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Nieuwsinvogelvlucht
VERENIGDE NATIES - De VShebben maandaghunveto uitgespro-ken over een resolutie van deVeilig-

heidsraad waarin Israël veroordeeld
wordt voor de herhaalde aanvallen
«genLibanees grondgebied.Andere
acties tegen de burger- bevolking
Worden ernstig betreurd. Groot-
orittannië onthieldzich van stem-ming. Het is de 4e resolutie in 4 we-ken waarin Israels gedrag gehekeld
wordt.

*****BAGHDAD — De PLO wil naarhet Internationaal Gerechtshof invenuen Haag stappenom advies te vra-gen over de status van de door Israëlbezette gebiedsdelen.Zij hooptte be-reiken dat die gebiedenonder inter-
nationale controle geplaatstkunnen
worden.

*****BONN—SUministervan Buiten-landseZakenSjevardnadze spraktij-
dens zijn bezoek aan Bonn van de
vervloekte" Cocom- lijst: een lijstvangeavanceerde techniekenen pro-

nkten die niet naar landenvan het
Warschaupact geëxporteerd mogen
worden omdat ze voor de fabricagevanwapens en anderemilitaire sys-temen gebruiktzouden kunnen wor-
den. Moskou wil oa meer moderne
computers bestellen. Westersetechnologie kan een impuls gevenaan de economische hervormingenvan Gorbatsjov.. NEW YORK — De Dow Jones
'ndex steegmaandag met 7,79 pun-ten tot 1963,86 punten. De handel
Wasmager. De Japansehandels- cij-rers vielentegen: hetoverschotin de-
cember bedroeg 8,6 miljard dollar
Ülov'B74,7 miljard dollar). Het han-dels- overschotmet de VS steegvan
4,2 miljarddollar innovembertot 4,9
miljard dollar vorige maand. InAmsterdam opende de dollar op1,8790, maar steeg tot 1,8916 Ned
guldentegeneen slotkoers maandag
van 1,8920 gulden.

*****JERUZALEM — De Israëlische
minister van Buitenlandse Zaken
Peres, wil vervroegde verkiezingen
organiseren -liefst binnen 3 maan-
den- waarin de bevolking zichkan
uitspreken over de toekomst van de
bezette westelijke Jordaanoever en
Gazastrook. Verkiezingen staan pas
voor novemberop deagenda. Als een
meerderheid van het parlement in-
stemt,kunnen zevervroegd worden.
Premier Shamir istegenPeres' plan.
In debezette gebiedenwashetmaan-
dagrelatiefrustig dankzij de massa-
le aanwezigheidvan Israëlischetroe-
pen.De politie in Jeruzalemzalvol-
gens de Israëlische televisie deAra-
bische winkeliers in Oost-Jeruzalemdwingen hun zaken te openen. Win-
kels zijn dicht vanwege dreigemen-
ten uit extremistische Palestijnse
kringen, aldus de tv.

*****

Consortium
van lokale
financiële

instellingen:
WILLEMSTAD- Gistermid-

dag werden decontracten onder-
tekend voor een lening van 23
miljoengulden aan SetelNV.

Op de bovenste foto vlnr: M.
Huendervan deFatum, Charles
Gomes Casseres enK. Valk van
Oreo Bank, Eddy deKort van
Banco Caribe en de vertegen-
woordiger van NV Pensioen
ESC.

Op demiddelstefoto: directeur
AngelKook van Setel,Lionel Ca-
prües en Kenneth Isidora van de
M&CBank.

Op de laatstefoto vlnr: CA.Pe-
terson, H. Ignacio, B.C. van Dijk
en E. Profet van de ABN en L.
Luckman van deStichtingPensi-
oenfondsvoorAntilliaanseEner-
giebedrijven. Op pagina 3 meer
informatie over ditproject.

108Doden
Chinees vliegtuig

neergestort
PEKING —Een Chinees

verkeersvliegtuig is maan-dag- avond neergestortby
de stad Chongqing in het

van China. By
deramp _yn alle 98 passa-
giersen 10bemannings- le-denom hetlevengekomen.
°.it heeft het Chinese
nieuws- agentschap Xin-nua gemeld.

Volgens het nieuwsa-
gentschap waren er vier bui-
tenlanders aan boord van hettoestel van de Chineseluchtvaart- maatschappij

De namen van depas-
sagiers zijn niet bekendge-
niaakt. Een woordvoerdervan de Japanse ambassadeinPeking zei dat deCAAC hemhad meegedeeld dat er drieJapanners onder de slachtof-fers zijn. Verder kwam eenBrit bij het ongeluk om.Het toestel, een Iljoesjin-18
van Sovjetmakelij, maakteeen vlucht van Peking naar
Chongqing. Het stortte op
achtkilometer van het vlieg-
veld van Chongqing door nog
onbekende oorzaakneer.

M-19 belooft spoedige vrijlating
Zoon ex-president
Colombia ontvoerd

BOGOTA — De Colombi-
aanse guerrilla- beweging
heeft de 33- jarigeConserva-
tievepoliticus AndresPastra-
na ontvoerd onder de toeze-
ging dat hij spoedig zou wor-
den vrijgelaten met een
boodschap voor president
Virgilio Barco. De ontvoerde
is een zoon van ex-president
Misael Pastrana wiens ver-
kiezing indertijd leidde tot de
oprichting van M-19. Andres
Pastrana maaktkans op het
burgemeesterschap van Bo-
gota.

Tien zwaargewapende man-
nen vervoegden zich maandag
bij hethoofdkantoor van deCon-
servatievepartij inBogota. lede-
reen moest op de grond gaan lig-
gen, waarna Andres Pastrana
werd meegenomen. Hij is de
meest favoriete kandidaat bij de

burgemeesters- verkiezingen
welke op 13 maart worden ge-
houden in Colombia. Meteen na
het bekend worden van de actie
werden overalopstraat versper-
ringen opgeworpen. Via een
boodschap aan de tv liet M- 19
daaropwetendathetplanomPa-
strana na enkele uren weer vrij
te laten niet door kon gaan om-
dat er teveel politie op straat
was. De burgemeester gafdaar-
ophetbevel een deelderversper-
ringenweer op te ruimen.

OPSTAPJE
Andres Pastrana istv-journa-

list geweest maar heeft zich nu
geworpen op depolitiek, waarin
zijn vader het ook ver heeft ge-
bracht. Het burgemeesterschap
van Bogotawordt beschouwd als
hetop één nabelangrijkste ambt
na dat van de president. Nor-
maal ishet een opstapjenaareen

ministers- post. De verkiezing
van Misael Pastrana op 19april
1970 was aanleiding tot de op-
richting van M- 19 waarbij 19
verwijst naar de datum. Volgens
de nationalistisch links georiën-
teerde guerrilla- beweging was
zijn verkiezing met veel fraude
tot stand gekomen.

M- 19 staat bekend om zijn
spectaculaire acties. Verleden
jaarhieldmen zich overhetalge-
meenrustigmaar in 1986vestig-
de men de aandacht op zich met
debezetting van het Paleis van
Justitie waarbij nagenoeg alle
opperrechtersom het levenkwa-
men en in totaal eenkleine hon-
derd doden vielen. Spectaculair
was in 1980 de bezetting van de
Dominicaanse ambassade tij-
denseen receptie toen men twee
maandenlangdiplomateninzijn
machthad.

REBELSE KOLONEL GEEFT ZICH OVER
Opstand elders in land ook in elkaar gezakt
Muiterij Argentinië ten einde

BUENOS AIRES — Nadat de Argentijnse regering maan-
dagmiddag het voorwaardelijke aanbod voor overgave van
luitenantkolonel Aldo Rico had afgewezenheeft dezezich la-
ter onvoorwaardelijkovergegeven. Hy werd meteenin arrest
genomen. Niet lang daarnakwam ook elders een einde aan de
tweede doorRic? geleide muiterijbinnen één jaartijd.Rico's
aanbodkwam toen deaan deregering loyale troepen overge-
gaan waren tot aanval ophetkampement waarhij en zijn aan-
hang van 250 man zich bevonden. Elders in het land zag het
geregeldelegerkans dekleinereopstanden snel tebedwingen.
Maarnietoveral lukteditzo snel.Inverband metdegespannen
situatieheeftpresidentRaul Alfonsinzijn bezoekaan Zweden
afgezegd.

Tegen de middag ging het le-
ger dat loyaal is aan de burger-
regering vanAlfonsintot deaan-
val over in deomgeving van het

plaatsje Monte Caseros op 535
kilometer ten noorden van de
hoofdstad Buenos Aires.Kolonel
Rico hadhetkampement van het
vierde infanterie- regiment in
bezit genomen tijdens zijn twee-
de officiële muiterij sedert zijn
Paas-opstandvan 1987.Rebelle-
rende soldaten hadden een der
drie bruggen over de Arroyo
Quinday op weg naar het stadje
gisteren in de loop der dag ver-
nietigd. Ookraakten een officier
en een onder- officier zwaar ge-
wond door een door de rebellen
gelegdemijnin deomgevingvan
het garnizoens- stadje. De
opstandige soldaten hadden zich
onder de bevolking gemengd
toen bekend werd dat infanterie-
troepen en een tank- eenheid
optrokken naar Monte Caseros.
Van officiële zijde werd beves-
tigd dater alvoor hetmiddaguur
vuur- contact was geweest tus-
sen het leger en de opstandelin-
gen. Laatstgenoemden begon-
nen, aldushetofficiëlebericht, al
snel met de terugtocht in het
noorden en het zuiden.

EISENRICO
Het optreden van het leger

was vertraagd omdat men Rico
enzijnvolgelingen dekans wilde
bieden om zich over te geven.
Herhaaldelijk echter betoogde
Rico dat hij de strijd wilde uit-
vechten. Hij was slechts bereid
omeen einde temakenaan dere-
bellie alsdechefstafgeneraal Jo-
seD. Caridialszodanigzou aftre-
den en er een "politieke oplos-
sing getroffen wordt voor de ge-
volgen van de bloedige onder-
drukking tijdens de bestrijding
van de guerrilla in de jarenze-
ventig".

ToenhetRico kennelijk duide-
lijkwerd dathetditmaalmenens
wasaan dekant van deleger- lei-
ding deed hij het aanbod zich
over te geven. Daarvoor had hij
wel zes uur de tijd nodig. Hij
kreeg dan ook een onmiddellijk
negatief antwoord. Dit werd
meegedeeld door de woordvoer-
der van de president Jose I. Lo-
pez. Deze zei dat de strijd voort-
duurde. In een telefoon-gesprek
met zijn Franse collegaFrancois
Mitterand bevestigde Alfonsin
dat het aanbod voor overgave
van Rico was afgewezen. Mitte-
rand betuigde zijn solidariteit
met Alfonsin en de Argentijnse
democratic.

De regering is echter niet van
plan nog verder te gaandanmen
al is gegaan ten aanzien van het

niet vervolgenvan officieren die
zich hebben schuldig gemaakt
aan misdadentegen de mensen-
rechten in die guerrilla- oorlog.
Ook acht men geen enkelereden
aanwezigom generaalCaridi tot
aftreden te dwingen. De gene-
raal had zich bij de troepen ge-
voegd dieingeschakeldwarenbij
de onderdrukkingvan deze mui-
terij.

In dehoofdstad was ondertus-
sen hetkabinet in spoed- beraad
bijeen gekomen. Bij die gelegen-
heid werd een evaluatie onder-
nomen van desituatie. Gebleken
was dat de marine en de
luchtmacht inhun totaliteitaan
de kant van Caridi en de rege-
ring stonden. Alfonsin achtte
geen noodzaak aanwezig om de
staat van beleg af te kondigen.
Wel besloot hij zijn reis naar
Zwedenaftezeggen. Hij zouvan-
daag (dinsdag) zijn vertrokken
naar ditlandwaarhij dejaarlijk-
severgadering zoubijwonen van
de zes regerings- leiders uitdrie
werelddelen die zich inzetten
voor een beëindiging van de nu-
cleaire bewapeningswedloop.
Samen met zijn Mexicaanse col-
lega Miguel de la Madrid maakt
Alfonsin er deelvan uit namens
Latijns Amerika.

Detien jeugdige officieren die
aan dekant vanRico stonden en
diehet 161eregiment van dean-
ti- lucht-artillerie hadden bezet
gavenzich maandag- morgen al
over. Dit regiment is gelegerd te
San Luis op 635 km ten westen
van de hoofdstad. Toen de rege-
rings- getrouwe troepen aan-
kwamen gaven zij debrui aan de
opstand.

Na een bezetting van vier uur
van het hoofdstedelijke vlieg-
veld waar de binnenlandse
vluchten worden afgewerkt
kwam ook daareeneindeaan de
actie, welke ondernomen werd
dooreen aantal luchtmacht-offi-
cieren, diegesteund werden door
een twintigtal uiterstrechtse
burgers.De meeste opstandelin-
gen werden aangehouden. De
verovering van het vliegveld op
demuiterswaseen gezamenlijke
actie van personeel van de
luchtmachten van de Nationale
gendarmerie, de Argentijnse
grens- politie. De bezetting van
het vliegveld was het eerste uit-wendigeteken van deopstand inde hoofdstad zelf. Leider van demuiters op het vliegveld was device commodore buiten dienst
van de luchtnmacht Luis Fer-nando Estrella. Deze wordt be-schuldigd van ernstige misdrij-ventegen de mensenrechten, be-
dreventijdens devuile oorlog te-
gen de subversie.

Problemen bij ongevraagd autowassen

Toerist betaalt tweemaal,
toch autobanden vernield

SANNlCOLAS—Perso-
nen, die zich ongevraagd
bezig houden met hetwas-
sen van auto's en daarna
om geldkomen vragenz^jn
op Aruba een dagelijkse
verschijning aan het wor-
den waartegen streng
dient te worden opge-
treden.

Een Duitse toerist mocht
ervaren datvanwegehet "on-
gevraagd" wassen van zijn
auto en deproblemen rond de
betaling alle vier de banden
van zijn auto werden lek ge-
stoken. Met vijfvrienden was
de toerist naar San Nicolas
gereden voor een bezoek aan
een bar. By het verlaten van
de zaak om elf uur werd de
man aangesproken door een

man, dieverteldezondertoes-
temming zijn auto te hebben
gewassen, maar toch wel drie
dollarinrekeningbracht. Om
van het gezanikaf te zijn, be-
taaldehij demandochnauwe-
lijks een straat verder kwam
een andere man drie dollar
vragen voor het wassen van
de auto. De toerist was niet
van plan te betalen doch de
man bleef achter hen aanlo-
penen dreigde deauto te ver-
nielen als de man niet be-
taalde.

Uitnood betaalde detoerist
om problemen te voorkomen.
Desondanks kwamen er pro-
blemen, wantbij vertreknaar
het hotel bleken alle vier de
autobanden vernield te zijn.
De politie is opzoek naar deze
"ijverige autowassers".

BESTRAFFING GEEIST
De overgave vanRico, ook be-

kend vanwege zijn optreden uit
de Malvinas- oorlog, werd eerst
door Argentijnse persbureaus
bekend gemaakt.Later werdhet
vanmilitairezijdebevestigd. Ri-
co gafzich over door zijn wapens
neer te leggen voor kolonel Co-
lottil, de commandant van het
infanterie-regiment diedoorRi-
co opzij geschoven was. Hij is
overgebracht naar een niet be-
kend gemaakte kazerne. Rico's
voorbeeldwerd dooreen dcclvan
deopstandelingen gevolgd. Ook
elders in het land zakte de
opstand snel in elkaar.

President Alfonsin juichtehet
"gedecideerde optreden van het
militaireopperbevel" toe. Infei-
te ging het om de "verdediging
van de grondwet".Politieke par-
tijenenmensenrechten- groepen
hebben opgeroepen te betogen
tegen de militaire rebellie. Ook
wil men meteen de eis op tafelleggen datdeopstandigemilitai-
ren worden bestraft.

Gulliten Dietrich
Mooie en

dure benen
MlLAAN—Baarde Mar-iene Dietrich in de jaren

dertig opzien meteen paar
uiterst mooie benen die
voor kapitalen verzekerd
waren, tegenwoordig ko-
men ook heel wat minder
fraai gewelfde benen in
aanmerking voor een ver-
zekering die er niet om
liegt.

Dat bewees Ruud Gullit.
Hij is sinds kort in het bezit
van dekostbaarste benen van
Italië. AC Milaan, dat Gullit
deze zomer voor 17 miljoen
gulden van PSV overnam,
heeft de Nederlandse inter-
national voor eenbedrag van
16,85 miljoen gulden verze-
kerd. Gullit is daarmee duur-
der dan Maradonna. Napoli
heeft deArgentijnse sterspe-
ler, intertijd voor 23 miy'oen
aangetrokken, slechts voor
12,5 miljoen in de verzeke-
ring.

UITERSTE ZUIDEN
Minder snel kwam er een ein-de aan de opstand in Tucuman,

op 1.317 km ten noordwesten
van Buenos Aires. Daar hielden
aanhangersvanRico deinstalla-
ties van het negentiende infan-
terie-regiment tot in de namid-

dagbezet. Er was toen al om dit
kampement een cordon getrok-
ken door de loyale troepen. Te-
gen de avond gaven ook de troe-
pen in Tucuman zich over. De
commandant van ditopstandige
regiment, overste Angel Daniel
Leon, zag kans te ontvluchten.
Hij speelde ookeen rol verleden
jaarbij dePaas- muiterij.

Ook werd er muiterij gemeld
in deprovincie SantaCruz inhet
extreme zuiden van Argentinië
enwel inhetkampement van het
35e infanterie- regiment in Ros-
pentek op zon 2500km tenzuid-
en van Buenos Aires. Deze
opstand kwam eveneens giste-
ren nog ten einde.

Un bon beter di
BRANDY

jate hasta bon pabo salir/



Mensen

Bij de electriciteits-maatschap-
pij Aruba (Elmar) herdacht
YVAN D'AGUIAR (6e van
links) zijn 25-jarig dienstver-
band.Directeur ir.J.Bokdeed de
jubilaris in aanwezigheidvan
zijn familieleden en superieuren
de jubileumspeld op en overhan-
digde hem de gebruikelijke en-
veloppe met inhoud.

$4$ $ $

Hetzal debeste man nochzijnfa-
milie weinig helpen maar 531
jaarnadato isvastgestelddatko-
ning LADISLAUS POSTHU-
MUSvan Hongarije (1444-1457)
en van Bohemen (1440-1457), in
1457 overleed aan een vorm van
leukemie. Wie er wel mee is ge-
holpen is zijn opvolger George
van Pedebrady, een Tsjechisch
edelman, dieer al dietijdvan be-
schuldigd werd dekoning vergif-
tigd te hebben. Hetwerkvan een
groep Tjechoslowaakse onder-
zoekers betekent eerherstel voor
Van Podebrady. Op zijn reputa-
tie dathijeen Boheems yolk ver-
enigde datna deburgeroorlogen
van de Hussieten ernstig was
verdeeld geraakt,rustte de smet

van vergiftiging van zijn voor-
ganger. Het eerherstel betekent
ook werk voor schrijvers, nu dit
stukje geschiedenis in de leer-
boeken gecorrigeerd moet wor-
den.Een ploeg deskundigen on-
der leiding van dr.Emanuel
Vlcek die de stoffelijkeresten
van de koning had onderzocht
heeft onomstotelijk vastgesteld
dat hij leed en stierf aan een
kwaadaardigeziekte die gelijkis
aan leukemie. In Praag wordt
een tentoonstelling aan het on-
derzoek gewijd. De stoffelijke
resten vanLadislaus Posthumus
zullener te zien zijn. Daarna zul-
len ze worden teruggebracht
naar de kathedrale kerk van
St.Vitus van Praag, de laatste
rustplaats van Boheemse ko-
ningen.

Op 15 januari werd tijdens een
plechtigheid in het douanekan-
toor afscheid genomen van de
douane- ambtenaren H.C.
ROOSBERG en R.W. TWEE-
BOOM die in verband met het
bereiken van de maximum leef-
tijdsgrens met pensioen gaan.
Beide mannen hebben er een
lange loopbaan bij de overheid
opzitten. Roosberg was hier 36
jaar in dienst en Tweeboom 30
jaar. Zij werden toegesproken
door de Inspecteur der Invoer-
rechten en Accijnzen, mr. E.M.
Rcsenda, diverse staffunctiona-
rissen en collega's.

