementa-
riërs is toegemeten, hebben zij
zich toch wel op de hoogte kun-
nen stellen van een aantal fei-
ten. Voor Bonaire overigenseen
primeur, want de Nederlandse
delegatie heeft Bonaire als
eerste eilandvan deAntillenbe-
zocht. De Kwaadsteniet merkte
op dat speciaal voor Bonaire een
verstandige en voorzichtige uit-
bouwvan het toerisme van groot
belang is voor de toekomst. Op
verschillende wijzen hebben de
parlementariërs begrepen dat
sommige ontwikkelingen in de
laatste paar jaar wel in een
stroom- versnelling zijn geko-
men. De staatkundige proble-
matiek heeft daarbij een be-
langrijke rol gespeeld, aldus het
Statenlid van de PvdA De
Kwaadsteniet.

De Nederlandse delegatie- lei-
derherinnerde eerstaan deposi-
tievan het toen nog tot deAntil-
lenbehorend Aruba; daarnaaan
de noodzakelijke herstructure-
ringvan deoverige eilanden.Ve-

le vergaderingen, top- conferen-
ties en andere gelegenhedenzijn
er geweest, aldus de heer De
Kwaadsteniet, om met de ver-
schillende bestuurders ge-
confronteerd te worden en te be-
luisteren wat de meest gunstige
toekomstige vorm is. Men isdaar
nog niet uit. De broedende kip
mag nietworden gestoord. In het
regeer- akkoordvanAvila, aldus
deNederlandse parlementariër,
spreekt het kabinet van Don
Martina over de wens tot natie-
vorming te komen. In ditkader
lag hetvoor dehand dater inhet
algemeen werd doorgedacht
over een gemeenschappelijke
Nederlandse Antillen. Bij de
keuze voor de samenwerking
tussen devijfeilandenwaarover
nu gediscussieerd wordt, kan
men zich echter wel bewust blij-
venvan deblijvende bandtussen
Nederland en de NederlandseAntillen.

KRALENDIJK - De Neder-
landse minister van Defensie dr
W.F. vanEekelen heefteenoffici-
eelbezoek gebracht aanBonaire.
Op de luchthaven werd deNeder-
landse bewindsman opgewacht
doorgezaghebberMr. GeorgeSo-
liana. Na het bezoek aan hetBe-
stuurskantoor maakte minister
van Eekelen een rit over het
noordelijk en zuidelijk deel van
het eiland.Dondermorgen ver-
trokken minister van Eekelen en
zijngevolg weer naar Curacao.
Op de foto de aankomst van mi-
nister vanEekelen (rechts) op de
Flamingo luchthaven.

,

be-fconbouwlj -bqnaire "n
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zoekt met spoed- ONGEMEUBILEERD WOONHUIS
3 slaapkamers, in Bonaire.

Aanbieding: N.V.BETONBOUW-BONAIRE
Tel.: 8094-Bonaire.

PARTISIPASHON

ïï_!f-L<# al diPolis 'a partisipé, kv en konekshon kv rekonstrukshon di"Kaya«aximilianaRosario (Chlana)" ekaya aki
LO WORDU SERAPA TUR TRAFIKO

OENAMBOS DIREKSHON
in t_l_lsandodia 14diyanüari 1988.Durashon di drechamentudie kaminda aki
p ini_? °menosdossimani mei.HefeLokal diPolis tapidikomprenshon pa
sigur Kareteranan den bon kondishon ta sigur_ nos vn trafiko

Hefe Lokal diPolis.

>> stockmarket <<

AMST__Fia_ TCDAY JANUARY 15,1988
Aegon 56,90 ,-y, 29,10
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__-. IMO -telegraaf 2 1 00Glst.Broc. 23,20 Unilever HIYqHeineken 120,50 Index 210,10

NEW YCRK STOCK EXCHANSE
«.bott labs. 47 5/8
American Exp. 24 7/8 nr 45 {^Apache . Jchnson IJ. 72 1/4Am/tel.» Tel. 28 „ctes^ £)%
Amooo 70 3/8 Merdc » qq. 150 3/4
&*eus^B- 30 5/8 Minnesota Mng 60 5/8Becta, Cidc. 52 7/8 Jfcbil corp. 39 1/8Ca-npbell s- 26 Mc-nsanto 79
Cnïysler 24 N_R Corp. 60 1/4
S_Ü_°?P 19 KJrf.South. 26 7/8?^?i* 37 5/8 HG Indus. 32 3/4_7_?._. *_■

40 ". Ind. 18
Digital Eg. ng 3/8 Placer DJ_. 14 1/2
Z^t^.^ 81 Northrop Corp. 28 3/4

49 3/4 -acPlr-tIS. ff j}sS__ï» >A' __ 3/4 P£izer 50 3/4 IFiggie A 54 1/2 Phelpe Dodge 39 3/4Firestone 31 1/2 Philip Marris 84 1/2""_. 14 5/8 Quaker 42 3/8Genl.Electr. 44 3/4 MR Nablsoo 46 1/4 IGenlJtotors 62 3/8 Sara Lee 35 1/4Gulf t Wsst. 69 3/4 Shell Trp.Tr. 73 3/4Hecla Mng. 14 1/8 Southern U. 9 1/2Hilton 70 7/8 Unisys 33 1/2 ■Hare-stake Mng. 16 7/8 Unocal 30 1/4
DOW JONES LOCAL STOCK

REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT JANUARY 14,1988The stock market continued its erratic price action in
relatively light volume of approximately 140 million shares.The trade deficit to be reported tomorrow morning before the
opening kept market players uneasy and contributed to the
lightest volume day so far this year. A brief sinking spell
during the last hour of trading took the DJIA down to a 24
point loss. At the close the market firmed with the Dow
Jones Industrial Average finishing at 1916.11 down 8.62 points.
It was a standoff between issues gaining and issues losing
(about 769 were up and 691 down.) The Dow Utilities average
had a big loss due to the natural gas components. ColumbiaGas declined to 33.1/4 off 6 dollars on the day. Other largelosers Included Cray Research (70 down 2.3/8). Some large
gainers Included Federated Dept.Stores (36 5/8 up 2.1/2)
Leucadia (11 3/4 up 1.7/8) and United Cable Television23 7/8 up 1.3/4).
E.F.HUTTON RESEARCH.

lËffï MAIHJKO& CUKIEL'S BANK N.V.
p-Jü INVESTMENTDEPARTMENT
fe^Jl For further information call
]^i^__9 Tel. 612511/612991/612294

■M-_____H__________BaH___A4_____^^

Met diep leedwezen maken wijbekend, datop 14 januari 1988
van ons is heengegaan onze dierbare moeder, grootmoeder, en
zuster:

HELENITA MARIA CATHALINA
Haar kinderen:
Celso(Shon) en Moraima Cathalina-Castro
Elsa (Baby)en Sisten Schotborgh-Cathalina
Haarkleinkinderen:
Sandraen Henkvan Wessel-Schotborgh

enkinderen (Nederland)
Beniamino(Mio) Schotborgh

enkinderen (Nederland)
Reginald Schotborgh
Eduard(Edy) en June Schotborgh-Timber
Raudwyn (Roddy) en YolandeSchotborgh-Peterson

enkinderen (Nederland)
XiomaharaenFranke Scheper-Schotborgh
CarlSchotborgh (Nederland)
Minerva enMartienvan derGeest-Cathalina

en kinderen (Nederland)
Diana en HensleyHernandez-Cathalina en kinderenCelso Jr.(Tito) enFabiola Cathalina-
_, , __, Barrero (Nederland)Renska Cathalina.
Haar broer en zusters:
Weduwe Adelaida Raphaela enkinderenWeduwe Ana Wawoe en kinderenJosé Daantje en familie.
De begrafenisvindtplaats op zondag 17 januari 1988,vertrek-kende om 4uur vanuit El Tribute, Otrabanda, alwaar ook derouwdienst wordt gehouden, naar deroomskatholieke beg-raafplaats te Janwé.

Gelegenheid tot rouwbeklag vanaf 14:00 uur te El Tribute,
Otrabanda.
S.v.p. geen rouwbeklag aan huis.

Kv hondo pena pero konforme kv boluntatdi Dios nos ta anunsia
morto di nos mama, wela, bisa-welai tanta:

Sra. Vda. SILVINIA ELISABETH
WALLE-ARCANGEL

mihokonosi komo "Sara Walle"

na nómber di
suyu : Editha IsabelWalle
su yu dikriansa : AnaRosina-Coeriel
sunetunan : Walter i CarlaKleinmoedig-Pietersz

Edwin i MaritzaKleinmoedig-Martina
Ronald i Miriam Kleinmoedig-Pe tronella

su sobrinanan : CarolinaArcangel, Victor Arcangel,
Manuel Arcangel,Maria Weert-Arcangel,
ElisabethLeito-Arcangel, Anna Martina,
Hildo Martina, HildoAdelinai
JohanPhilipus.

Subisa-netunan : Isayra, Dilianne, Marwin, Tahira, Ramilu,
Ron, Charles,Lisette i Annette.

Su demas
famianan : Arcangel, Walle, Coeriel, Maduro, Cora-

sol, Kléinmoedig, Pietersz, Martina i Pe-
tronella.

Akte di entiero lo tuma lug_ djasabra 16 di yanüari 1988pa 4'or
saliendofor di misa diSagrado Curason na Janwépa santanakató-
likona Janwé.
Tarisibi bishita dikondolensia for di I'or na Misa di Janwé.

DANKBETUIGING
Voor devele blijken van belangstellingen medeleven
ondervonden bij het overlijden van

ROSA CARMEN MADURO
willen wij U onze hartelijke dank betuigen. Tevens
delenwij U mede dat er op vrijdag 15, zaterdag 16 en
zondag 17januari 1988 om 7 uur 's avonds een heilige
mis zalworden opgedragen in deKathedraal van Pie-
termaai.
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e TILLEN GELDIGOP VRIJDAG 15JAMUARII9BBEN TOT NA- 3
£ DER ORDER: |
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9.75 % OBLIGATI€L€NING€N P€R 85/89 94 5613 % OBLIGATI€L€NING€NP€R 86/90 11021 E12 % 08UGATI€L€NING6NP€R 88/92 10544 !
10.5 % OBLIGATI€L€NING6NP€RI9BB 986910.25 % OBLIGATI6L€NING€N 1986P€R 1990 9793 _
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Mj-^SP_T maakt de wisselkoers bekend
~Hlïjir ' van de BOLIVAR, geldigtot

MAANDAG 10.30uur

ca_,h AANKOc^ue VERKOOP
/■4.90 ’.57.0 ’.6.10
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