In een klimaat van geheimhou-
ding en hoog gespannen ver-
wachting zit JacquelineKenne-
dy Onassis beroepshalve te
schrappen in de memoires die
MICHAEL JACKSON geschre-
ven heeft. Het redigeren vindt
paats 43 verdiepingen boven
Park Avenue in Manhattan,
waar Doubleday Books zetelt.
Auteur en redactrice hebbenen-
kele besprekingen gehaden een
tegenstrijdiger paar is moeilijk
voor te stellen. "Het is een auto-

biografie", ishetenigedat de me-
dewerkstervan JacquelineKen-
nedy Onassis, Jacqueline Deval,
kwijt wil. "Michael schrijft over
zijn carrière, zijn familie, zijn
vrienden MarlonBrando en wij-
len Fred Astaire, en zijn produ-
cerQuincy Jones". Ofhij ook iets
onthultover zijngezichts-veran-
derende operaties zegt zij niet.
Het boek gaat 24,95 dollarkos-
ten, wat Richard Wagner van
Doubleday Bookstores hoog
vindt voor een rock- ster. Een
nieuwe biografie van Peter de
Grote kost 20 dollar. Jackson
verdiende volgensForbes Maga-
zine in 1986 twaalf miljoen dol-
lar. Wat Doubleday voor de pu-
blikatie- rechten aan Jackson
heeftbetaald, wordt niet meege-
deeld.Wel dat er tekeningen en
foto'svan deauteur zelf in staan,
dathij er zich in blootlegten dat
hijer in spreekt over zijn gevoe-
lens van eenzaamheid.

*****De procureur- generaal bij de
Hoge Raad mr.W.J.M.BERGER
(66) heeft zijn ontslag aange-
vraagd wegens ernstige ziekte.
Berger is al geruime tijd ziek en
wordt alvervangen door deadvo-
caat- generaal oudste in rang,
mr.J.Remmelink. Berger werd
in 1979 benoemd tot procureur-
generaal. Zijn juridischeloop-
baan begon hij in 1948 als advo-
caat inRotterdam. Via posten op
de griffie bij de rechtbanken in
Den Haag en Breda, als rechter
en vice- president bij de
rechtbank Maastricht, ging hij
in 1963 naar de Nederlandse An-
tillen waar hij alspresident van
het Hof van Justitie werd be-
noemd. In 1966keerde hij terug
naar Nederland en werd advo-

(archieffoto)
caat- generaalbij de HogeRaad.
Rechters worden in Nederland
voor het leven benoemd. In de
praktijk betekent dat dat zij tot
hun70everjaardag doorwerken.
De ontslagaanvraagvan de pro-
cureur- generaalgaatinop 1 sep-
tembervan ditjaar.Hijis dan67.
Volgens dewoordvoerdervan de
Hoge Raad zal Berger echter
voor die tijd niet meer aan het
werk gaan.

VERKOOPPUNTENAMIGOE

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

HEERBOMMEL enzijntrouwe
makker TornPoes zijnnog

steeds niet op Curagao. De
AMIGOE vraagt de fans van
deze strip nog enige tijd ge-
duld. Ze komen zeker naar
onseiland, maar ook wij kun-
nen niet met zekerheid zeg-
gen wanneerze onsper enve-
loppe zullen bereiken Maar
dat de Bommel en Torn Poes
avonturen binnenkort weer
in uw krant staan, dat is
zeker.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur The Run Away Train (’.5,-
P-P-)-

TELECURAÇAO
DINSDAG: 16.00Record music & Tele-
tekst; 16.30 Meatballs & Spaghetti;
17.00 MTV Musical; 18.00Obra di man
kv Loupe; 18.30Mirai Skucha; 18.45 In-
forme deportivo kv Hector Rosario;
19.00Showbiz; 19.30Small Wonder;
20.00 Notisiero Tele-8; 20.45 Karnaval
'88diskinapaskinakuHermanito;21.00
Enkuentro kv Paul de Windt; 22.00 We-
ga di Number; 22.10 TeleCuracao spe-
cial; 23.00 Sluiting.

WOENSDAG: 16.00Record Music &
Teletekst; 16.30 Ora pa mucha; 17.00
Flintstones; 17.30Harold Lloyd's; 18.15
Lome Greene's new wildemess; 18.45
Informe deportivo ku Hector Rosario;
19.00 Dimenshon Artistiko kuMaritzai
Richard; 20.00 Notisiero Tele-8; 20.45
Karnaval '88 diskinapa skina ku Herma-
nito; 21.00Falcon Crest; 22.00Wega di
Number; 22.10 Karnaval Total ku Her-
manito (live); 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

AMIGOE
UITGEVERIJ AMIGOE NV
Scherpenheuvel z/nófPO.B. 577
Curasao NA.
Giro440.000
Bankrek. nr.: 11-07-313
Algemene Bank nv
Bankrek. nr.:874.825,10
Maduro & CurielsBank nv

CURASAO
Centrale (alle afdelingen)
672000
Directie:
Irigrid deMaayer-Hollarider.
AntilleanNews Holding NV
Hoofdredactie:
Ard Horvers(hoofdredacteur)
Hanneke vanKouwen (wnd. hoofdre-
dactrice)
OverigeledenRedactie:
Toonvan Dongen, Monique van Meer-
wijk, Yvonnevan Es, Shetla Rhodes
(secretaresse), Chris van Grol
(sporfmedewerker), Sofange fcseft
(opmaak) enKenWong(fotograaf).

ADVERTENTIE-AFDE-. ING
Acquisitie:
Viola Bemardus en JannyNaaldf-

Aanname advertenties:
Maandagt/mvrijdagvan 07.30-16.00
uur; zaterdag07.30-10.00 uur.
Alle advertentiesvoordekpmendedag
moetenl dagvan tevorenvborvieruur
binnenzijnof opdezelfde dagvóór tien
uur.

ZOEKERTJES verschijnen Op
dinsdag en vrijdag en kunnen iedere
dag tussen 07,30-16.00 uur worden
opgegeven,behalve op zaterdag.
Alleen zoekertjes die op maandag en
donderdagvóór twaalfuurbinnenzijn,kunnende dagdaarop{dusdinsdagen
vnjdag) verschijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBANassaustraatHO.
Tel.: 24333(drie lijnen).
Directeur-Hoofdredacteur:
Josvan der Schoot.
Redactie: Ramiro Tromp, Anna
Tromp? Van der Schoot, Djisbie Fran-
ken (fotograaf).
Advertentie-afdeling: Josvan der
Schooien Eöeen Landsmark.

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

SINT MAARTEN
Correspondent:
Gerard van Veen, Postbox 118, tel.:
873859 (Fransekant).
Abonnementen advertenties:
The Chronicle, Grounddove Road,
Pointe Blanche, tel.: 23919.

SABA:
Correspondente:
Rutrt Hasself, te1.:2299.

ST. EUSTATIUS:
Vertegenwoordigster/Correspon-
dente:
Peggy van de Horde, Whitewailweg 1.

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
JosdeRoo en Victor Hafkamp; Radio
Nederland Wereldomroep (te).: 035-
-16151, toestel319).

W' Tel: 672000
Persagentschappen: ANP en AP.
Samenwerkingsovereenkomst met
The Miami Herald, DeHaagscheCou-
rant DeBrabant Pers.

DRUKKERIJ: RotaprintNV
DISTRIBUTIE (abonnementen):
Curacao: Districo NV, teL- 70503,
70504 «n70304.*
Voorklachten gelievedeze nummers
op te belten. Het abonnementsgeld
kan ook betaald worden via Giro rek.
nr.: 208.000, Madura's Bank rek. nr.;
286.330.08 en ABN rek. nr.:
11.15.626.
Aruba:Nassaustraat 110,fel.: 24333.
Bonaire (abonnementen en incasso):
mv. A. Wong-Loi-Sing, NoordSalifla.

Losse nummers 60 cent:
Abonnementsprijs opalleeiiandenvan
de Nederlandse Antillen vijftien gul-
den per maand.

BuitenAntillen(Nederland):
NA/.80,15 per maand (luchtpost) ofNA/.24,-oer maand (zeèpost); jaar-
lijksvooruit te betaten.

Voorvechter mensenrechten
Nobelprijswinnaar

Scan MacBride overleden

DUBLIN —De winnaar
van de Nobelprijs voor de
Vrede, Scan Macßride is
op83-jarige leeftijdoverle-
den in zijn woning in Du-
blin. Macßride werd in
1974 geëerd met de No-
belprijs wegenszjn inspan-
ningen op hetgebied van
de mensenrechten. Hij is
deenige dievoor zijn inzet
voor de mensheid in 1977
tevens is onderscheiden
met de Lenin- prijs, het
Sovjet- equivalent van de
Nobelprijs voor deVrede.

De advocaat die in Oost en
West werd geëerd als voor-
vechter voor de vrede begon
zijnloopbaan als een manvan
het geweld. Hij nam de wape-
nen op tegen deBritten in de
strijd om de onafhankelijk-
heid van lerland. In 1935
werdhijstafchefvan het lerse
Republikeinse Leger, de IRA,
die nog steeds strijdtvoor een
hereniging van lerland.
Macßrides' vader is door de
Britten geëxecuteerdwegens
zijnaandeelin deopstand van
Dublinvan 1916. Sinds Scan
Macßride in 1937 advocaat
was geworden,heeft hij inve-
le gevallen prominente lerse
nationalisten verdedigd.

MENSENRECHTEN
De lerse oud- minister van

Buitenlandse Zaken (1948-
-1951) heefteen grootdcclvan

zijn levengewijd aan demen-
sen- rechten en de vrede. Hij
was van 1970t0t1973voorzit-
ter van Amnesty Internatio-
nal. Van 1974 tot 1976 was
Macßride Hoge Commissaris
voor Namibia. Hij stond daar-
bij bekend om zijn keiharde
kritiek op Zuidafrika.
Macßride is tevens betrok-
ken geweest bij het opstellen
van het handvest van de Or-
ganisatie van Afrikaanse
Eenheid.

WEERZINWEKKEND
Daarna trad deprominente

juristop alsvoorzittervan een
door de Unesco ingestelde in-
ternationale commissie die
een onderzoek moest instel-
lennaar deobjectiviteit en de
onafhankelijkheidvan de me-
dia.In het daaruitvoortgeko-
men controversiële Macßride
rapport wordt veel kritiek
geuit op de bovenmatige in-
vloed en macht van de Wes-
terse media op internationale
zaken en vooral op de Derde
Wereld.

De laatste jarenvanzijn le-
ven trad de schijnbaaronver-
moeibare Macßride op als
voorzitter van een in Geneve
gevestigd internationaal vre-
desbureau. Hij zette zich in
voor de ontwapening en het
beëindigen van de "absoluut
weerzinwekkende wapen-
wedloop".

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvande
artsenvan Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan het antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de anderemedische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijk van huneigen huisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie dedienstdoendearts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
op zon- 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
degeheledag gesloten; na 17.00uurkunt u
dezustervan dewacht bellen:zuster Madu-
ro, tel.: 626267, pageboy027-360.

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): Kantoor
Scharlooweg 110,tel.: 612040: geopend
van maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Wever, tel.:
672754,pageboy027-345.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopendvan
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
volgensafspraak.

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopendvan 08.00-19.00 uur.
BOTICA ISLA(tel.:663B9s):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
del Pueblo, Breedestraat, tel.: 625333.
Punda
Popular, hoek Madurostraat/Columbus-
straat,tel.:6ll269.
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouw Credit Union San Pedro.

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zaterda-
gavondom 19.30uur te Aloëstraat 12.
DE LA TRYELLIS-LEZINGCYCLUS: 20.30
uur lezing over 'Problemen en begeleiding
van leerlingen bij het voortgezetonderwijs'
(sprprof. dr P. van den Broek) -aula UNA.
TIENDA Dl LEY (spreekuur): op dinsdag
van 18.00-20.00 uur op Martinus Ba-
sisschool, Brionplein.
WOENSDAG
DIVERSEN
SEDUKAL:elkewoensdagvan 14.00-16.00
uur iser vrij spreekuur.
TOERISTENSCHEPEN
08.00-21.00uur «Leonid Brezjnev»;
08.00-24.00uur «Oceanos»;
08.00-22.00 uur «Rotterdam».

HENRY By Dick Hodgins
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CEES VAN WAAS: HOREGA-SERVICE KAN BETER Curaçao moet lobbyen in Den Haag
Touroperators krijgen geen KLM- stoelen voor toeristen-vluchten

WILLEMSTAD — De Ne-
derlandse tour- operators
zien mogelijkheden meer Ne-
derlandse vakantieliefheb-
bers te interesserenvoor de
Nederlandse Antillen. Het
enige wat ze nodig hebben is
'low- budget' stoelen in een
vliegtuig. De reis- organisato-
ren klagen over het veel te
kleine aantal stoelen in
lijnvliegtuigen van de KLM.
De Nederlandse luchtvaart
maatschappij ziet het nietzit-
ten 'dure' stoelen af te staan
voor goedkopere zitplaatsen
voor toeristen en dus wil de
KLM geen chartervluchten
geven.De tour-operators wil-
len datCuracao aan de ande-
re kant van de lijn, de KLM
gaatbenaderen om meer toe-
risten- stoelenloste peuteren.
Maar wil Curacao als lobby-
partner een serieuze indruk
maken, dan moet het eiland
wel met een totaal- pakket
voor toeristen komen. "En
dat is wat er nog ontbreekt",
zegt de op dit moment op de
Antillen verblijvende Cees
van Waas.Hij ismarketingdi-
recteur van de op één na
grootstereisorganisatie van
Nederland,Arke Reizen.

"Op ditmoment gaaner jaar-
lijks zon 2500 tot 3000 Neder-

landers opvakantie naar Cura-
cao, maar wij als Nederlandse
tour- operators kennen de Ne-
derlandse markt en wij weten
dat er een potentiële markt is
vanmeer dantienduizendtoeris-
ten. Maarals jedietoeristen hier
wil hebben moetjeeen aantalza-
ken goedgeregeld hebben. In de
allereerste plaats moetje vlieg-
tuigstoelen hebben, vervolgens
moet je zeker weten dat er vol-
doende opvangcapaciteit in de
toeristenbranche is en ten derde
moet je de toeristen wel wat te
bieden hebben. Als een Neder-
landse toerist nu naar het Cari-
bisch gebied gaatblijft hij hoog-
uit drie dagen op Curacao. Hij
verveelt zich kapot."

STOELEN
Van Waas is onder meer naar

Curacao gekomenombesprekin-
gente voeren metdegedeputeer-
devan Toerisme, Herman Geor-
ge. Van Waas vindt dat de be-
langhebbenden op Curacao met
Den Haag moeten gaan praten
om te zien ofer nietmeer toeris-
tenvluchten op de Beneden-
windse eilanden uitgevoerd
kunnen worden. "Stap naar
KLM toe met een toeristenplan.

Zeg datCuracao debedden heeft
en datheteiland hettoerismeno-

dig heeft voor de economie en
dring er op aan dat deKLM de
tour- operators de stoelen geeft
waar om gevraagd wordt. De
KLM moet bewogen worden
chartervluchten te organiseren,
maarons luktdat gewoon niet!",
aldusVan Waas. "In het verle-
den heeft ministerNeelie Smit-

Croes van Verkeer en Wa-
terstaat al toegegeven dat destoelen- capaciteit verhoogd zou
moetenworden in hetbelangvan
de inkomsten uit toerisme voor
Aruba en Curagao. Maar tot nu
toen is er niks gebeurd. Omdat
we geen chartervluchten op Cu-
racao kunnen krijgen zijn we

maar bezig met een directechar-
tervluchtnaarSintMaartenmet
eenverbinding naar Curacao."

De marketing- director van
Arke Reizen zetvraagtekens bij
het promotie- beleid van Cura-
gao. De campagnes op de Neder-
landse markt noemt hij voorals-
nog geldverspilling.

"De manier waarop Curacao
reclame maakt, is niet de juiste
manier; de timing is niet goed.
Hoe ga jenu een wervings- cam-
pagne houden op de toeristen-
markt als jeniet eens de vlieg-
tuig- stoelenhebt.Bovendien zal
deKLM pas 'ja' zeggen als het
doordeAntillenaantrekkelijker
wordt gemaakt de Beneden-
windse eilanden als vakantie-
bestemming tekiezen. Dat geldt
ook voor de tour- operators en de
toeristen zelf. Zeer zeker, er is
een hoop goede wil in de toeris-
ten- branche op diteiland maar
dat is nog nietvoldoende om van
Curacao een aantrekkelijke va-
kantiebestemmingtemaken. Er
mankeert nog zo veel aan", zo
laat VanWaas weten.

CEES VAN WAAS -niets te doen...

NIETS TEDOEN
Het grootstebezwaar is dater

niets tedoen is opheteiland. "Er
wordt hier te weinig georgani-
seerd om toeristen bezig te hou-
den. Jehoudthet hierals toerist

geen twee weken uit op die ma-
nier. Waarom steken de be-
langhebbenden niet de koppen
Lij elkaarom een goed toeristen-
plan op te zetten. Waarom is er
niet aan gedacht vakantiegan-
gers een pakket aan te bieden
van twee weken Curagao met
verschillende uitstapjes. Biedt
ze het Seaquarium, biedt ze het
Christoffel park, stel een diner-
round programma op waarbij
men verschillende restaurants
langs gaatomer te dineren, geef
ze een dagtocht naar Aruba, een
dagtocht naar Bonaire, biedt ze
de mogelijkheid van een shop-
pingtrip naar Caracas. Hetkost
niks, het vergt alleen maar een
goede organisatie. Wees er snel
bij, boek kamers in Venezuela
voor deshopping- trippers, boek
tijdig de vlucht naar Bonaire.
Het kost allemaal een beetje
moeitemaar inonzeprofessione-
lebranche moet datkunnen, al-
dus Van Waas, die een beetje
enthousiasme wil overdragen
naar Antilliaanse collega's in de
vakantie- industrie."

"Tachtig procent van onze
klanten kiest Curagao niet als
enige bestemming in dit gebied.
Je moet er alles aan doen om de
mensen hiervast tehouden.Kies

(Curagao als vaste basis van
waaruit trips gemaakt worden.

Het heeft voor Curacao geen zin
als mensen vijftig procent van
hun geld op Aruba besteden."

VanWaas uittegisterenineen
gesprek met de pers ook zijn on-
genoegen over dekwaliteit van
de horecaop Curacao. Hijzei met
klem positief te denken over de
ontwikkelingen die zich voor-
doenin deze sector, maardat hij
hoopt op meer. VanWaas geeft
toe: "Twee, driejaargeleden was
het hier nog een puinhoop. Een
vieze, vuile, ongeorganiseerde
troep. Nu, jarenlater, is er spra-
ke van een metamorfose. Ik
noem maar het Seaquarium en
hetPlaza Hoteldatopgeknapt is.
Er isveelverbeterd, maar inver-
gelijking metBonaire en—hele-
maal in vergelijking met Aruba— blijft Curacao achter. Aruba
heefteen hotel-vakschool en dat
is te merken ook. Op Curacao
daarentegen is het management
en de opstelling van het perso-
neel in de horeca voor verbete-
ring vatbaar."

De service zou beter moeten.
Hetpersoneel moet meerkennis
krijgen van het hotelvak. Op
Aruba is deservice perfect geor-
ganiseerd. Op Curagao sudderthet al jarenzo ophetzelfde pitje.
Ikvind dat hettijd wordt dat Cu-
ragao begint te werken aan een
eigen hotel- vakschool."

BEDRUIPEN
Door de jarenheen is hettele-

foonbedrijf gegroeid van een
overheids- bedrijf naar een 'se-
mi- overheids NV' dat zichzelf
moetzien te bedruipen. Sindsvo-
rig jaar, heeft Setel ook al het
personeel in eigen dienst, dat
voorheen door de overheid 'ter
beschikking was gesteld' maar
de status had van ambtenaar.

OmdatSetel NV zelfinfinanciën
moet voorzien, wees de Neder-
landseregering in 1987het ver-
zoek afvoor een nieuwefinancie-
ringvoor noodzakelijke investe-
ringen. "Ikvoel er nietsvoor, Se-
tel moet zichzelfkunnen bedrui-
pen", liet minister Jan deKo-
ningtoen totgroteteleurstelling
van Setel weten.

Omdat de Maduro & Curiel's
Bank al eerder projectenvan Se-
tel gefinancierd had, werd deze
bank gevraagd voor medewer-
kingom de23 miljoengulden bij-
een tekrijgen. De tien instanties
die bereid bleken te zijn te in-
vesteren, brachten samen 32,7
miljoen gulden op. Toch zal Setel
NV in eerste instantie slechts
aanspraak maken op debenodig-
de 23 miljoen gulden, liet een
woordvoerder weten.

VERTROUWEN
"We zijn zeer trots. Voor ons is

depositieve wijzewaarop deban-
ken en andere financiële institu-
ten gereageerd hebben, een be-
wijs van vertrouwen in ons be-
drijf en beleid. We beschouwen
ditbovendien als een erkenning
van hetbelangdattelecommuni-
catie heeft voor deontwikkeling
van elk land", aldus een zeer te-
vreden directeuringAngelKook
gistermiddag bij de onderteke-
ningvan de lening.

Erzijnverschillende projecten
gereeddie alleen opfinanciering
wachten. Kook noemde gister-
middag het kabelnet in Punda
dat uitgebreid en gemoderni-
seerd zal worden. De centrales
over het hele eiland zullen in
1988en '89mettweeduizend ver-
bindingen uitgebreid worden,
terwijl de oude centrales, ver-
nieuwd zullen worden.

Radioprogramma
WILLEMSTAD — Deze week

vraagt Enfasis Radial aandacht
voor het carnaval en het onder-
wijs gedurende de carnavals-tijd.Bij mondevan hethoofdvan
het CoromotoCollege, Davelaar,
brengt Enfasis Radial zijn erva-
ring op het gebiedvan deviering
van carnaval op school naar
voren.

Davelaarvertelt, datop school
alle jaren carnaval op zon ma-
nier wordtgevierd, datde creati-
viteit en de solidariteit tussen de
leerlingen en de leerkrachten
wordt gestimuleerd.

VEELEISEND
Voor het bedrijfsleven heeft

SetelNV ookveelplannen: "Het
bedrijfsleven is een veeleisende
klant. Zijwillenzeer moderneen
flexibele telecommunicatie- ap-
paratuur waarvoorzij bereid zijn
te betalen", liet ingKook weten.
Dat is dereden waarom SetelNV

nu voorbereidingen treft om in
de toekomst het zogenaamde
"Integrated Service Digital Net-
work" (ISDN) systeem in te voe-
ren. Dit systeem is nog in ont-
wikkeling maar men verwacht
dat dit binnen twee tot drie jaar
zo ver ontwikkeld is, dat het
mogelijk wordt het systeem op
commerciële basis te introduce-
ren. Het ISDN-systeem geeft
mogelijkheid om via één soort
verbinding, zowel geluid, beeld
als computer- boodschappen
naar alle delen van de wereld
door te seinen.

Omdat op Curagao het tele-
communicatie- netwerk vrij mo-
dern is, zal het mogelijk zijnom
ditISDN- systeemzodra hetver-
krijgbaar is, te introduceren. De
noodzakelijkeaanpassingenzul-
len op korte termijn ingevoerd
worden. Dat zal in etappes ge-
beuren, een belangrijk onder-
deel daarvan is de introductie
van een zogenaamd "bedrijfs-
netwerk" waarop alle bedrijven
aangesloten zullen worden en
dat van de laatste moderne
technieken verzekerd is. Ook ie
kleine PABX huisautomaten
(bedrijfs- telefooncentrales)
kunnen op ditnetwerkaangeslo-
ten worden zodat ze een hoger
rendementopleverendanviahet
'normale' netwerk. Hetbedrijfs-

netwerk schept bovendien de
mogelijkheidomdirectnaeente-
lefoontje de kosten daarvan op-
gegeven tekrijgen.

DE FINANCIELE instellingen
die deelnemen in het

consortium dat een lening
van 23 miljoen gulden voor
Setel NV heeft opgebracht,
zijn: de Maduro & Curiel's
BankNV met5.5 miljoengul-
den, de Algemene Bank Ne-
derland NV met 5 miljoen,
NVPensioenEx- Shell Cura-
gao met 3.5 miljoen, Banco di
Caribe NV met 2.7 miljoen,
AlgemeenPensioenfonds van
de Nederlandse Antillen met
2 miljoen gulden, Oreo Bank
NV met2 miljoen,Fatum met
1,3 miljoen en de Stichting
Pensioenfonds voor Antilli-
aanse Energiebedrijven met
1 miljoen gulden.

TARIEVEN
"Verbetering van het net-

werk, hangt voor een groot deel
afvan de internationale commu-
nicatie. Het huidige systeem is
gebaseerd op wetgeving uit
1909."Vanaf 1909 tot 1988 is de
telecommunicatie echter veel
veranderd, zei ingKook gister-
middag. "Vandaag leven we in
een tijdperk waarbij satellieten
worden gebruikt voor telecom-
municatie waardoor internatio-
nale communicatie dagelijks
eenvoudiger en goedkoper
wordt. Het resultaat daarvan is
dat de tarieven voor internatio-
nale telefoongesprekken deten-

dens vertonen om goedkoper te
worden. Curagao moet alertblij-
ven en de wetgeving op tijd aan-
passen om te voorkomen dat het
eilandzichzelfdemarktuitprijst
doortehogetarieven.Alsweniet
spoedigtoteen technischemarge
komen en op grond daarvan tot

een structuurwaardoor we opti-
maal gebruik makenvan de mo-
gelijkheden die de technische
ontwikkeling ons biedt, zullen
onze tarieven te hoog worden",
aldus de waarschuwende
boodschap van directeuring An-
gelKook.

ING. KOOK: BEWIJS VAN VERTROUWEN IN LOKAAL TELEFOONBEDRIJF
Consortium van lokalefinanciële instellingen

Setel leent 23 miljoen

WILLEMSTAD -Een fraaieopname van de cruise- schepen
Carla Costa en Eugenio Costa,
die gisterochtend de haven van
Willemstad binnenliepen. Giste-
ren was het eenfeestdag: hetfeitwerdgevierd, datderederij Costa
Cruises meerdandertig jaarCv -racao was trouw gebleven. Er
werden dan ookverscheidene ge-
schenken uitgewisseld. Hierover
schreef de AMIGOE gisteren
reeds.

Pippo Costa van derederij be-
vestigde gisteren, dat Curacao
voornogminstens twee jaarinhet
reis- schema is opgenomen. Cos-
ta: "Er zijn belangrijke verande-
ringen gaande in de cruise- we-
reld en ik ben blij te zien dat ook
Curacao bezig is zich aan tepas-
senaan die veranderingen".

Hij zei te verwachten, dat de
verschillendeCaribischebestem-
mingen de komende jaren doorkleine cruise- schepen zullen
Worden aangedaan. Voorts ver-klaarde hij, datdegrotere cruise-schepen zich vermoedelijk meer
zullen toeleggen op de meer naar
het noorden liggende bestem-
mingen.

WILLEMSTAD — Een consortium van lokalefinanciële in-
stellingen,heeft 23 miljoenguldenbijeen gekregenvoor nood-
zakelijke investeringen bij het lokaletelefoonbedrijfSetel NV.
Het bedragmoetin 10 jaarwordenterugbetaaldtegen eenren-
tevoet van maximaal 9'Aprocent.

In deafgelopenjareninvesteerdeSetelal 100miljoengulden
in het lokaletelecommunicatie- net. Dat geld was doorNeder-
land en de leveranciervan materialenbeschikbaar gesteld in
hetkader van een meerjarenplan. In 1986was Setel door deze
fondsen heen maar was hetproject nognietvolledig afgerond.
Belangrijke werkzaamheden, bijvoorbeeld in centrales van
Punda en Scharloo, moesten door een gebrek aan financiën
wordenuitgesteld.

Alle projecten die met deze 23 miljoen gulden worden gefi-
nancierd, zijn er op gerichtop de telecommunicatie op het ei-
land naar een internationaal aanvaardbaar niveau te bren-
gen. Dat is metnamebelangrijk voor hetbedrijfsleven, nu pro-
jectenalshet International TradeCenter(ITC) enhetTeleport-
project,vorm krijgen.

Curacao moeter echtervoor waken, datdetarievenvan in-
ternationale verbindingen, tijdig worden aangepast,
waarschuwde directeur ing Angel Kook gistermiddag bij de
ondertekening van het financierings- contract. Over de hele
wereld worden detarievenverlaagd, ons eilandkan daarniet
bij achterblijven.

Het was deMaduro & Curiei'sBank die bereid bleek te zijn om
namens Setel NV andere
partners te zoeken om de 23 mil-
joengulden op te brengen. Van-
daag is hetprecies vier maanden
geleden dat het eerste gesprek
plaats vond tussen Setel NV en
hetconsortium van lokalefinan-
ciële instellingen. Dat de finan-
ciering in zon korte tijd is
rondgekomen, is een feit waarop
alle betrokkenen trots mogen
zijn, bracht directeurLionel Ca-
priles van de Maduro's Bank
gisterennaar voren.

Gisteravond hebben de C-
schepenCuracao verlaten.Bij het
uitvaren van de haven werd een
schitterend vuurwerk afgesto-
ken, dat niet alleen applaus
oogstte van depassagiers, maar
ook van vele honderdenCuraga-
oënaars, die voor dit spektakel
speciaalnaarPunda enOtroban-
da waren getrokken.

& Gibson
Kwaliteit voor een redelijke prijs

DeLuxe

,n^_aWhS.S.osocycles1es Ma(Je y
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WO6NSDRGRVOND - 20 JRNURRI

************* *„

"SMIKKELEN EN SMULLEN IN HET
BELLE TERRACERESTAURANT'

***************IDitkeer presenteren onze
enthousiaste chefs onderandere:

* Poached shrimps served -^e '' ra v, r,with bread crouton J /Mli«/* Chicken soufflé with olives (vp^^^^ra
* Stuffed filletofCaribbean fish

served withdill sauce
* BeefStroganoff I^^V* Orange/chocolate marble ■ S__7 ? 'A,

cake. <_3^Ss^;/ 'Jij
********** J'JJiJSvial/')

Live-Musk: aiiiiiiiii'iJtowi^L;
Nariachis Solis

c&lvila "Hotel
Penstraat 130- Willemstad
Reserveringen: tel.: 614377
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\y^ BESTE TOERISTENVRIEND '"NC i
w/C^m. Wij weten dat U bij het aanbevelen van «^sS[BLmLeen modezaak aan een toerist ook over-

JSStuigd wil zijn dat deze toerist een W^j^ËÊn
male service krijgt. '(f Niet alleen met kwaliteitsgoederen en re- fjj
delijke prijzen maar dal hij ook met een
glimlach cri 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

■■ Aruba enom/terdom /tore cura<?ao

MEYER TRANSPORT

o***l**""
Telefoon 614766 Polarlsweg



MinisterBooi: bloemenbakken in Nassaustraat

Moderniserings-plan
binnenstad Oranjestad

ORANJESTAD — In een
speciaal programma van de
BUVO voor TeleAruba ver-
telde minister van Publieke
Werken, drsFrank Booi, over
deplannen om debinnenstad
van Oranjestadgeheel aan de
modernisatie- plannen aan te
passen.

HetoudeLandskantoor tegen-
over het terrein waarDe Veer
het Coral Reef Hotel bouwt,
wordt helemaal opgeknapt. De
bovenverdieping wordt bij de
werkruimte van de minister-
raad getrokken onder meervoor
ruimere vergaderzalen en ont-
vangruimte. In de beneden- ver-
dieping wordt het Bureau Bui-
tenlandse Betrekkingen geves-
tigdmetookdenodigeruimte om
buitenlandse gasten te ontvan-
genen alleswatdaarmeesamen-
hangt. Het twee verdiepingen-
gebouwtje van het Toeristenbu-

reau zal ook aangepast worden
aan de nieuwe stijl van deomge-
ving.

Sprekende ov.r de Nassaus-
traat vertelde ministerBooi, dat
men plannen heeft de straat
smaller te maken waardoor on-
dermeer siertegelskunnen wor-
den gelegd en bloembakken en
banken geplaatst. De lichtmas-
ten en draden, die nu boven de
straat hangen, zullen onder-
gronds worden gelegd, terwijl er
lantaarnskomen diein destijlen
3feer van de Nassaustraat pas-
sen. Het geheel zal moeten aan-
sluiten op het plein dat voor het
voormalige Stradakomt.

Inmiddels maakteen commis-
sieeen studie wat door deze ver-
anderingen er met het verkeer
moet gaan gebeuren. Moet dit
omgelegd worden of in andere
richting enz. worden gediri-
geerd.

5 C's
krijgt
optie
Arashi

ORANJESTAD — Nu de
regering aan de maatschap-
pij sCs alsnog optie op het
terrein te Arashi heeft gege-
ven, werd besloten het hoger
beroep tegen de uitspraak in
kort gedingin te trekken.

Zoals bekend verloor de maat-
schappij dit kort geding, omdat
volgens de rechterlijke uit-
spraak de maatschappij zelfniet
wist wat men nu eigenlijk voor
optie had. De groep zal nu met
geld en plannen binnen een be- ,
paalde tijd op tafel moeten ko-
men. De plannen omvatten de
bouw van een hotel/casino,
'townhouses' en een golfcourse.
De initiatiefnemers en inves-
teerders van het project worden
spoedig op Aruba verwacht om
aan deverplichtingen te voldoen
die aan deoptie zijn verbonden.

Volgens de maatschappij zou
vooral minister drs Frank Booi
zichingezet hebben datalsnog de
optie aan de groepwerd gegeven.
De groep heeft nu allekans zijn
plannen werkelijkheid te doen
worden. Toeristen gehuldigd

ORANJESTAD—In Casa del
Maren ArubaBeachclubwerden
enige gasten gehuldigd, die
reeds meer dan tien jaarregel-
matig ieder jaar Aruba bezoe-
ken. HetbetrofhierSimonenßo-
salind Galstein, Louise Reese,
Donald en Barbara Warburton,

Kenneth en Barbara Kwiatkos-
ky, Anthonio Cilento en Therese
en Celsa Cilento, allen af-
komstig uit de Verenigde Sta-
ten. Leoncio Croes en Adri de
Palm van het Toeristenbureau
reikten de erkennings- diplo-
ma's uit.
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I MARINIERSKAZERNE *p |I SAVANETA mé^^kM |

t haar jaarlijkse |
I MISS VERKIEZING I
♦ in de Kazerne |
t op vrijdag 22 januari 1988 i
T aanvang van 8.00 p.m. - 3.00 I
| met muzikale begeleiding van t

t PAPITO YSU DOBLE SABOR |
J Toegang: fl/l. 7.50 p/persoon 4
r Lekkere hapjes en drankverkrijgbaar tegenreclelij- 1
X ke prijzen. j

I II -------------_-_-_____--___«__-_----»-»-------»-------_l

Voor Arubaanse juristen met belangstelling voor een loopbaan bij derechterlijke machtstaat de mogelijkheid open zich aan te meldenvoor de

OPLEIDING RECHTERLIJKE MACHT
Deze opleidingbereidt voor opfuncties bijdezittende magistratuur
en bij het Openbaar Ministerie.
Voor juristenmetrelevante praktijkervaringkan deopleidingworden
verkort.De belangstelling gaatmetname ookuit naar juristen(Neder-
lands-Antilliaansrecht en Nederlandsrecht) metspecialisatiein het
belastingrecht.

Sollicitaties dienen gericht teworden tot de Minister van Justitie.
Nadere inlichtingen kunuen na afspraak worden ingewonnen ter Griffie
van het Gemeenschappelijk Hof van Justitievan de NederlandseAntillen
en Aruba en van deGerechten in Eerste Aanleg.

ORANJESTAD—Namens de
V's Men Club overhandigde
voorzitter Se Veriano Feliciano
(zie foto) zaterdagmorgen aan
districts- commissaris van de
Katholieke Verkenners, Jan
Lobbrecht, ruim tweeduizend
zakken, die gebruikt zullen wor-
den bij de grote schoonmaak in
het kader van de 'heitje voor een
karweitje'- actie.

► The ARUBA HOTELAND► TOURISMASSOCIATION
k seeks applicants for the position of

\ MANAGING DIRECTOR

Please call telephone 23600 extension 333
for an appointment.

r———We are seeking applicantsfor

ff ONE (1) ADMINISTRATIVE
ASSISTANT A

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

and j
ONE (1) ADMINISTRATIVE

ASSISTANT C ff
with MBA (Moderne Bedrijfsadministratie) and

{ twoyears ofexperience in this field. s

* Please send written application withfull documentati- *fl on and a picture in confidence under number 700 of
this newspaper P.O. Box 323, Oranjestad, Aruba.

fl-l-f^- -f M" M* M- M- ' I-- »

CARNAVAL SPECIAL üks

NISSAN PICKUP 4x4 Regular Bed
TOPCAR
NTSSAN 20-YEAR celebration !NISSAN aiH. 35,000.-

-ft.__r r"' —rT~^___=_____-___,

NISSAN PATROL

_MllllllllllllllllllllllllllillllllllllllMllllllllllllllMllllll ■■■■ ■" k.

Ê Zojuist ontvangen Cars that make sense. =
nieuwe zending. HYUnDOI

Hyundai EXCEL GLS - 4 deuren
Volledigequipped: Sunroof - airco - automatic -

power steering - power brakes - power antenne -
power windows - AM/FM cassette enz.

= .p. |p - 4cylinders 1500 cc.

WÊÈ HfflS^j^ !_9fi§Bf_lHs^^^^^___l Bmßk^.
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Vraagt vrijblijvende inlichtingen en proefrit bij:

[HYUDDHII PRIMA AUTO SALES Inc."
j|||p|s|jg|d Fergusonstraat42A Tel.: 28200 - 32471 .

--a-a-88-S-aBB-BS "■■■ ■■" """"""■ »« ■■■■m

~.■! I ■

ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

I ; :, Jffijife.
r 'Pn 1 nlllrj nltpiin mrlj t*\-\

geopend van 21.00 uur tot06.00 uur.
ITij GeaWgetfeer, goede service.
@\^r De beste Pizza haalt Üby _gffHgg j^

lg. smith Btvd. (^o/pci'r© "iSE-SRf-V
:~^ At£2&lfft._ffKft.-., van Aruba r

_f^V GOLDENTUUPV W /lYti ARUBA CARIBBEAN-^__i IV*V RESORT* CASINO"Ss^s^ VILX FANDAHOO NIGHTCLUB |
Floating Restaurant proudly presents:

/*/.// The World famous !IJl*/LI MARVELETTES
(onder nieuwe directie) and support Band

I zeer verzorgde rijsttafel. dailycurtairftime 10.30 p.m.
Open 11.00-middernacht except Mondays.
Hannv Hour fi 00 -R 00Ta- aub"P"",rom9:00 Pm m2:00a mnappynouro.uu o.uuia CmKchargeshow

_
times7

__
min2dr)nks

ly WeVOr. Forreservations please call 33555 ,
Ii ■ iFeest... jubileum...verjaardag... verloving^enz.

! Dat viert ook U natuurlijk in RESTAURANT

Tel.: 22977of 27833. CAB^S^Sl(_)Bl
WIJ HEBBEN OOKCATERING SERVICE.

|. :
Boulevard Theatre

TODAY
at 8:15 p.m. j
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COMEDY 18yrs. COMEDY 14yrs.
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AGENDA
ARUBA

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

Telefoon: 24333.
Voor spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
22950en 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 uur worden opgegeven;behalve opzaterdag. Alleenzoekertjes, dieop maandag en donderdag voor 10.00 uurbinnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPENBOULEVARD THEATER]: 20.15uur SummerSchool (18 jr.).
II: 20.45 uurDragnet (14 jr.).
DRIVE-IN: 20.30 uurUn hombrellamado El
Diablo (18jr.).

BOTICA'S (nachtdienst)
Pabaobrug: Santa Anna, tel.: 28181.Paribabrug: San Nicolas, tel.: 45712.

WACHTREGELING DOKTORENOranjestad, Madiki, TankiFlip, Noord,TankiLeenden, Paradera en Sta. Cruz: dokter J.Croes,Paradijswijk 23, tel.: 34482/24797.Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:dokterE. Weststrate, via CentraMedicoSan
Nicolas, tel.: 48833.
Kinderarts: dokterCroes, tel.: 27591/24300
(hospitaal).
WIT GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;Noord: tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:
tel.: 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:47020/48301; San Nicolas: tel.: 45906; Da-kota: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken ofeen of ander ongeluk gelieveAlarmcentrale opte bellen,tel.: 115)

DIVERSEN
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
lijks geopendvan 07.00-20.00uur; na 20.00
uur informaties via verkeerstoren.
ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00uurperdaggeopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00uur tot maandagmor-
gen07.00uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
TAAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
/18.30-19.30 uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
woensdag geopend van 08.30-12.00 uur -Paardenbaaistraat8 (boven).

BONBINI FESTIVAL: 18.30-22.30 uur in
Fort Zoutman met optreden van Ola Tropi-
cal, kah'i orgel Cristal en dansgroep Man-
gusa.

PROTESTANTSEKERK: 19.00uurbelijde-
nis-katechisatie bij dsA. van denDoel.
WOENSDAGDIVERSENMUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijdenmaandagt/mvrijdag van09.00--]2.00/16.00-19.00uur;zaterdagvan09.00--12.00 uur.

STICHTING TOT BEVORDERING VER-ANTWOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-
nea): dagelijks van 08.00-12.00/13.00--16.00 uur - Medical Centre, Bemhardstraat’5, San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/
225.
Bji de praktijken in het Wit Gele Kruis- ge-
bouw: dinsdag 10.00-12.00uurte Noord 66,
tel.: 23425; 13.00-14.00 uur te Oranjestad,
Koningstraat/ Emmastraat, tel.: 23168;
woensdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruz39C, tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00uur te Pampoenastraat 15, Dakota,
t-entro di Barrio Dakota, Pampoenastraati_Vte-: 23822; donderdag08.00-10.00 uur.

*■*> Caiquetio, Paradera 47A, tel.: 24280:
dinsdag 08.00-10.00 uur.
BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
ie verdieping): iedere werkdag van 07.30--'2OO/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
spraakte maken viatel.: 23145of 25111).

B.IBLIOTECA NACIONAL (ope-
«ungstüden)
ANTILLIAANSE SECTIE, STUDIEZAAL,AFDELINGKRANT- EN TIJDSCHRIFTEN:maandag t/m vrijdag vanaf 07.30 uur (deKrant- en Tijdschriften- afdeling is ook tus-sen 12.00-13.30 uur open).UITLENING AFDELING: maandag,woensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30--17?° u"r; dinsdagvan 09.00-12.00/13.30--i/.00 uur; donderdag van 13.30-17.30 uur(s morgens gesloten).

FILIAAL SAN NICOLAS: openingstijden
maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00/13.30-17.00 uur; woensdagochtend geslo-
"""JP de middaguren geopendvan 12.30--9.00 uur, om 13.30uur uitlenen van boe-ken; van maandag t/m vrijdag van 08.00-- 12.00/13.00-17.0013.00-17.00uurstudiezaalopenvoorpubliek

SHASA(Stichting Hulpaan SlechthorendenAruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/oEagleclub), is dagelijks geopendvan 08.30--12.00/13.00-16.30 uur.

TELEARUBA
DINSDAG: 18.00Nic &Pic; 18.30CNN
internationalnews; 19.30Political prog-
ram; 19.45PaunArubamassigur; 20.00
Telenoticias; 20.30 The Cosby show;
21.00 Falcon Crest; 22.00 Larry King
show; 22.50 Showbiz today (CNN);
23.10 Sluiting.

WOENSDAG: 18.00 Thundercats;
18.30 CNNinternational news; 19.30 In
search of Dracula; 20.00Telenotici-as; 20.30 Documentary: «Lady&Lifter»;
22.00 Larry King show; 22.50 Showbiz
today (CNN); 23.10Sluiting.

'WE SERVE'
Voorzitter Maiky Croes ver-

telde depers gisteren over de ac-
tiviteitenvan deLions in deafge-
lopen veertig jaar,dieteveel zijn
omop te noemen maar diebewij-
zen dat de Lions in de afgelopen
periode dehandenflink uitgesto-
ken hebben en het Lions- motto,
'We serve', in hoge ere wistente
houden.

Voorzitter van het 'Anniver-
sary Committee', ModestoRuiz,
maakte bekend dat na de 'fami-
liy day' op zondag eenLions- de-
legatie een beleefdheids- bezoek
bracht aan gouverneur Felipe
Tromp, die—getuigezijnvragen
—ergveelbelangstellingtoonde

inhetwerkvandeArubaanseLi-
onsclub.

Gedurende deze week zal aan
een twaalftal instellingen op
Aruba een donatie worden ge-
schonken tot een totaal bedrag
van ’.25.000,-. Dit zijn: Funari,
Bloedbank, Meals on Wheels,
Stichting Gezinsvervangend Te-
huis, Casa Cuna, Imeldahof,
Centro pa Nos Grandinan,
stichting de Geestelijk Gehandi-
capte, FALPA,FADA, FEPO en
SABA.

"Het gala diner, dat het
sluitstuk is van de activiteiten,
wordt zaterdagavond in het
AmericanaAruba Hotel gehou-
den. Naast de leden van deAru-
baanse Lionsclub zullen ook de-
legaties uitdeVerenigdeStaten,
Venezuela en de Nederlandse
Antillen op het diner aanwezig
zijn. Sprekers op deze avondzul-
len zijn: de governor van Lions
District E-l Jesus Maria
Sanchez, de voorzitter van de
Arubaanse Lionsclub Maiky
Croes, gouverneurFelipe Tromp

enpremier mrHenny Eman. Op
deze avondzullen alle overleden
Lionsleden worden herdacht.

Ter gelegenheidvan het veer-
tig- jarigbestaan worden op de
postkantoren in Oranjestad en
San Nicolas alle brieven voor-
zien van een speciaal stempel
met de leuze: 'Aruba Lions sir-
viendo nos comunidad pa 40ana.Dit gebeurtvoor deperiode
17-23 januari.Ook is een specia-
le 'Lions pin' gemaakt voor de le-
den en de bezoekers uit het bui-
tenland. Bovendien is een nieu-
we Lions- banner gemaakt met
daarop devlagen hetwapenvan

Aruba en het wapen van Aruba
Lionsclub.

Op het gala diner zullen te-
vens twee leden Oscar Marugg
en Elias Fingal, onderscheiden
worden met de 'Melvin Jones
Fellows award', omdatzij gover-
norsvan DistrictE-l waren. Tij-
dens de gisteren gehouden
persconferentie werd aan alle
nieuwsmedia van Aruba een Li-
ons- plakkaat uitgereikt als
waardering voor de onderhou-
den medewerking van de kant
van de media die gedurende
veertig jaardeLions- boodschap
aan de gemeenschapbrachten.

Aruba en Antillen:

Communicatie-protocol
regelt samenwerking

ORANJESTAD — In de
zaal van de Raad van Minis-
ters opArubaondertekenden
deAntilliaanse enArubaanse
ministers van Verkeer en
Communicatie, respectieve-
lijk Frank Rozendal en mr
Angel Bermudez, een proto-
col waarin de samenwerking
tussen de Antillen en Aruba
op het gebiedvan decommu-
nicatie geregeld wordt.

Beide bewindslieden spraken
hun voldoening uit, dat door de
ondertekening van dit protocol
de samenwerking tussen de Ne-
derlandse Antillen enArubaeen
nog steviger gestaltekrijgt.

Volgens minister Angel Ber-
mudez omvat het getekende pro-
tocol de samenwerking tussen
beide landenophetgebiedvan de
communicatie tussen Aruba en
de Nederlandse Antillen alsme-
de op internationaal gebied.
Hierdoor blijft Aruba gebruik
maken van defaciliteiten— het
telefooncircuit —van de Neder-
landse Antillen alsmede regelt
dathetgebruik van deinternati-
onale telefooncentrale van de
Antillen. Voorts wordtgeregeld
hoe eenen ander zal worden ge-
daan alsmedewelke kosten hier-

aan verbonden zijn en hoe dezeverrekend zullen worden.

TALRIJKE PROJECTEN UITGEVOERD
Lustrum-viering: 25 duizendflorin aan donaties
Lionsclub Aruba veertig jaar

ORANJESTAD — Met een
week vol activiteiten, die zon-
dagbegonnen meteen 'family
day' in Villa Nostra en welke
zaterdagavond worden be-
sloten met een gala diner in
het Americana Aruba Hotel,
viert deArubaanseLionsclub
deze week zijn veertig- jarig
bestaan. De club werd veertig
jaar geleden opgericht door
wijlen Walfenzao op 29 sep-
tember 1947 en ontving zijn
lidmaatschap van Lions In-
ternational op 31 januari
1948.

Door redacteur Ebby Arends
werd een speciale '40th Charter
Anniversary'- editie van het
clubblad 'The Roary' uitgege-
ven, waarin de beste wensen af-
gedrukt zijn van de voorzitter
van Lions Internationalrechter
Brian Stevenson, minister- pre-
sident mr Henny Eman, van de
voorzitter van de Arubaanse Li-
onsclub Maiky Croes, past dis-
trict governoren international
counselor Oscar Marugg, dis-
trict governor 1985-1986 Elias
Fingal, voorzitter van de com-
missie Veertig- jarigbestaan
ModestoRuiz enredacteur Ebby
Arends zelf.

Premier Eman merkt onder
andere op, dat het economisch
herstel, na bijna drie jaarLago-
sluiting, tedanken isaan de ster-
ke liefdeen gemeenschaps- geest
die deArubaanseLionsclub, zijn
leden en anderegroepen op Aru-
ba hebben voor het land en zijn
inwoners.

Vermist
kind door
politie
gevonden

SAN NICOLAS— Om twee
uur in de morgen belde een
vrouw de politiewacht datzij
haar vier-jarigzoontje miste.
De moeder was gaan werken
en hadhetkind slapend thuis
achtergelaten.

Depolitie konhaargerust stel-
len, omdat eenkwartier namid-
dernachtdepolitieeen vier-jarig
jongetjeter hoogte van deGraaf
van Zinzendorfschool moeder-
ziel alleen had aangetroffen. De
jongenkon nietvertellen wiezijn
ouders waren en waar hij woon-
de. De patrouille trok er met de
jongenop uit, diein deBernhard-
straatzijnwoningaanwees, doch
daarwas niemand thuis. Na het
telefoontje van de moeder werd
hetkind thuis gebracht en werd
de moeder behoorlijk onderhou-
den over het alleen achterlaten
van haar zoontje.

Na eisPG van 105 dagen hechtenis

Hof spreekt
Berlinski vrij

ORANJESTAD — Het Ge-
meenschappelijk Hof van
Justitie heeft vanmorgen in
een kort vonnis drLeonardBerlinski, voorzitter van de
politieke party PDA, vrijge-
sproken. Het Hof achtte het
nietwettigen overtuigendbe-
wezen, datBerlinski schuldig
is aan de tegen hem inge-
brachte feiten.

In dezezaakeiste deProcureur
Generaal op 14 decemberaftrek
van vijftien dagen voorarrest,
waarvan negentig dagen voorw-
aardelijk met een proeftijd van
twee jaar. Tevens eiste hij een

geldboetevanvierduizend florin
subsidiair veertig dagen
hechtenis.

Dr Berlinski werd in eerste
aanleg in zekere mate schuldig
bevonden, dathet bij deverkoop
van het ArubaPalmbeach Hotel
nietgeheeljuistzouzijntoegaan.
Ofschoon nimmer iets werd be-
taaldaan"smeergeld"zouwel de
indruk zijn gewekt, dat dit ver-
wachtwerd. Hij werd in eerste
aanleg veroordeeld tot: eengeldboete van ’.6.500,- subsidi-
air 65 dagen en ontzegging van
het recht ambten te bekleden
voor de tijdvan vijfjaar.

BIJ UITVALLEN
Hierdoor kreeg Aruba hetrecht gebruik te maken van deAntilliaanse installaties totdat

Aruba zijn eigen faciliteiten opdit gebied zal hebben, ondermeerzijn eigen internationalecentrale. Dan vervalt de over-
eenkomst automatisch. Minis-
terBermudez verwacht dat dit,
wat het internationaal verkeer
betreft, volgend jaarhet geval
zal zijn, waarbij dan wel hetver-
keertussenArubaen deAntillen
via Curagao zal blijven lopen,
waarvoor dan een nieuwe over-
eenkomstmoetworden gesloten.

VoortsverwachtministerBer-
mudez, dat er dan ook een over-
eenkomst zal komen, datbij het
uitvallenvancommunicatievan
een der landen, men elkaar zal
bijstaan methulpenfaciliteiten.

De directeuren van Landsra-
dio, Paskei, en van Setar, ing.
Edwin Croes, tekenden gisteren
eveneens overeenkomsten ten
aanzienvanhetadministratieve
gedeelte van de samenwerking
op het gebied van de communi-
catie.

Onderzoek nodig naar 'vreemde dingen in casino'

FTA: verklaring Palmbeach-direetie
grap

ORANJESTAD — In een
communiqué vandevakbond
FTA wordt de stelling van de
general managervanhetAru-
ba Palmbeach Hotel and Ca-
sino, dater 240 werknemers
'full time' in dienst zijn, een
farce genoemd. Meer dan
tachtig procent van deze
werknemers is niet in vast
dienstverband, aldusFTA.

In het FTA- communiqué
wordt gesteld, dathet hotel op 1
december 1986 door de groep Ot-
tinger werd overgenomen met
ongeveer 240 werknemers in
dienst. De minister- president
gafdevakbonds- vertegenwoor-
digers toen de verzekering, dat
deOttinger- groepniemandnaar
huis zou sturen, hetgeen een to-
tale farce is gebleken.

ONTSLAGEN
In de proefperiode van 1 de-

cember 1986 tot 31 januari 1987
begon men met dertig werkne-
mers naarhuis testurenwaarbij

"teveel mensenin dienst"als ar-
gument werd gebruikt. Na het
verstrijken van de periode van
het eerste individuele
werkcontract op 30 april 1987
werden veertig werknemers
naar huis gestuurd onder het-
zelfde argumentvan teveel men-
sen indiensten dat dezewerkne-
mers in het hoog seizoen
waarschijnlijk weer in dienst
zouden worden genomen. Het
toppunt is — aldus deFTA- ver-
klaring — dat op ditmoment in
het hoog seizoen van het toeris-
medehotelleidingweer toestem-
ming verzocht voor ontslag aan
dertigwerknemers van hethotel
en het casino.Ditmaal wordthet
verlies dat door het casino gele-
den wordt, als argument ge-
bruikt.

In het verzoek aan het depar-
tement van Arbeid wordt opge-
voerd, dat het casino in septem-
ber 198741.628,97 dollarverlies
leed, in oktober 1987 32.492,53

dollar- verlies, in november 1987
23.407,56 dollar- verlies, terwijl
voor december 1987 het verlies
geschat wordt op 39.978,55 dol-
lar. In het communiqué wordt
opgemerkt dathet casino-perso-
neel in deperiode april - novem-
ber 1987 vijf tot zes dagen per
'quincena' vrij kreeg zonder
betalingen zij vandaag hunont-
slagkrijgen als dank voor hun
medewerking.

Voorts, dat de hoteldirectie
zichzelf tegenspreekt door te
stellen, dat onlangs 32 nieuwe
werkkrachten in dienst werden
genomen ennu ontslag voor der-
tig mensen aanvraagt. De vak-
bond wenst verder, datdeminis-
ter van Justitie een onderzoek
laat instellen tegen de vreemde
dingendieplaatsvinden, zoalsde
reden voor de aangifte van be-
dreiging diede managervan het
casino bij de politie indiende te-
gen de ex-manager van het ca-
sino.

Volgens deFTA is de mentali-
teit van de directie van het
Palmbeach Hotelzeer schadelijk
voor de toeristen- industrie om-
dat de directie "geen respect
toont voor de mensenrechten en
verdeeldheid onder de werkne-
mers zaait".

NIETMINDER DAN eenenvijf-
£ig liederen zullen tijdens de
strijd om de calypso- en road-
march- titels in het Lago
Sportpark aanstaande donder-
dagavondklinken. Er wordt dan
ook precies om zeven uur begon-
nen, aangezien het anders
"nachtwerk" wordt zoals verle-
denjaar.Vanal dieliederenzijer
elf 'warm-ups', zestien calypsos
en 24roadmarches. Voor de jury
een ruime, maar vermoedelijk
een moeilijkkeuze, vooral ook
gezien het enthousiasme dat er
vooral bij de deelnemers(sters)
bestaat.

WATDE STAGEbetreft: dit jaar
wordt het podium gebruikt, dat
ook voor Caribson werd ge-
bruikt. Alleen hetvervoer gafde
SAC enigeproblemen, omdat de
truck van de overheid, die ge-
woonlijk dit vervoer kan doen,
kapot was. De SAC heeft nu een
particuliere maatschappij om
hulp gevraagd om hetpodium zo
snel mogelijk naar het Lago
Sportpark te brengen en klaar
voor gebruik te maken.

********GISTERENKWAMEN DE zan-
gers in het SAC- kantoor bijeen
en vond de loting plaats. Het
bleek dat verschillende zangers
nog geen naam voor hun lied
hebben. Morgen brengen wij in
dezerubriek dezangers met hun
calypso enroadmarch.
DE MENINGEN OVERde duin-
van de calypso- en roardmarch-
strijdzijnnog steedsverdeeld. In
minutengerekend met het aan-
tal deelnemers zou diterop kun-
nen uitdraaien dat het pas om
vier uur in deochtend is afgelo-
pen. Wij geven echter de voor-
keuraan deschattingvan demu-
ziek/carnaval- expert Edwin Zi-
chem, die gisteravond tijdens de
vergadering meende, dat wan-
neer iedereen vlot meewerkt
menrond twee uur de nieuweca-
lypso- en roadmarch- koning
heeft.

OOK LA QUITA Beach Resort
heeft een kinderkoningin in de
persoon van Jeannice Scheper,
die gistermiddag door het
echtpaarArlene en JohnCataldi
werd gekroond. Het echtpaar
viel dezeeertebeurt, omdatzijde
eerste gasten warenvan La Qui-
ta Beach Resort.

GOEDE FOTO'S VAN het ko-
mende carnaval maakt men ze-
ker metKodak, datiedere dag in
dezerubriek daaraan zal herin-
neren. En voor het afdrukken
enz. natuurlijk Checkpoint Co-
lor met zijn zaak aan de Colum-
busstraat en het één uur-bedrijf
in het Harms- gebouw. In ieder
geval is Checkpoint Color op de
dagvan dekinder- en grote para-
de in Oranjestad vanaf 's mor-
gens halfnegen open.

********

SEPA veroordeelt
politieke promoties

ORANJESTAD — Het be-
stuur van de Vakbond van
ambtenaren op Aruba, SE-
PA, is van mening dat dere-
cente benoemingen van een
chef de bureau van het kan-
toor van de minister- presi-
dent en het hoofd van het
nieuwe Efficiency- bureau
vandeoverheidzonder legale
basis hebben plaatsgehad.
Deze functies bestaan in de
bestaande Bezoldigings-
regeling niet, terwijl dekwes-
ties ook niet voorgelegd wer-
den aan het Georganiseerd
Overleg(GO).

Volgens de SEPA- voorzitter,
Gregorio Wolff, zouniet deafde-
lingPersoneelszaken—zoals ge-
bruikelijk— deregering in deze
van advieshebben gediend, doch
het bureau Berenschot. In het
verleden noemde de SEPA
steeds het bureau Berenschot
"herkauwers", omdat men dit
bureau ziet als een politiek ver-
lengstuk van deregering. Ook
hetgevenvan eentoelageaan de
chef de bureau van de minister-
president ingevolge artikel 25
van het Materieel Ambtenaren-
recht is tegen de wet, waardoor
vele hoofden van dienst gepas-
seerd werden. Volgens Wolffbe-
trefthethierzuivereen politieke
benoeming hetgeen onder de
ambtenaren de nodige ontevre-
denheid heeftveroorzaakt.

MEER PROMOTIES
VolgensWolffzijnermeerpro-

moties op komt, die zuiver het
karakter van een politieke be-
noeming dragen. Terwijl de
regering de vakantie- uitkering
introk, mensen vervroegd naar
huis stuurt enz. zijn er toch
ambtenaren die bepaalde privi-
leges en benoemingen krijgen
dieveel geldkosten, aldus de SE-
PA- voorzitter, diedeze gangvan
zaken dan ook scherp veroor-
deelt.

Ingaande morgen om drie uur
's middags begint SEPA iedere
woensdagmiddag met een prog-
ramma via Radio Caruso om de
banden tussen bestuur en leden
teverstevigenenvooral om de le-
den op de hoogte te houden van
de situatie en wat de SEPA-
plannen in deze zijn. Ofschoon
om drie uur 's middags eenieder
aan het werk is, wordt toch een
beroep op de leden en bevolking
gedaan om naar het programma
te luisteren.

BIJ CARIBECLUB WERD de
jaarlijksecarnavals- figuren ge-
kozen. Bij de foto: vlnrjeugdko-
ninginMichelle Chemaly, carna-
vals- koningin Nalesca Arends,
voorzitter Mateo Flannegin,
Squaw mevrouw DididiLaclé en
CaciqueDado (Texas) Croes.

DE JUMP-UP VAN Talk ofthe
Townnaar McDonalds was wat
dejump-up betreft (zie foto) bij-
zondergoedgeslaagd.De directie
van McDonalds had, zoals ge-
bruikelijk, goed voor dekinderen
gezorgden destemmingzater in.

ORANJESTAD-In hetafgelopen
weekeinde bracht deminis-

tervan Defensie, drWF. vanEe-
kelen, een bezoek aanAruba. Za-
terdagmorgen woonde hij oefe-ningen te Malmok bij en bezochtdaarna de kazerne. In de mid-
daguren sprak de bewindsman(zie foto) met Arubaanse pers-
vertegenwoordigersover dezelfdeonderwerpen, zoals diereeds met
depers opCuragaowarenbespro-ken, 's Avonds waser in dekazer-ne een geslaagde cocktail/dan-
sant terere van het bezoek van deministeren zijn echtgenote.
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Karnaval Kaleidoscoop
HET PROGRAMMA VOOR de
kandidaten voor de verkiezing
van jeugdprins en -pancho en
-karnavalskoningin wordt mor-
genmiddag voortgezet met een
bezoek aan het Dierenasiel te
Parera. Daar wordt een lezing
gehouden over 'Liefde voor die-
ren' en de kinderen zullen ook
een rondleiding krijgen van de
heer De Windt, beheerder van
het asiel. Daarna vertrekken zij
naar de Dierentuin te Cas Cora.
De ouders kunnen hunkinderen
omkwart over zes in hetkantoor
van deKarnavals- commissie op-
halen.

********«SWEET SUGAR» HEEFT in
het afgelopen weekeinde twee
evenementen achter de rug. Za-
terdag had men het tumbafesti-
val, dat gewonnen werd door
Shadira Cathalina die tevens
leidster van een kindergroep is.
Zondagwas deverkiezing van de
jeugdkoningin.Het programma
liep vrij vlot met uitzondering
van de groep NAME, met wie de
organisatorenduidelijke afspra-
ken hadden gemaakt en die niet
verscheen. DJ Juniheeft toen al-
leen voor het muzikale gedeelte
gezorgd, zodat het publiek toch
van een aangepast programma
kon genieten. Tot karnavalsko-
ningin werd gekroond Angeli-
que Joubert. Martika Ignacia
eindigde op de tweede plaats. Zij
kreeg ook deprijs voor het beste
kostuum.

********

HERMANITO NARVAEZ PRE-
SENTEERT morgenavond om
tien over tien in zijn programma
«Karnaval Total» op TeleCura-
cao onder andere een interview
met devoorzittervan dejuryvan
hetTumbafestival, enkeleopna-
mes van de karnavals- evene-
menten van de afgelopen week,
herinneringen aan de Tumba-
festivals van delaatste tien jaar
en ook een beetje karnaval uit
Brazilië.

DONDERDAG 21 JANUARI
om acht uur 's avonds sluit men
definitief de inschrijving voor
deelname aan zowel dekinder-
als de grote optocht. Volgens de
laatste berichten is het aantal
inschrijvingenalsvolgt: 52grote
groepenen 46kindergroepen.

********«BONAMBIENTE» IS denaam
van een groep Curacaoënaars,
die speciaal uit Nederland zijn
overgekomen om aan onze op-
tocht mee te doen. Na veel jaren
de optochten op de televisie in
Nederland te hebben gezien,
hebben ze besloten om dit jaar
zelf"erin te springen".

DE BRASSBANDS ZIJN zeer
populair ditkarnavals- seizoen.
Naast die van Curacao zal een
grote brassband uit Sint Maar-
ten gedurende hetkarnavals-
weekeinde opCuracao aanwezig
zijn. Ook werd vernomen, dat
een bekende steelband uit Saba
hierzal optreden.

DEZE WEEK HEBBEN alle
muziekgroepen het zeer druk
methet oefenenvoor hetTumba-
festival. Vooral opdeblazers, die
verschillende groepen moeten
assisteren, wordt extra druk uit-
geoefend. Het lijkt wel of deze
muziekgroepen op een zeer ge-
heime plaats aan het oefenen
zijn, want er was van hen geen
spoor op hun bekende kwartier
te bekennen. Zij willen het pu-
bliek volgende week verrassen
metde beste tumba's.

ER ZIJN NOG enkele plaatsen
beschikbaar voor de afdeling
'RedCarpet. Voor verdere infor-
matie kan men terecht in het
kantoor van de Vereniging van
musici of via het telefoonnum-
mer 624930. De toegangsprijs
hiervoor is bepaald op 150 gul-
denper persoon.

********HET TUMBAFESTIVAL
MOET niet vergeleken worden
met een soort 'zangfestival. De
compositie wordt beoordeeld en
nietdezanger. Natuurlijkzal zo-
welhet optreden als deinterpre-
tatie van de zanger een be-
langrijke rol spelen. Zo heeft
Nelson School vorig jaarde prijs
voor de compositie 'Korsou' ge-
wonnen, terwijl de zanger Mr
Babalu tot Tumbakoning werd
gekroond. Natuurlijk doet zich
ook de situatievoor dat een zan-
ger zelf de componist is van het
lieden danheefthij 'tweevliegen
in éénklap.

NICOSIA—HetLibische officiële
persbureau Janaheeftmaandag ca-
tegorisch tegengesproken dat
Westduitse bedrijven splijtbaar nu-
cleair materiaal hebben geleverd
aan Libië. Westduitse autoriteiten
hadden eerder gewag gemaakt van
de "verdenking" dat de Westduitse
firma Nukem en het moederbedrijf
Transnuklearbetrokkenzouden zijn
bij de illegale export van splijtbaar
materiaalaanLibiëen Pakistan.La-
terverklaardenzij geenenkel bewijs
te hebben voor de beschuldigingen.

Geen winnaar
Scorebord nr 17
HieronderdestandenlijstenindebeideNederlandsevoetbal-afde-

lingen:
EREDIVISIE
PSV 18 17 1 0 35 70-15
Ajax 19 13 2 4 28 49-28
Feyenoord 17 9 4 4 22 36-28
Fortuna S 19 8 6 5 22 36-28
FC Twente 19 8 5 6 21 38-30
WV 18 7 6 5 20 26-18
Sparta 19 7 6 6 20 25-19
Willem II 19 8 4 7 20 32-27
Haarlem 19 8 4 7 20 24-25
FC Utrecht 19 6 7 6 19 25-36
Den Bosch 19 7 4 8 18 28-31
PEC Zwolle 19 6 6 7 18 23-35
Den Haag 17 5 4 8 14 30-26
RodaJC 19 6 2 11 14 26-33
Groningen 19 4 5 10 13 27-38
Volendam 19 4 5 10 13 20-41
AZ'67 19 3 6 10 12 21-41
DS'79 19 1 5 13 7 25-62

EERSTE DIVISIE
RKC 19 19 0 0 38 55-13
Veendam 19 10 6 3 26 33-22
Graafschap 19 9 7 3 25 35-23
MW 18 10 4 4 24 37-19
Vitesse 19 8 5 6 21 39-43
GA Eagles 19 7 6 6 20 30-27
Cambuur 18 7 5 6 19 34-32
NEC 19 8 3 8 19 41-34
Wageningen 19 6 7 6 19 30-34
Eindhoven 18 7 4 7 18 33-31
RBC 19 5 7 7 17 27-32
NAC 19 6 4 9 16 28-32
SW 19 6 4 9 16 35-40
Heerenveen 18 5 5 8 15 29-29
Helmond SP 19 2 11 6 15 14-24 "
Emmen 19 3 8 8 14 20-29
Telstar 19 5 3 11 13 26-38
Excelsior 18 3 5 10 11 16-30
Heracles 19 3 4 12 10 18-48

EREDIVISIE
1. PEC Zwolle-Feyenoord 1-IT3
2. Haarle, - WV 1-0T 1
3. Groningen-Volendam 0-1 T 2
4. AZ '67 - Fortuna S 1-1 T 3
5. RodaJC-Ajax 0-3T 2
6. Sparta - Den Haag 2-ITI
7. DS'79-Utrecht 1-2T2
8. PSV-Twente 2-2T 3
9. Willem H - Den Bosch 1-0T 1

EERSTE DIVISIE
10. Excelsior-RKC 0-2T2
11. SW-Emmen 1-IT3
12. GAEagles - Cambuur 1-0Tl

AMIGOE-SCOREBORD UITSLAG:
3-1-2-3-2-1-2-3-1-2-3-1
AMIGOE-SCOREBORDKLM-KANSHEBBERS:

1. S. Capello — Argusweg9
2. I.H.Fung — SanFuegoweg 12
3. D. van Geest — Mercuriusstraat 18
4.E.H.Guato —Cassandraweg 20
5. P. van Haren — Kaya Kolonchi 25
6. E.R. van Henneigen — Gladiolenweg 18
7. G. van 't Hof — Admiraalsweg 34
8. A. van Hunen-

Ipskamp — Trompetbloemweg 15
9. J.H.Jansen — Schout bij Nacht

10. Cornelia Maduro — Nieuwstraat 29 Aruba
11. R.F.Mesker — Redaweg3B 2x
12. A.Otten — Artillerieweg 17
13. Arts Petronella — Sta. Cruz 37 Aruba
14. H.Rodriguez — Avesweg 11
15. Peter Smit — Flairaweg 11
16. J.F.W.G.Snijder — Van Staverenweg 11
17. P.Steenbakkers — Christinalaan 9
18. Albertvan Trikt — Phoenixweg 7
19. EdwinTromp — Westpunt 3 Aruba

ROBINET INVESTMENTS N.V.
NOTICE is hereby givento the shareholdersofROBINET INVESTMENTS
N. V., a limited liabilitycompany established in Curacao,NetherlandsAntil-
I6S th3t 3

SPECIAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

will be held on Monday January 25,1988 at 10.00a.m. at 54 Concordia-
straat, Curacao, Netherlands Antilles, in order to deal with the following
agenda:
1. Proposal to have the managementrender an account to the fact

that the audited financial statements and the management's re-
portfor thefiscal period endedDecember31 st 1985and 1986have
notbeen submittedfor consideration by the meeting of sharehol-
dersas stipulated in the articles of incorporation and to demand
that same be donebefore January31st 1988.

2. Proposal to havethe management providethe shareholders befo-
re January 31st 1988 with audited financial statements and the
management'sreport for the period ended December 31st 1985
and 1986ofFrodemo Investments B.V. (a wholly owned subsidia-
ry of Robinet) and ofailthosecompanies inwhichFrodemo hasan
interest.

3. Proposal to have the management provide the shareholderswith
acopy of the auditedvaluationreport duly signedbythe individual
who valued the entire stock of Frodemo Investments B.V. at Dfl.
42,000 andwhichreport shouldparticularly explain and state the
standards applied in valuation of Fredemo's stock and its hol-
dings in other companies.

4. Proposal to hold the management liable forany adverse conse-
quences the shareholders might suffer in connection with its
approval to sell theentire stock ofFrodemo InvestmentsB.V. for
Df I. 42,000 to an entity controlled by the questionable majority
shareholders ofRobinet Investments N.V.

5. Proposal of shareholders representing 35% ofthe issued shares
toappoint one more persons to holdan inquiry as meant in article
132of the Commercial Code of The NetherlandsAntilles with re-
gard to the conduct of business by the managementof Robinet
Investments N.V., such in the broadest sense of the word, as of
September 10,1986.

By the representative of the shareholders
representing 35% of the issued share capital.

-—-——----—----_-_____-__-______■

EILANDGEBIED CURACAO
Het Hoofd van de Geneeskundige en Gezondheids-
dienst van het Eilandgebied Curacao maakt bekend
dat de Naamloze Vennootschap "Curoil N.V." een
verzoekschrift bij het Bestuurscollege heeft in-
gediend ter verkrijging van vergunningen ingevolge
de Hindereilandsverordening Curacao (AB 1953 nr.
21), voor het hebben van twintig benzinestations
op de volgende bekende lokaties:
Cas Chiki, Sta. Rosa, Sta. Maria, Rio Canario,
Margrietlaan, _sa Salina, Colon, Roodeweg,
Plantersrust, Sta. Helena, Cas Coraweg, Cerrito,
Barber, Gasparitu, Frederik Salina, Marie
Pompoen, De Ruyterkade, Buena Vista, Biesheuvel
en Pater Euwensweg.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de
dag na deze bekendmaking gedurende veertien
dagen ter visie bij de Milieudienst, de Rouvilleweg
41, alhier, gedurende welk tijdvak een ieder het
recht heeft schriftelijk zijn bezwaren tegen het
verlenen van bovengenoemde vergunning kenbaar
te maken.

Namens de Gezaghebber,
Het Hoofd voornoemd,

Dr. M. Kibbelaar.

&P EILANDGEBIED CURACAO

Het Hoofd van de Geneeskundige en Gezondheids-
dienst van het Eilandgebied Curacao maakt bekend
dat de Naamloze Vennootschap "Super Muffler
N.V." een verzoekschrift heeft ingediend ter ver-
krijging van een vergunning ingevolge de
Hindereilandsverordening Curacao (AB 1953 nr.
21), voor het hebben van een autoreparatie inrich-
ting aan de Seru Loraweg naast nr. 146, alhier.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de
dag na deze bekendmaking gedurende veertien
dagen ter visie bij de Milieudienst, De Rouvilleweg
41, alhier, gedurende welk tijdvak een ieder het
recht heeft schriftelijk zijn bezwaren tegen het ver-
lenen van bovengenoemde vergunning kenbaar te
maken.

Namens de Gezaghebber,
Het Hoofd voornoemd,

Dr. M. Kibbelaar.

EILANDGEBIED CURACAO
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao maakt be-kend dat

ALAN E. DROMMOND
een verzoekschrift bij hetBestuurscollege heeft ingediend terver-krijging ingevolge de Vergunningslandsverordening 1963 (P B1963no. 28) van een SLIJTERIJVERGUNNING voor hetperceel

WATERFORTBOGEN NO. 9,
gelegen aan dePLAZA COLA DEBROT, alhier.

Ditverzoekschrift en debijlagen liggen vanaf de dagna dezebe-kendmaking gedurendeveertien dagen ter visie bij de AfdelingAlgemene- en Juridische Zaken van het Centraal Bestuurskan-tooraan d
u
e Theaterstraat no. 17, alhier, gedurende welk tijdvakeen iederhetrecht heeftschriftelijkzijn bezwaren tegen hetverle-nen van na te noemen vergunningenkenbaar te maken.

Het Bestuurscollege van het Eilandgebied CuracaoDe Gezaghebber. De Secretaris.

KXk f\ vUppyrl Een lieve trouwe vriend,
r M fesi^ vindt Uln het dlerenaslerttmn&t, Parera'

»fas&&e&dy&}k Kom eens langs!

ZE! EILANDGEBIED CURACAO

Het Hoofd van de Geneeskundige en Gezondheids-
dienst van het Eilandgebied Curacao maakt bekend
dat de heer Leonard Gillen een verzoekschrift bij "
het Bestuurscollege heeft ingediend ter verkrijging
van een vergunning ingevolge de Hindereilands-
verordening Curacao (AB 1953 nr. 21), voor het
hebben van een aardewerkfabriek gelegen tegen-
over de ingang en ten oosten van het industriepark
te Brievengat, alhier.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de
dag na deze bekendmaking gedurende veertien
dagen ter visie bij de Milieudienst, De Rouvilleweg
41, alhier, gedurende welk tijdvak een ieder het
recht heeft schriftelijk zijn bezwaren tegen het
verlenen van bovengenoemde vergunning kenbaar
te maken.

Namens de Gezaghebber,
Het Hoofd voornoemd,

| Dr. M. Kibbelaar.

Up EILANDGEBIED CURACAO

Het Hoofd van de Geneeskundige en Gezondheids-
dienst van het Eilandgebied Curacao maakt bekend
dat de Heer Lucio Julian Florentina een verzoek-
schrift bij het Bestuurscollege heeft ingediend ter
verkrijging van een vergunning ingevolge de
Hindereilandsverordening Curacao (AB 1953 nr.
21), voor het hebben van een bakkerij te Cabo
Verdeweg 27, alhier.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de
dag na deze bekendmaking gedurende veertien
dagen ter visie bij de Milieudienst, De Rouvilleweg
41, alhier, gedurende welk tijdvak een ieder het
recht heeft schriftelijk zijn bezwaren tegen het
verlenen van bovengenoemde vergunning kenbaar
te maken.

Namens de Gezaghebber,
Het Hoofd voornoemd,

Dr. M. Kibbelaar.
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WILLEMSTAD- Zaterdag
hebben dedrie vrouwelijke Twee-
deKamerleden van deNeder-
landse delegatie een bezoek ge-
bracht aan het stationsschipHr.

Ms. Piet Heyn. De delegatie, be-
staande uitdrsA.C. Grol- Over-
ling, W. Jabaaij en L. Vonhoff-
Luijenbdijk, toonde zeer veel be-
langstelling voor de 24 vrouwe-

lijke bemanningsleden aan
boord.DePietHeyn is één van de
eerstefregattenvan deKoninklij-
ke Marine, waarop vrouwelijke
bemanningsleden meevaren.

u 0A Pater Euwensweg 9
%%A# Curapao

Tel.623166

SVB Banko di Seguro Sosia!
DE DIREKTEUR VAN DE

SOCIALE VERZEKERINGSBANK
herinnertalle werkgeversvan deNederlandseAntillener aan dat
zijverplichtzijn om uiterlijk31 januari1988opgave tedoen betref-
fende alle personen die bij hen in dienst zijn geweest gedurende
1987

(de z.g. verzamelloonstaat).
Artikel 56A lid 1 van deLandsverordening op deInkomstenbelas-
ting 1943(PB 1956 no. 9) bepaalt dat degene die nietof niettijdig
aan dezeverplichtingvoldoet, een boetevan hoogstens’.5000.-
-kan worden opgelegd. DeDirekteur,

A.A. Constansia.

WILLEMSTAD- Gisteren is
hetcontract getekendvoor de uit-
breiding (tweede fase) van het
Princess Beach Hotel. Dat ge-
beurde inhetkantoor van deHol-
dingCompany Curacao N.V.

Heiwerk zal acht maanden in
beslag nemen. Op 1 decemberzal
denieuwe 'Flamingo Wing' inge-
bruik worden genomen. Investe-
ringen: 7,5 miljoen gulden, die
afkomstig zijn uit de ontwikke-
lingsgelden, beschikbaar gesteld
doordeNederlandse regering.

De architectuur is in handen
van AOB. Het werk wordt uitge-
voerd doorABC Construction en
EngineeringN.V..

Foto: v.l.n.r. Theo van Bergen
Van ABC, drsßenßosheuvel van
deHoldingCompanyen architect
JacquesSmeulders vanAOB.
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Politiebond wacht resultaat af:
Premier Martina onderzoekt
'overtime'-systeem politie

WILLEMSTAD — Premier
Don Martina heeft deafdelin-
gen JuridischeZakenen Per-
soneelszaken opdracht gege-
venom uittezoekenwat waar
is van de beschuldigingen
van commissaris van politie,
Fred Wiel, dater 'vreemde za-
ken' zouden plaatsvinden
rond de'overtime'vanpolitie-
personeel. Indien dit onder-
zoek, waarvan depolitiebond
NAPB woensdag uitslag
hoopt te krijgen, uitwijst dat
er geen sprake isvan fraudu-leuzehandelingen,zal devak-
bond alsnog een rectificatie
eisenvan decommissaris van
Politie omdat deze in verkla-
ringen tegenover de media
die indruk heeft gewekt.

De Amigoe berichtte gisteren
al over een "explosieve situatie"
onder de ledenvan hetCuracao-
se politiekorps. Zij zouden zeer
ontevreden zijn over het beleid
van politie- commissaris Fred
Wiel, hetgeen vanmorgen door
voorzitterRoy Henriquezvan de
NAPB bevestigd werd.

ONMOGELIJK
Boos is de politievakbond met

name, over het feit dat Wiel in
een interview heeft laten
doorschemeren dat er 'vreemde
zaken' plaatsvinden rond de op-
gave van 'overtime'. "Dat is on-
mogelijk", aldusRoy Henriquez.
'Een politie- agent werkt alleen
over, indien daaruitdrukkelijk
opdracht toe is gegeven. Ofwel
door Wiel zelf, of door de supe-
rieur van de betrokken agent.
Die superieur moet weer ver-
antwoording afleggen aan zijn
chef, en zokomt de uiteindelijke
verantwoordelijkheid toch bij
Wiel terecht."

Alhoewel de vergadering gis-
terochtend met premier Marti-
na, die tevens de portefeuille
Justitieonderzich heeft, nietbij-
denwasgeroepen omover het te-legram te praten dat de politie-
bond over deze kwestie aan de
premier had verstuurd, kwam
dituiteraard wel tersprake. "De
vergadering was belegd om van
gedachten te wisselen over lo-
pende zaken. Op verzoek van

Martina is het telegram als
agendapunt toegevoegd", liet
Henriquez weten.

De eisdatFredWiel binnen 48
uurpubliekelijk zijn insinuaties
zou rectificeren, werd door pre-
mierMartinavan de hand gewe-
zen omdat hijnietonderdruk ge-
zet wil worden. Hij heeft beloofd
dat ambtenaren van de afdelin-
gen JuridischeZaken en Perso-
neelszaken, de kwestie zullen
bestuderen en dat depolitievak-
bond woensdag uitsluitsel
krijgt. Mocht blijken dat Wiel
geen gelijk heeft, zal alsnog
geëist worden dat hij publieke-
lijk dezaak recht trekt, zo stelde
Henriquezmet klem. Indien ook
uit dit onderzoek blijkt dat er
'vreemde zaken' plaatsvinden,
zal een onpartijdig onderzoek
geëistworden, bijvoorbeeld door
destapnaar derechter temaken.

Over de andere agendapunten
die metpremier Martina bespro-
ken zijn, is de politiebond rede-
lijk tevreden. Zo is gesproken
over de discrepantie dieal jaren-
lang bestaat in de salarissen
voor hoofdagenten. Er was een
commissie bezigmet dezeproble-
matiek, maar die heeft zijn
werkzaamheden nooitafgerond.

De kwestie zal opnieuw dooreen
commissie bestudeerdworden.

KLEDINGTOELAGE
Ook deinvulling vanverschil-

lende nieuweafdelingen binnen
het Curacaose politiekorps is
aan de orde geweest.Dat is nooit
structureel geregeld, hetgeen
welnoodzakelijk is vooral omdat
ernu functies niet ingevuldkun-
nen worden terwijl politie-
ambtenarenwelrecht hebben op
die bevordering. Een advies
hierover is al geruimetijdklaar,
maar bleek zoekgeraakt te zijn.
De regering zal zich nu alsnog
over datadvies buigen.

Het enige punt waarover de
NAPBeenbeetje "teleurgesteld"
is, is de kwestie van kledingtoe-
lage voor depolitie- agenten die
tijdens hetbezoekvanpresident
Lusinchi van Venezuela in bur-
ger moesten werken. Slechts
twintig agenten zijn door com-
missaris Wiel voorgedragen
voor eenkledingvergoeding, ter-
wijl diter volgens de NAPBveel
meermoeten zijn.Dekwestie zal
nu schriftelijk aangekaart wor-
den bij Wiel, omdat minister
Martina de vakbond naar hem
verwezen heeft.

Tentoonstelling
WILLEMSTAD—Fundashon

Material pa Skol (FMS) organi-
seert volgende week donderdagenvrijdageententoonstellingen
pnige lezingen over het thema
ontwikkeling van deonderwijs-
middelen' in Centro Pro Arte.
*-xperts op dit gebied uit St.Maarten, Nederland, Colombiaen Venezuela zijn uitgenodigdom toespraken te houden.Bovendien zal de voorzittervan FMS, gedeputeerde van On-derwijs ing. Angel Salsbach, een
otliciële presentatie geven overoeFMS. Behalve dateropde ten-
toonstelling onderwijs- midde-en van ue "uu veng __oci„_c lan-aen gepresenteerd zullen wor-den, zullen ook lokale middelenvan de Pedagogische Academie,Medioteka Eskolar, Sede di Pa-Piamentu, de Humanistischeschool en Stinapa getoond
worden.

Het programma van volgendeweek donderdagbestaatuittweedelen: van drie tot zes uur vindtde officiële opening plaats enworden lezingen gehouden. Vanzes tot negen uur is de ten-toonstelling geopend en wordtinformatie verstrekt. Vrijdag isde tentoonstelling geopend vantwee tot vijfuur.

Speciaal voor schooldekanen
Workshop beroepskeuze

WILLEMSTAD _
Woensdag en donderdag or-
ganiseert Sedukal in de Uni-
versiteit van de Nederlandse
Antillen een workshop voor
dekanen. Alle school- deka-
nen en andere mensen, die
werken op het terreinvan be-
roeps- keuze kunnen deel-
nemen.

Het kiezen van een beroep is
volgens Sedukal een belangrijke
beslissing in het leven. Vooral
voor jongemensen, dieopgroeien
in een ontwikkelings- land met
weinigwerkgelegenheid. Op Cu-
racao hebbenverscheidene scho-
lenvoorhetvoortgezet onderwijs
dekanenindienstom jongemen-
sen zich bewust te laten worden

van hun mogelijkheden en aspi-
raties en derhalve hen te motive-
ren hun studiepakket op eenver-
antwoordelijke manier uit te
kiezen. Dit doel is niet gemakke-
lijk te bereiken. Er is psycholo-
gische kennis en een goedeken-
nisvan de studie-mogelijkheden
en de ontwikkeling van de ar-
beids- marktvoor vereist.

Prof. dr P. van den Broek van
de Universiteitvan Leiden is ge-
durende de laatste weekvan ja-
nuari op Curagao. Op uitnodi-gingvan Sedukal gaat hij een
speciale workshop voor onze de-kanen begeleiden, die gaat overhetthema: 'Hoe jongemensen inhun studie en beroepskeuze tehelpen. Prof. dr Van den Broekheeftveelervaringopditterrein.

PNP is boos:

Garantiestelling nog
niet door eilandsraad

WILLEMSTAD — Voor
de lening van 23 miljoen
gulden die Setel NV heeft
weten te krijgen middels
een consortium van lokale
financiële instellingen,
moet de Curacaose over-
heid garant staan. Dit is
evenwel nog niet door de
eilandsraad goedgekeurd.
Reden waarom gedepu-
teerde Tolinchi Pietersz,
belastmet Setel, gistermid-
dag lietweten, dat de on-
dertekening van de
contracten nog 'voorlopig'
is, in afwachting van de
goedkeuring van de ei-
landsraad.

Dat de contracten wél zijn
ondertekenden delening niet
eens in decentralecommissie
van de eilandsraad aan deor-
de is geweest,heeft deopposi-
tiepartij PNP tot woede ge-
bracht, zo blijkt uit een boze
brief van Maria Liberia Pe-
ters aan de voorzitter van de
eilandsraad.

Het was met "grote verba-zing" dat dePNP kennis namIranhetfeit datdeoverheidof-
ficieelgarant staat voor dele-
ning terwijl de eilandsraad
zich daar nog niet eens over
gebogenheeft. Verbaasd is de
PNP ook over het feit dat in
het contract geen clausule is
opgenomen waarinverwezen
wordt naar de nog te krijgen
goedkeuring van de ei-
landsraad.

De PNP-ster doet dan ook
een dringend verzoek op de
overheid, om op zo kort moge-
lijke termijn alle benodigde
stukken aan de eilandsraad
te sturen, zodat dekwestie zo
snel mogelijk behandeld kan
worden. "Dat is de enige mo-
gelijkheidomhetakkoord dat
gisteren ondertekend is tus-
sen de overheid en het consor-
tium, legaal te maken, het-
geen ongetwijfeld van groot
belang is voor onze ge-
meenschap", aldus debrief.

Ortega aan tafel met contra's
MANAGUA — President

Daniel Ortegavan Nicaragua
wil al op 27en 28 januariin de
Costaricaanse hoofdstad San
Josein overleg treden met de
contra's.

Naeen gesprek metdeofficiële
bemiddelaar kardinaal Miguel
Obando y Bravo verklaarde de
Sandinistische president dat
"wij nuniets meerkunnen doen"
omdat Managua nu aan alle
opdrachtenvan hetMiddename-

rikaanse vredesplan heeft vol-
daan. Hij wees wel de voorwaar-
de van de hand van de contra's
datbij hetdirecte overleg tussenSandinisten en contra's de hele
oppositie van Nicaragua van de
partij moet zijn. President Orte-
ga zei dat er van zijn kant twee
deskundigen naar het overleg
zullenkomen datmoethandelen
over een staakt het vuren. Het
wordt het eerste directe contact
tussen beide partijen buiten het
slagveld.

ONTRUIMING VAN LOODS
Kort geding Curinde
tegen Turhan Doerga
WILLEMSTAD — Curinde

N.V. heeft een kort geding
aangespannen tegen Turhan
Doerga over de ontruiming
van een loods, die Doerga
voor de tijdelijke opslag van
rijst heeft gehuurd. Het kort
geding vindt morgenochtend
plnstr

Doerga is 'zeer ontzet'over het
gedrag van Curinde: "Volgens
mij ishet zo, datCurindeer isom
devestiging van industrieën te
bevorderen en niet om de indus-
trieën de grond in te boren", al-
dusDoerga, diezegt "niets meer
te begrijpen van het gedrag van
Curinde".

VolgensDoerga heefthij inok-
tobervorig jaar500 ton 'padi' in-
gevoerd om die te verwerken tot
eind- produkt. De rijst was ook
bedoeld om proef te draaien met
nieuwe machines, die hij heeft
besteld. Doerga: "Er is vertra-
ging ontstaan met de leverantie
van diemachinerieën".

HUUR
Volgens hem heeft de rijst

eerst opgeslagen gelegen in een
opslagruimte van de thee- fa-
briek: "Daar moest ik ook uit.
Geen idee waarom. Vervolgens
heb ikeen loodsgehuurdvan In-
ternational Water Treatment,
IWT, te Brievengat. Die loods
staatechter opgrondvan Curin-
de. Ikhebeen huur- contractvan
één jaar, maar volgens IWT zou
Curinde gezegd hebben, dat alsik er niet uitgezet zou worden,
dat dan IWT eventuele erfpacht
wel zoukunnen vergeten".

"IWT heeft daarna het huur-
contract opgezegd. Curinde
heeft op allerlei wijzen getracht
mijuitdieloods tekrijgen. Eerst
werd de GGD gestuurd. Alles
was in orde. Vervolgens kwam
de Brandweer. Alles was goed.
En nu stuurt Curinde een advo-
caat", aldus Doerga.

ADVOCAAT
Hij gaat verder: "Ik ben zo

boos, dat ikzelfmijn boontjes ga
doppen voor derechter. Ik heb
wel een bedrijfs- advocaat, Paul
van de Laarschot, maar deze
zaak doeik zelf. Ik gazelfvoor de
rechter staan.Want ik wileinde-
lijk weleens weten waar ik aan
toe ben. Het lijkt netofCurinde
het op mij heeft gemunt".

Doerga zegt, dathij de machi-
nes eind deze maand verwacht:
"Dan moeten we ongeveer hon-
derduur proefdraaien. En daar-
voor hebben we dierijst nodigf'.

Drs C. (Cayoochi) Romer van
Curindewilde geencommentaar
geven: "Wij hebben de zaak in
handen van een advocaat gege-
ven. Ik wil er opditmoment dan
ook nietsoverzeggen".

WILLEMSTAD- De leiding
van Maduro's & Curiel'sBankheeft onlangs twee veiligheids-
ambtenaren, Luis Arion en Hu-bert Domacassé, in het zonnetje

gezet, alsmede JuanPaulina en
Ivan Bryan. Hen werd dank ge-
bracht voor de wijzewaarop was
opgetreden, nadateen toeriste op
straat wasberoofd.

Arion en Domacassé hadden
zeer efficiënt gehandeld. Ze zijn
hiertoe door de bank zelf opge-
leid. Overigens heeftM& CBank
nog meer eigen opleidingen voor
hetpersoneel.

18 januari 1988.

Algemene Bank Nederland B.V.

Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen

Banco di Caribe N.V.

Fatum/De Nationale Nederlanden van 1845 N.V.

Maduro & Curiel's Bank N.V.

Oreo Bank N.V.

Stichting Pensioenfonds voor Antilliaanse Energiebedrijven

N.V. Pensioen ESC

hebben tezamen een belangrijke ontwikkeling voor

SETEL NV.
tot stand gebracht met de financiering van in totaal NAF. 23.000.000

voor investeringen in de moderniseringvan ons telecommunicatiesysteem.

Wij zijn er trots op als onderhandelaar te hebben mogen fungeren
bij het tot stand komen van deze omvangrijke lening.

MADURO & CURIEUS BANK N.V.
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ANDERE MODELLEN
VWGqI Pickup VW Parati
VW Gdl Delivery Van VW Santana
VW Amazon VW Quantum Station.

«shed 2e ledereen is van harte welkom.4? **'% Drink on the house.

I||l ISA SALES & AGENCIES INC.
Stoppelweg/Service Afdeling.
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Fransen en Engelsen graven aan deKanaaltunnel

"We kunnen elkaar
echt niet missen"

-doorBob van Huët-
ENSTELNOU datuelkaar straksmistenEngelsen enFransenlangs elkaar heengraven? Chef-ingenieur Gérard Vidal grin-
nikt "Alswe elkaarnietontmoeten,mijnbeste, danhebben we
twee tunnels vooréén geld". Maar dathetzoverkomt, acht de
Fransman uitgesloten. "Vooral met deaanleg van de Seikan-
tunnel (54kilometer, waarvan bijnadehelftonderwater) is de
graaftechniek delaatste tien jaarzeer geëvolueerd.Eurotun-
nel is technisch gezien geenrevolutionair project We hebben
dekennis engaanaan deslagmet demodernste machines.Die
zijn lasergestuurd. Als er afwijkingen mochten zijn, dan toch
nietmeer daneen paar centimeter. Wekunnen elkaar dusniet
missen".

Teoordelennaar hetgebooren
geschuif in dezestig meter diepe
bouwputbij Sangattemoetheter
deze keer echt van komen. De
dubbele spoortunnel onder het
kanaal staatopderails. "Parijs -Londen in drieuur met detrein.
Zeeziekte behoort tot de verle-
dentijd", belooftde juichendefol-
der van het uitvoerende Frans-
Britse consortium Eurotunnel.
Nu depolitieke besluitenzijn ge-
nomen en de benodigde fondsen— in principe — bijeen worden
gebracht, zal Engeland over zes
jaar dan toch vast aan Europa
zitten. Een eeuwenoude droomis
werkelijkheidgeworden.

GERARD VIDAL
...niet meer dan een paar centi-
meter...

ZES SCHACHTEN
In het 'Het gat van Sangatte'

beginnen zes schachten. Ge-
helmde mieren zijn druk bezig
met het uitdiepen ervan. Drie
gangen gaan landinwaarts naar
het nu nog landelijkedorpje Co-
quelle,even zuidwestelijkvan de
haven Calais. Daar zal straks
hetgrotetrein-emplacement ko-
men, waar auto's, bussen en
vrachtwagens opderails worden
gezet. Voor een vlotte 'ontsche-
ping"aan deoverzijde gaatdeEn-
gelse douane aan de ingang van
detunnel controleren.

Andersomkrijgen deFransen
een post in de terminal van Fol-
kestone, even onderDover. Drie
andere gangen duiken richting
zee. "Douveres38km" staaterop
een bord boven de middelste.
Links enrechts van deze4,8 me-
terbrede servicegangmoeten de
twee spoortunnels komen met
elk een diametervan 7,6 meter.
Detreinreis onderhetkanaal zal
35 minuten duren. Al in het
eerste exploitatie- jaar worden
30 miljoen reizigers verwacht
plus een transport van 13 mil-
joen tongoederen. Maar zover is: hetnogniet. Aan deFransekant
is pas 150 meter gegraven.

De door Eurotunnel verstrek-
te oliejassen en laarzen komen

goedvanpas. Hetheeft dienacht
geregend en onder debouwput is
het soppen. Met grote kranen
wordt modderengrintuit hetgat
gehesen. Gérard Vidals zorg is
met bulldozers en conventionele
graafmachines het pad te veref-
fenen voor de grote krijtvreters,
waarvan de eerste in februari
volgend jaar aan de slag moet.

Ongeveer vijftig meter tunnel is
nodig om zon tweekoppige
monster te installeren. In zijn
grootsteuitvoeringweegt de ma-
chine 650 ton en kost het lieve
sommetjevan’.26 miljoen. Into-
taal worden er elf ingezet. De
doorbraak isvoor eind 1990 gep-
land.Veertigmeter onderdezee-
bodem zullen Franse en Engelse
tunnelbouwers elkaar dan de
hand drukken. Drie jaar later,
om precies te zijn op 15 maart
1993 vertrekken de eerste trei-
nen. "De Engelsen hebben wat
meergeluk danwij", zegtGérard
Vidal: "Ze kunnen direct in de
goedekrijtlaag beginnen. Wij
aan onze kant zitten met wat
breukvlakken. We moeten door
kiezellagen, die eerst gestabili-
seerd dienen te worden. Maar
dramatische verrassingen zijn
uitgesloten. We weten precies
wat ons wacht".

IDEAAL
De onder deKanaalbodem lo-

pende krijtlaag heet ideaal voor
tunnelbouwers. De aan beide
kanten geprefabiceerde tunnel-
segmenten, kunnen daarin zon-
der problemen worden ge-
plaatst. Wat betreft zijn sa-
menstelling houdt de laag het
midden tussen klei en kalk.
Wanneer de grote krijtveters
zijn geïnstalleerd, zullen ze hun
wegzoeken meteen snelheid van
540 meter permaand. Vidalver-
gelijkt demachines met een tan-
dartsboor. "Maar daneentje met
twee schrapers. Er tussenin een
lopende band waarop het puin
wordt afgevoerd".

Volgens de Fransman is het
door Eurotunnel opgelegde
tijdschema niet tekrap. "Bij zon
grootprojectkun jejegeenfanta-
sieën veroorloven. Er zit enorm
veel geld in (in totaal ongeveer
twintig miljard gulden), dus het
moet op tijd klaar". Bij tijds-
overschrijding betaalt Eurotun-
nel overigens slechtszestig pro-
cent van de kosten aan de uit-
voerders. Op eenkortere uitvoe-
rings- termijn staan daarente-
genaantrekkelijkepremies.

ONAFHANKELIJK
Hetgrotevoordeel van graven

is dat jeniet afhankelijk bent
vanhetweer en destromingenin
hetKanaal", zegt Hugeus deBa-
zin de Jessey van Eurotunnel.
"In alle opzichten is ons plan het
beste. Het voorstel van een ge-

combineerde brug-tunnel-brug-
verbinding, het plan van Euro-

route, noemt hij onrealistisch.
"Twee keer zo duur als ons plan
en vol risico's. Debedoeling van
Euroroute was dat tunnel- seg-
menten zoudenworden afgezon-
ken in eenin dezeebodem gegra-
ven geul. EDF (het Franse
staats- electriciteits-bedrijf)
heeft desastreuzeervaringenop-
gegaanbij hetleggen van electri-
citeits- kabels naar Engeland.
Dat ging ongeveer volgens de-
zelfdetechniek als doorEurorou-
te voorgesteld. Er gingvan alles
misen deuitvoervan net project
duurde veel en veel langer dan
gepland. Met een geboorde tun-
nel heb je geen last van de ele-
menten.Ofjenou naarEngeland
graaft of door een berg in de Al-
pen, het gatblijft hetzelfde".

Lekkages worden straks uit-
gesloten geacht. Veertig meter
onder deKanaalbodem geeft
Moeder Natuur een waterproof-
garantie. Volgens een Franse
journalist, die alle mogelijke ri-
sico's op een rijtje heeft gezet,
moet er een kleine atoombom
aan te pas komen, wil het ver-
keerd gaan.

NIET TE STOPPEN
Hoewel er onder de inwoners

van de Franse en Engelse ka-
naalzones niet onverdeeld
gunstig over het 'project van de
eeuw' wordt gedacht - de vrees
voor ontslagen bij de veerboten
enin dehavensheeftEurotunnel
nietwegkunnen nemen. DeEn-
gelsen zijn bovendien beducht
vooraantasting vanhet landelij-
ke karakter van Kent door de
aanleg van wegen en een onver-
mijdelijke industrialisatie - zijn
de tunnelbouwers ervan over-

tuigd, datniets hennogkan stop-
pen.Franse enBritse ingenieurs
zijn het voor een keertje hele-
maal eens.

"Het parlement heeft einde-
lijk met de plannen ingestemd.

De vergunningenzijnnu binnen
en danmoet hetermaareens van
komen", zegt de Engelse pro-
jectleider Bob Ibell. Onder de
witte rotsen van Shakespeare's
Clifftoont hij trots hoeveel werk
sinds een paar weken is verzet.
Bureau's zijn in recordtempo uit
de grondgestampten hetterrein
is verbreed voor de komst van
steeds meerbulldozers en graaf-
machines. De Engelsen kunnen
ondanks hun achterstand door
administratieve rompslomp
toch albogen op 350 meter servi-
ce- tunneleneenkleine vierhon-
derd meter richting Frankrijk.
Het zijn deresten van de laatste
poging om de beide landen met
elkaar te verbinden. Vanwege
budgettaire moeilijkheden trok-
ken deEngelsenzich in 1975van
datproject terug. De tunnel had
zeven jaargeledenklaar moeten
zijn.

Maar de goedgeconserveerde
proeftunnels van toen lijken an-
no 1987 toch onbruikbaar. "De
diameter is niet goed en tegen-
woordig gelden andere veilig-
heids- maatregels. Aanhetoude,
materiaal hebben we feitelijk
niets", aldus Ibell.

...hetEngelse begin bij de krijtrotsen...

OUDERWETS
De oude boorkoppen zijn in-

middels uit de tunnel gehaald.
Nauwelijks gebruikt, maar toch
versleten en waardeloos.Hetop-
bouwen van een nieuwe graaf-
machine duurt drie maanden.
Volgens Ibell is het daarna een

kwestie van ogen dicht enrecht
vooruit. Oneffenheden in debo-
demlagen zijn er niet zodat het
«all the way nice and dry» zal
zijn. Op het bouwterrein bij Sha-
kespeare's Cliffwerken momen-
teel 350 mensen. Over een jaar
zullen dater tweeduizend zijn.

Net zo min als bij de Franse
tunnelgravers heeft men hier
aan deEngelsekant de indrukte
werken aan een Europese zaak.
"Eentunnel is een tunnel", rela-
tiveert een ploegbaas uitDover.
"Voor hetzelfde geld graven we
er eentje naar Schotland. Het
werk blijft hetzelfde. Het enige
nadeel hier is dat we ge-
wantrouwd worden door de be-
volking. In sommigehotelswor-
den we geweigerd. De mensen
hier zijn bang voor de havens.
Daar werken de meesten. In een
barwaarikkom, hebik daarover
wel eens bonje. Maar jekunt de
vooruitgang niet tegenhouden.
Anders hadden we nog met
postkoetsen rondgereden".

...zo ziet het begin van de tunnel
eruitaan deFransekant...

GEVANGENE
Hoewel Michaël in hetbegin

van deTweede Wereldoorlogfor-
meel het koningschap bekleed-
de, was hij in werkelijkheid niet
veel meer dan een gevangene
van defascistische regering van
generaallon Antonescu. Achter
diensrug om probeerde hij reeds
vanaf 1943 contacten te leggen
metde Westerse geallieerden.

"Wij kregen van de kant van
de geallieerden echter de ene

aiaus micnaei. wy stelden hen
zelfs (in 1944) voor een groot-

...Michaël met zijn Anna
Hellbronnerin 1948...

scheepse landingsoperatie in
Roemenië uit te voeren. We ont-

vingen nog geen bevestiging,
niets".

Op 23 augustus 1944, toenhet
Russische leger reeds op Roe-
meens grondgebied stond, on-
dernam de toen 22-jarige Mi-
chaël een staatsgreep die een
einde maakte aan het bewind
van Antonescu. Michaëlgelastte
deRoemeense troepen de strijd
aan de zijde van de Duitsers te
staken en verklaarde twee da-
gen laterDuitsland deoorlog.

Ex-koning Michaël 40 jaar in ballingschap
"De communisten hebben Roemenie geruïneerd"

GENEVE — Het was dezer
dager veertig jaar geleden,
datopkasteel Sinaia,deresi-
dentievan deRoemeense ko-ning, detelefoon rinkelde en
het einde van de laatste nog
overgebleven monarchie in
Oost-Europa werd ingeluid,

-egering verzochtkoning
~jnresiden-

ce Karpaten naar de
fdstad tekómen 'teneinde
familie- aangelegenheid; te bespreken.

De 26-jarigekoning veronder-
stelde dathij deregering nadere
bijzonderheden diende te ver-
strekken over zijn aanstaande
huwelijk metprinses Anna van
Bourbon Parma. In Boekarest
wachtte hem echter een onaan-
genameverrassing.

aileerde premier Petru

_
io_a _eï, ü_i er een einde moest

komen aan demonarchie, omdat
die in deweg stondvan deverde-
re ontwikkeling van het commu-
nismeenvroeg dekoning eenfor-
mele verklaring van troon-
safstand te tekenen.

"Ikzei, dat ik dezaak indetail
moest bestuderen, maar zij zei-
den dat daarvoor geen tijd was.
Ik kreeg te horen dat alle tele-
foons waren afgesneden, dat allelijfwachten waren gearresteerd
en afgevoerd en dat het paleis
door soldatenwasomsingeld",zoherinnert zich de ex-monarch."Toen begrepen we natuurlijkhoe de zaken ervoor stonden. Ikprobeerde zo goedals ikkon methente argumenterenenwees er-
op dat het volk moest beslissen.
Maarzij zeiden dat ik onmiddel-
lijk moest tekenen en dat, als er

my zou onu>;.a__, aai zou xeiaen

tot massaal bloedvergieten".

De koning en zyn moeder, ko-
ningin Helena, reisden vier da-
genlater per trein naar Zwitser-
land. Zij mochten slechts enige
persoonlijke bezittingen en ver-
rassend genoeg, vier auto's van
dekoninklijke familie meene-
men. In maart 1948herriep Mi-
chaël de afstandsverklaring.

TEVEEL NADRUK
Sinds zijn ballingschap heeft

Michaël heel wat teleurstellin-
gen moeten verwerken. Hij ves-
tigde zich eerst in Groot-
Brittannië. Sinds 1956woontkrij
in Zwitserland. Tegenwoordig
leeft hij met zijn vrouw, ex-
-koningin Anna, en haarmoeder
in een villa in Versoix, buiten
Genève.

Westerse landenhebben inhet

verleden devermeendeonafhan-
kelijkheidvanRoemenië binnen
het Sovjet- blok te veel nadruk
gegeven, aldus Michaël. Hij
hecht weinig betekenis aan pre-
sident Ceausescu's vertoon van
'onafhankelijkheid', zoals diens
weigering om debanden met Is-
raël teverbreken en deveroorde-
ling van de invasie van het
Warschaupact in 1968 in Tsje-
choslowakije.

Roemenie, dat ooit een
graanschuurvan Europa was, is
onder leiding van de communis-
ten geruïneerd, aldus Michaël.
"Zelfs gedurende de oorlog had
debevolking het beter dan nu.
Men kende geen rantsoenering,
hoewel deDuitsersveel inbeslag
namen".Hij maakte zich geen il-
lusies over een eventueel spoe-
dig herstel van de monarchie in
Roemenië, maarblijft volhou-
den: "Alles wat sinds 30 decem-
ber 1947isgebeurd, isonwettig".

Wetenschappers nemen
eigenlijkebeslissingen

Nobelprijswinnaars
praten over toekomst

PARIJS — Met het uit-
spreken van optimistische
verwachtingen aan het ad-
res van de wetenschap
heeft president Francois
Mitterrand van Frankrijk
maandag in het Elysee in
Parijs een conferentie geo-
pend waaraan 76 No-
belprijs- winnaars mee-
doen. Tot donderdag pra-
ten zij over perspectieven
en bedreigingen van de
mensheid in de aanloop
van de21eeeuw. Debijeen-
komst wordt achter geslo-
ten deuren gehouden.

Mitterrand heeft debijeen-
komst belegd met de Ameri-
kaans- joodse schrijver Elie
Wiesel, die een conferentie
wilde waarop men antwoor-
denzoekt op debelangrijkste
vragen van de toekomst. In
zijntoespraak wees hetFran-
se staatshoofderop datde we-
tenschapsmensen nu de ei-
genlijke beslissingen nemen.
Daarbij is de politiek welis-
waar de kunst van het moge-
lijke, maar de mogelijkheden
van de mensheid wordendoor
devorderingen op het terrein
van dewetenschapsteeds gro-
ter. Mitterrand stond stil bij
de prestaties Van de we-
tenschap, maar ook bij de
keerzijden ervan zoals de
kernbewapening, de hon-
gersnood in het zuidelijk deel
van de wereld, de dreigende
vernietiging van het milieu,
de gen- technologie en de
groeivan debevolking.

De conferentie werd zondag
voorafgegaan dooreen emoti-
onele ontmoetingtoen Wiesel
en een kleine groep No-
belprijswinnaars, waaronder
de Poolse vakbondsleider
Lech Walesa, een bezoek
brachten aan de overblijfse-
len van het concentratie-
kamp Auschwitz- Birkenau.
Wieselen Walesa ontmoetten
elkaar hier voor de eerste
keer en zij omhelsden elkaar

voor het monument bij de in-
gang van het kamp. Wiesel
zelfheeft in dit concentratie-
kamp gevangen gezeten, zijn
moeder en zuster stierven
hier in de gaskamers en zijn
vader van uitputting.

Volgens Wiesel hebben de
wetenschaps- mensen"aande
mensheid demiddelen aange-
reikt, zichzelf te vernietigen.
Zij moeten ook iets positiefs
vinden". Hij hoopt dat decon-
ferentie, waar onder meer de
Amerikaanse ex-minister
van Buitenlandse Zaken
Henry Kissinger en de
Westduitse ex-kanselier Wil-
ly Brandt aan meedoen, het
bewustzijn in dezezinzal aan-
scherpen.

Dè Nobelprijswinnaars
confereren in vijf werkgroe-
pen.Kissinger houdt een in-
leiding over het onderwerp
"ontwapening en vrede", ter-
wijl deArgentijnAdolfoPerez
Esquivel een bijdrage levert
over de mensenrechten. De
Amerikaanse econoom Law-
rence Klein houdt een refe-
raat over de problematiek
van de economische ont-
wikkeling, de Amerikaanse
schrijver William Golding
spreekt over hetverband tus-
sen cultuur en samenleving,
en de Franse medicus Jean
Dausset houdt een inleiding
over de samenhang tussen
wetenschap entechnologic.

Van de 76 deelnemers aan
■het seminar komen er 32 uit
de VS, zeven uit Groot- Brit-
tannie en vijfuit Frankrijk.
Uit deSovjetuniezijn drie na-
tuurkundigen naar Parijs ge-
komen, maar onder hen is
niet AndrejSacharov. Verder
ontbreken de Zuidafrikaanse
bisschop Desmond Tutu, de
Sovjet- schrijver Alexander
Soltzenitsjin, de ex-premier
van Israël Menagim Begum,
de Costaricaanse presicent
Oscar Aris Sanchez en de
Poolse Nobelprijswinnaar
Lech Walesa.
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Nieuws in vogelvlucht
LONDEN—De burgemeestervan

Tel Aviv, een vooraanstaande
rechtse Israëlische politicus is er
voorstander van dat Israël zich te-
rugtrekt uit de westelijke Jordaan-
oever. Het isvoor heteerst dateen lid
van het regerende Likud- blok van
premier Shamir zulke harde kritiek
oefent op de politiek in de bezette ge-
bieden.

JERUZALEM- Het Israëlische
hooggerechtshof heeft de uitwijzing
van 4 in destrookvan Gazawonende
Palestijnen tijdelijk verboden. Eerst
moet het beroepvan hetviertal afge-
handeld worden. Een PLO topman
verklaardedatdePLO nietalsonder-
deelvan de Jordaanse delegatie zal
deelnemen aan een vredesconferen-
tievoor hetMO. Dat zalalleengebeu-
ren "op voet van gelijkheid". Israë-
lische scholierenzullende plaats in-
nemenvanPalestijnse pendel- arbei-
dersbij desinaasappel- oogst.Dit lost
slechts een klein deel van de econo-
mische problemen op nu 30-40 pro-
cent van dePalestijnen die in Israël
werken, staken.Getroffenworden de
landbouw, bouw- en tex-
tielbedrijven.

*****
BONN—Vanuithetcentrumvoor

Kernonderzoek in Mol (België) is
splijtstof (waarmee kernbommen
kunnen worden gemaakt) aan het
buitenland geleverd zonder dat
Westduitse bedrijven daarbij waren
betrokken. Pakistan heeft ontkend
dat splijtstofillegaalvanuit deBRD
naar Pakistan werd geëxporteerd.
Het InternationaalBureau voor
Atoomenergie lAEA heeft toegege-
ven dater problomen bestaanmetde
controle op het gebruik en vervoer
van splijtstoften in diverse landen.
Het weekbladDer Spiegel maakte
eerder bekend dat grote hoeveelhe-
densplijtbaarmateriaal warenzoek-
geraakt.

*****
LANSING — VS- vice- president

Bush heeftbij deRepublikeinsevoor-
verkiezing in de staat Michigan ge-
wonnen, maar de zege werd over-
schaduwd door tal van incidenten
tussen aanhangers van Bush en de
voormalige tv- dominee Pat Ro-
bertson.

*****MOSKOU — De privé secretaris
Brovin van de overledenSU- partij-
leider Brezjnev kreeg 9 jaarwegens
het aannemen van steekpenningen
toenhijnogindienstvan departijlei-
der was. Het proces was niet van
tevoren aangekondigd. Brezjnev
bleefdaarbijbuiten schot.

KINSHASA — De Zairese opposi-
tie- leider Tshisekedi Wa Mulumba
is zondag in Kinshasa gearresteerd
toen hij in het centrum van de stad
een bijeenkomst wilde bijwonen. Hij
wordt beschuldigdvan hetverstoren
van openbare orde en het organise-
ren van politieke bijenkomsten zon-
dertoestemming.

*****KHARTOUM — Een vooraan-
staand lid van de shi'itischepro-
Iraanse oppositie in Iraq Mehdi Al-
Hakim is zondagavond in de hal van
zijn hotel in Khartoum doodgescho-
ten door een onbekende. Zijn neef
raakte daarbij gewond.

*****
TEL AVIV — De SU overweegt

voor het eerst sinds het verbreken
van dediplomatiekebetrekkingenin
1967 een Israëlische diplomatieke
delegatie te ontvangen. Israël heeft
toestemming gevraagdvoor hetzen-
den van een "consulaire" of
"technische" groep naar de Neder-
landseambassadeinMoskou.Neder-
land behartigt de belangenvan Is-
raël in de SU.Hetverzoek isnogniet
afgewezen.

*****LONDEN — Mediagigant Mur-
doch heeft zijn belang in het Britse
informatie en industrieconcern Pe-
arsonvergroot van 14,9tot 19,8 pro-
cent. Pearson bezit oa Financial Ti-
mes, de uitgeversLongmans en Pen-
guin, porcelein- fabrikant Royal
Doulton, wassenbeelden-museum
Madame Tussaud, de helft van de
aandelen van The Economist en 4,9
procent van de investerings- bank
Lazard Brothers. Murdoch's media-
concern News International heeft
een meerderheids- belangin deBrit-
se weekbladen Sunday Times en
New of the World en de dagbladen
TheTimes, Todayen TheSun.

*****ASSEN—De NederlandseAardo-
lieMaatschappij NAM heeftop delo-katie van de Shell- raffinaderij in
Pernis aardolie aangetroffen. Het
gaat om 2 è3 minkubieke meter.De
NAMomschreefhetveldals"belang-
rijk". Enkele wekengeleden ontdek-
te men op dezelfde plaats aardgas.

*****BORSSELE—Dekerncentrale inBorssele wordt vrijdag 23 januari
stilgelegd voor de jaarlijkse
splijtstof- wisseling. Van de 121splijtstof-stavenwordener ongeveer
veertig vervangen. Daarnaast wor-den schoonmaak- werkzaamheden
verricht. De centralezal ongeveer 9weken stilliggen.

*****
MOSKOU — De joodse dissidentBegoen(ss)is na 17 jaarstrijdomzijnemigratiepervliegtuiguit Moskou naar Israël vertrokken.Begoen vertrok samen met zijnvrouw, moeder, zoon en diens gezin.Hij werd in 1983tot7 jaardwangar-beid en 5 jaar interne verbanning

veroordeeld wegens activiteiten te-gen de staat.
*****

InBrazilië
Vrachtwagen
kantelt: 35
slachtoffers

RIO DE JANEIRO—Bij het
verongelukken van een
vrachtwagen met passagiers
in Brazilië zijn zeker twintig
dodengevallen enraakten er
zestien mensen gewond. De
wagen vloog uit een bocht en
kantelde toen.

Het ongeluk gebeurdebij de
stad Ponta de Folha in de staat
Sergipe, welke dertigduizendin-
wonerstelt. Devrachtwagen had
niet alleen veertig passagiers
aan boord maar ook groenten en
was op weg naar de wekelijkse
marktinPonta daFolha. De pas-
sagiers waren campesinos die
daar wekelijks hun productie
proberen af te zetten. De wagen
moet met hoge snelheid hebben
gereden enkwam in moeilijkhe-
den in een haarspeld- bocht. De
wagenkwam uiteindelijk opzjjn
kop terecht waarbij de inzitten-
den onder de vracht werden be-
dolven. Verschillende gewonden
zijner ernstig aan toe.

Oppositie beschuldigt -zoals verwacht- regering vanfraude

Kandidaten Aquino winnaars
in Filipijnse verkiezingen
MANILA—Deeersteresul-

tatenvan de lokale verkiezin-
gen op de Filipijnen, die
maandag zijn gehouden, wij-
zen opwinst voor dekandida-
ten van president Corazon
Aquino. In 16 van de 18 pro-
vincies waar het tellen van
stemmen ver is gevorderd,
gaan de door mevrouw Aqui-
no gesteunde kandidaten
voor het gouverneurschap
aankop. Uit56provincieszijn
nog geen uitslagen binnenge-
komen.

De lokale verkiezingen zijn
volgens waarnemers over het al-
gemeen rustig verlopen. Op en-
kele ülaatsen is melding ge-
maakt van sabotage- acties door
communistische opstandelin-
gen. Leden van de oppositie, zo-
wel ter linker- als terrechterzij-

de van president Aquino's rege-
ringspartij, hebben zoals ver-
wacht vrijwel onmiddellijk na
het sluiten van de stemlokalen
deregeringspartij van fraude be-
schuldigd. Overigens zullen de
definitieveresultaten pas over
een week volledigbekend zijn.

De opkomst lag met ruim
tachtig procent bijzonder hoog.
De ruim 27 miljoen kiesge-
rechtigden moesten nieuwe pro-
vincie- gouverneurs, burge-
meesters en gemeenteradenkie-
zer In totaal hebben zichvoor de
te verdelen 16.000 posten onge-
veer 150.000 mensenkandidaat
gesteld. In verband met het ge-
weld van de afgelopen weken,
dat officieel aan 86 mensen het
leven heeft gekost, zijn in tien
provincies de stemlokalen geslo-
ten gebleven.

In de noordelijke provincie
Kalinga- Apayao zijn voor een
hinderlaag van communisten
negen reservisten, die toezicht
dienden te houden op het
plaatselijk verloop van de ver-
kiezingen, om het leven geko-
men. Hier en daar ismelding ge-
maakt van het stelenvan stem-
bussen. Ook zouden bij het ver-
voerenvan de stembussenen het
tellen van deuitgebrachte stem-
men verkiezings- functionaris-
sen zijnbedreigd. De woordvoer-
der van mevrouw Aquino, Teo-
doro Benigno, sprak echter van
een "briesje" na de verwachte
"storm" van ongeregeldheden.

Devoorzitter van dekiesraad,
Ramon Felipe, zei dat de stem-
mers van hetzelfde "enthousias-
me om het herstel van de demo-
cratie" hadden getuigd als tij-
dens de verkiezingen voor de
grondwet in februari vorig jaar
en de parlements- verkiezingen
van mei 1987.Volgens mevrouw
Aquino bewijst het verloop van
de verkiezingen dat "extreem
links en -recht niet langer in
staatzijn hetelectoraat te terro-
riseren". Onder de in februari
1986verdreven president Ferdi-
nandMarcos is steedsvan groot-
scheepse fraude melding ge-
maakt.

Kritici zijn evenwel van me-
ning dat ook onder president
Aquino sprakeisvan frauduleu-
ze praktijken en nepotisme. De
verboden communistischepartij
NDFheeftzichindirect in dever-
kiezingsstrijd gemengd. Vol-
gens Filipijnse functionarissen
heeft demilitairevleugel van de
communistische partij, het
NPA,vankandidaten geldgeind
voor "bescherming en vrijgelei-
ders". Dit geld zou zijn gebruikt
voor de financieringvan decam-
pagnes van linkse kandidaten,
die de communisten al dan niet
vrijwillig welgezind zijn.

Chileense
kardinaal

onderscheiden
BARCELONA — De Chi-

leense kardinaal Raul Silva
Henriquez heeftin Barcelona
de Vredesprijs in ontvangst
genomen welke hem door de
Organisatie van vrienden
van de Verenigde Naties
werd toegekend. Het erete-
ken werd hem overhandigd
door het congreslid van Bar-
celona, ManuelRoyes, tijdens
een avondmaal waarbij onder
meer aanwezig was de voor-
zittervanhetCatalaansepar-
lement Miquel Coll. De Chi-leense kardinaal kreeg de
prijs voor zijn inzet voor de
mensenrechten in het doormilitairen bestuurde Chili.

GEENRESULTAAT
In Manila deden maandag

hardnekkige geruchten deronde
overeen ophanden zijnde aanval
van rechtse militaire opstande-
lingen. Fidel Ramos,de staf-chef
van het leger, had zaterdag zijn
eenheden in volledige staat van
paraatheid gebracht. In de
hoofdstadbleefhetechterrustig.

Volgende maand is mevrouw
Aquino twee jaaraan de macht.
Volgens onafhankelijke Fili-
pijnse deskundigen is zij er niet
in geslaagd de nijpende proble-
men inhaarlandhethoofd tebie-
den. Zo zou de strijd tegen de
naar schatting 23.000 commu-
nistische opstandelingen veel
geld en mensenlevens hebben
gekost, maarnog nauwelijks tot
tastbare resultaten hebben ge-
leid.

Op de Filipijnen leeft boven-
dien59procent van debevolking
onder de armoedegrens van
2.000 pesos (ongeveer 200 gul-
den) permaand. Veertigprocent
van elke door de belastingen
geinde peso wordt besteed voor
deaflossingvan de buitenlandse
schuld, die meer dan 55 miljard
gulden bedraagt. De regering-
Aquino overleefde tot nu toe vijf
pogingen tot een militaire
staatsgreep.

*****PEKING — Gewapende mannen
hebben vrijdag in Andingmen, ten
noorden van Peking, een spaarbank
overvallen en daarbij 2 kassiers ge-
dood. De overvallers gingenervan-
door met een paar honderdduizend
yuan.Hetzou gaanomde ergsteban-
koverval sinds deCulturele Revolu-
tie(1966-76). De veiligheidin Chine-
sebanken is laks, geldwordtopenen
bloot bewaard,er isgeenbeveiliging.

*****

PRETORIA — In dezwarte woon-
gebiedenbijPietermaritzburg, in de
provincie Natal, zijn maandag 9 do-
den gevallen, meldde de ZA politie.
Zondaglaaide het geweldweer opna
eenweekvan betrekkelijkerust. Die
dagvielener7 doden.Volgensofficië-
lecijfers zijn er sinds 1 januari al 53
zwarten gedood in onderlinge strijd.

Te koop:
pand en personeel

Le Matin niet meer
op ontbijttafel

PARIJS —De linkseFran-
se krant Le Matin, diefinan-
cieel _o aan degrondkwam te
zitten dat zij haar faillisse-
ment moest aanvragen is
vandaag voor het laatst ver-
schenen. In het laatste num-
mer, datacht pagina'stelt en
in een oplage van 20.000
stuks werdverspreidwordtop
bitter- humoristische wijze
ingegaan op de recente ver-
wikkelingen van dekrant, die
geldt als de spreekbuis voor
de socialistische partij van
president Francois Mitter-
rand.

Tussen allerlei karikatu-
ren en een huilerig maar ook
ironisch artikel staat een
kleine advertentie waarin de
krant metpand en personeel
tekoop wordtaangeboden. Le
Matin kampte al enkele
maanden met geldproble-
men, die ertoe leidde dat de
journalisten sinds december
geen loon kregen uitbetaald.
Twee weken geleden bleek
ook nog eens de papiervoor-
raad uitgeput. Een blikse-
mactie om twee miljoen gul-
den, het bedrag datLe Matin
tekort kwam, bijeen te bren-
genmislukte.

WILLEMSTAD- Vorige
week vond de officiële opening
plaats van het nieuwe gebouw
van Domeinbeheer in deKlip-
straat, Otrabanda. De foto illus-
treert het moment, waarop gede-
puteerde AngelSalsbach, die on-
der meerbetast is met hetBureau
Domeinbeheer in aanwezigheid
van enkele werknemers en geno-
digden hetbord metdenaam van
genoemdbureau onthult.

AS OF JANUARY 20th 1988
OUR NEW TELEPHONE-NUMBERS ~~

WILL BE

370233 -- > CENTRALE

370880 -- > TECHNICAL SERVICES

370911 --> TELEFAX

XEROX
y ANTILLIANA N.V. Schottcgatweg (O) # 2 Curasao .

AMIGOEDINSDAG 19 JANUARII9BB

Limited time 0n1y. .. * IQ4g&*—'

CHEDDAR MELT:

Cheddar Melt
Gofor the burger that goes all out for flavor-Cheddar Melt: our V* lb. all-beef

patty* topped with the bold taste of grilled onions and real cheddar cheese sauce
piled high on a toasted light rye bun.
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CITCO INSURANCE SERVICES N VCITCO BANKING CORPORATION NYCITCO BANK ANTILLES NLVSchottegatweg Oost 44
Maken hierbij bekend dat ingaande 20 januari 1988nun telefoonnummer zal worden gewijzigd in

Tel. 370388 (12 lijnen)

s^~\ Assurantie en r

" Adviesbureau
0.1 Suares NV

deelt mede dat haar
telefoonnummers met ingang van

20 januari
/rife
r £§ als volgt gewijzigd zijn:

J'"'■__! _4 370366/
JUift 370378

HET CURACAOSCH MUSEUM,
in samenwerking met STICUSA

heeftdeeer Uallenuittenodigen tot bijwoningv.d. Openingvan detentoonstelling

ETSEN
van

HANS BLANKEN
opZONDAG 24 januari1988 om 17.00uur

van Leeuwenhoekstraat z/n

Mr. Drs. AlexReinders zal het Openingswoord houden.
De expositie zal duren t/m 14febr. 1988.

Hans Blanken zal workshops geven op de dinsdag en de
donderdagvan26 jan.t/m 11febr. 1988. Inschrijving: vanaf
woensdag 20 jan.a.s.

*-"^ Fundashón Museo di Korsou
The Curacao Museum Foundation
Stichting het Curacaosch Museum
Fundación Museo de Curacao
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WILLEMSTAD-Vanafvandaag
vieren allekerken opCura-

sao en over de hele wereld de
'Weekvan gebedvoor Christelij-
ke solidariteit' die tot en met 25
januariduurt.Hetthemavan de-
ze week is "Liefde bestrijdt alle
angst". In de verschillende ker-
ken zullen specialp

bedsdiensten gehouden worden,
terwijl Radio Korsou FM elke
ochtend om acht uur een ge-
bedsdienstuitzendt.

Op 3februari wordt er boven-
dien een speciale dienst gehou-
den in de Ebenezer Kerk in de
Oranjestraat die om half zeven
begint.

Slachtoffer van
verkeersongeval
overleden

PHILIPSBURG — De be-
stuurder van een personenwa-
gendiebetrokken wasbij een au-
to- ongeluk enkele dagen gele-
den en die in kritieke toestand
nog dezelfde dagnaar PuertoRi-
co moest worden overgevlogen,
is daar overleden. Het is de 29-
-jarige James Peterson van
Simpsonbay. Hij isdeeerste ver-
keersdode van 1988 op St
Maarten.

Koerier blijkt
onbetrouwbaar

PHILIPSBURG — Een dame
gaf aan een landgenoot een be-
paald geldbedrag mee om aan
haar familie te geven. Toen de
man terugkwam, zei hij, dat hij
het geld had verloren. De waar-
heid schijnt te zijn, dat de man
besloot het geld voor zichzelf te
behouden als betaling voor be-
paalde gunsten die hij van plan
was de damete bewijzen. De re-
cherche onderzoekt nu wat er
precies is gebeurd.

Vals geld
PHILIPSBURG — Het re-

cherche bureau ontving onge-
veer veertig biljetten vals geld
van verschillende waarden: 5,
10,20,50en 100 dollar.Zewaren
bij een bank binnengekomen in
deperiode van 1 december tot 11
januari.

'Medewerksters' komen vrij na eis van driejaar

Conform eis zes jaar
voor invoer marihuana
PHILIPSBURG — Twee

dames en een man kwamen
met LIAT op St Maarten aan
vanuitSt Vincentop3 decem-
ber 1987. Behalve hun eigen
handbagage waren er ook
tweekoffers die door detwee
damesafzonderlijk waren in-
gechekt. Maar diekoffers wa-
ren niet van hen. Ze waren
van deman T.C.,zeiden ze al-
lebei.Deene damehad's mor-
gens vroeg, voordat ze naar
hetvliegveld ging van deman
hetverzoek gekregen dekof-
fer voor hem mee te nemen
wanthijwas nognietklaar en
zou anderstelaatkomenvoor
de check- in time. De andere
dame die zijn schoonzus is,
kwam samen met hem op de
airport aan enwerd verzocht
met dekoffer in te checken
terwijl hij de auto ging
parkeren.

Bij aankomst op St Maarten
werd ontdekt dat in de twee kof-
fers 16.700gram marihuanazat.
De man zei dathij niets met de
koffers te maken had. Hij wist
zelfsniet dat de twee dames met
hem in hetzelfde vliegtuig naar
StMaarten gingen. Hijzei dathij
verbaasdwasze aan tetreffen op
het vliegveld van St Vincent.
ZijnschoonzusS.G. zeiechterdat
ze door hemgevraagdwas detrip
mee te maken daar hij inkopen
ging doen voor de snoepwinkel
waarvan hij mede- eigenaar zei

te zijn, hetgeen ontkend werd
door de dameE.M. dieverklaar-
dealleeneigenaresvan desnoep-
winkel te zijn. Ook zij ging naar
St Maarten om inkopen voor
haar snoepwinkeltje te doen.En
zijwasdegenedietickets hadge-
kocht voor alle drie tegelijk. De
man C. zei dathij haar geld had
gegeven om voor hem een ticket
tekopen.

EMOTIONEEL
Op emotionele wijze probeer-

den de twee dames duidelijk te
maken datze dewaarheid spra-
ken, dat ze niets afwisten van
marihuana in dekoffers, dat ze
onschuldigwarenen datde man
C. hen er in hadlaten lopen, ter-
wijl zij niet vermoedden dat hij
als zwager en vriend hen zoiets
zou kunnen aandoen en bijzon-
der in hem waren teleurgesteld.

De beide advocaten, C.W.G.
Schotborgh voor E.M. en P.
SjiemFat voor S.G. hielden een
zakelijk en deskundig betoog,
waarbij de eerste zijn overtui-
ginguitsprak dat de hele affaire
wasopgezet doorC. dieop diema-
nierzelfbuiten schotzoublijven.
Hij vroeg zich afwaarom er geen
vingerafdrukken waren geno-
menvan deplastic zakjeswaarin
de marihuana verpakt was,
want datzou deonschuldvanzijn
cliëntbewezen hebben.Hijvroeg
vrijspraak of ontslag van

rechtsvervolging, waar de offi-
cier drie jaargevangenisstraf
had geëist. Hetzelfde vroeg
SjiemFat voor zijn cliënten met
een variantop een bekende neg-
ro- spiritual eindigde hij zijn
pleidooi met de woorden: "Let
this poorgirl go, today".

Mr Sjiem Fat had overigens
ookvoor een lichte noot gezorgd
tijdens de lange rechtszitting
door het vertellen van een ver-
haal dathijonlangs gelezenhad
in de Miami Herald. Wij maken
ons hierdrukomzestienkilo, zei
hij, maar in deVerenigde Staten
komen zepasin actiealshetover
een hoeveelheid van minstens
honderd pond gaat. Hetwas daar
voorgekomen dat iemand met
een sportvliegtuigje landde en
datbleek eenrechter te zijn. Hij
hadeen hoeveelheid marihuana
bijzich.Derechter werd gearres-
teerd, maar de volgende dag
vroeghij demarihuanaopnieuw
te wegen. Toenbleek het 99V2
pond tezijnenniethonderd pond
en derechter werd onmiddellijk
op vrije voeten gesteld.

Het was geen gemakkelijke
taak voor de advocaat R. Cle-
ments ietsnaarvoren tebrengen
dat inhetvoordeelvanzijncliënt
C. zou uitvallen, want het was
voor iedereen in derechtszaal
evident dat deze verdachte niet
dewaarheid sprak. Er waren op
StVincent geruchten dathij een
drugsdealer was ener waren ge-
ruchten dat hij in Barbados al
had vastgezeten in verband
daarmee. Er was echter geen
antwoord ontvangen uit Barba-
dos datditbevestigde. De officier
eiste vijfjaar.

Vrijdagmorgen om9 uur deed
mr H.D. van derGriendt uit-
spraak in deze drie zaken. De
twee dameswerden in onmiddel-
lijke vrijheid gesteld en de man
C. werd veroordeeld tot zes jaar
gevangenisstraf, waarbij reke-
ningwas gehouden met het feit
dat hij de twee dames een loer
hadwillen draaien.

Baas bestolen
PHILIPSBURG—Twee man-

nen werden gearresteerd in een
pakhuis te Colebay waarzij bei-
den werkzaam waren, nadat op
hen gestolen goederen waren
aangetroffen die afkomstig wa-
ren uit hetzelfde pakhuis waar
zij werkten. De 33-jarige S.I. en
de27-jarigeM.J.zijnnuinverze-
kerde bewaring voor verder on-
derzoek.

Bij botsing
twee zwaargewonden

PHILIPSBURG — Om vier
uur in de ochtend werd de
Verkeerspolitie naar de Wel-
fare Road geroepen voor een
botsing tussen twee persone-
nauto's. Beide chauffeurs
raakten zwaar gewond en
werdenmettweeambulances
naar hethospitaal vervoerd.

Een van de bestuurders wiens
toestandkritiek was, werd later
op dedag overgevlogen naar Pu-
erto Rico voor verdere behande-
ling. De andere chauffeur had
verschillende fracturen over het
gehele lichaam. Hij bleef in het
StRose Hospitaal. Naar de toe-
drachtvan hetongeval is nogeen
onderzoekgaande.

In totaal werden voor de twee
eerste dagenvan deweekvyfon-
gevallen gemeld met een totale
materiële schade van 17 duizend
gulden.

Met gestolen
cheque betaald

PHILIPSBURG—Eenwinke-
liermeldde aan de politie dat ie-
mand zijnwinkel was binnenge-
komen en betaald had met een
cheque. Toen de bank weigerde
dezecheque te verzilveren,belde
hij de eigenaarwiensnaamopde
cheque was gedrukt, en toen
kwam aanhet lichtdatdecheque
gestolenwas. Derecherche is op
zoek naar de dief.

Voor diefstal met geweld
Tegen beklaagden anderhalf

en twee jaar geëist
PHILIPSBURG —Veel pu-

bliekebelangstellingbestond
voor de behandeling van de
zaaktegendebareigenaarP.,
opSt Maartenbekend omzijn
zakelijkeverhouding metDo-
minicaanse dames, die teza-
men met H.S. er van beschul-
digd werd, met geweld een
Fransman bestolen te heb-
ben, waarbij gebruik ge-
maaktwerdvan gebaldevuis-
tenenhetschietenmeteenre-
volver, waardoor deman ge-
wond was geraakt

Dereden was datdeFransman
het bordeel had bezocht en zich
enige tijd privé met een van de
beschikbare dames had bezig ge-

houden, maar dat hij niet wilde
betalen. P. en S. waren hem
achterna gegaan, er was een
vechtpartij geweesten erwasge-
schoten, maarniemandwistpre-
cies wat er gebeurd was. De
Fransman diedronkenwas, deed
later aangifte dat hij door zes
mannen van zeshonderd francs
beroofd was. P. stelde daar tege-
nover dathet ging om honderd
francs en dathij het niethadge-
stolen.Hetwas alleenzijnbedoe-
ling de man te vragen voor zijn
genoten avontuur te betalen.

Mr E.R. Abdul stond de be-
klaagde bij en kwam na een
zorgvuldig opgebouwd pleidooi
tot de conclusie dathetten laste
gelegde niet wettelijk bewezen
was. Erwas geendiefstalmetge-
weld,zei hij, eenvoudig omdater
geen diefstal was. Het vuurwa-

Een werdnooitgevonden.De ver-
laringen van de getuigen wa-

ren tegenstrijdig of verzwakten
elkaar. De officier had echter
drie jaargeëist. De raadsman
Alfred Richardson die H.S. bijs-
tond stelde ook dat de officier
zich liet leiden door hetbegrip
geweld,enbij demonstreerdedat
net onmogelijkwas voor iemand
die in een truck zat (een van de
gehoorde getuigen) vanaf die
plaatskonzienwaterom dehoek
gebeurde. Voor H.S.vroeg de of-
ficier 18maanden.Derechterzal
uitspraak doen op 26 januari.

ATLETIEK/HOUSTON — De
marathon van Houston is ge-
wonnen door de Noor Kvernmo
in een fcgd van 2.11,44. De Mex-
icaan Garcia was zes seconden
langzamer. De Nederlander
Lambregtseindigde alsnegende
met eentijd van 2.17,24.

WILLEMSTAD — Female
Jaycees Curacao heeft op 20 de-
cember het nieuwe bestuur voor
1988gekozen. Daarbij is Glenda
René benoemd als voorzitter.
Voor 1988zal Female Jaycees
Curacao weer verschillende pro-
jectenvoor dejeugduitvoeren.In
april viert deze organisatie zijn
12,5-jarigbestaan.

Foto: vlnr achter: E. Ramada
de Isenia, R. Look, A. Bryson,
vlnrvoor: N.Hario, G.René enL.
Sprok.

Namen 'commissie
van zes' bekend

De NAVU heeft de zes na-
men bekend gemaakt van de
commissie die een oplossing
moet zien te vinden in het ei-
landelijkvoetbal-conflict.

De namen van de Federashon
Futbol Korsou (FFK) waren
reeds bekend: A. Constancia en
Mr.E. Sulvaran. Namens deFe-
deprof, door de NAVU als 'club-
nan dissidente' betiteld, hebben
L. Santineen M.Zoetrumzitting
in de commissievan zes.

De NAVU zelfvaardigt W.
Lourens en Mr. Dip af. Dit zestal
zal voor 31 januarieenoplossing
moeten zien te vinden in het nu
al eenjaaroude voetbal-conflict,
waarbij thans twee semi-

f»rofessionele bonden op het ei-
and zijn. Hetbereikte akkoord
moet voor 15 februari, onderte-
kend door de speciale Fifa-
afgevaardigde, op het bondbu-
reau van de wereldvoetbalbond
in Zwitserland zijn.

Mocht dit niet het geval zijn,
danwordt de Nederlands Antil-
liaanse Voetbal Unie geschorst
en kunnen vertegenwoordigen-
deteamsvan deAntillen geenin-
ternationalewedstrijden spelen,
zoals voor de Concacaf en de
voorronden voor het WK '90 in
Italië.

TrainerLeverkusen:
Michels beslist pas 1februari

Rinus Michels is nog niet
rond metBayer Leverkusen.

De Bundesligaclub Bayer Le-
verkusen heeft de gesprekken
met,Rinus Michels over een
contract als trainer voor het vol-
gend voetbalseizoen nog niet
kunnen afronden. De Westduit-
se club heeft in een persoonlijk
gesprek kennis genomen van de
eisen van de huidige Neder-

landsebondscoach en is daarmee
akkoord gegaan.

Michels echter heeft nog geen
beslissing genomen en be-
denktijdgevraagd tot uiterlijk 1
februari. Leverkusen verwacht,
zo vertelde manager Michael
Meyer,uitsluitsel tekrijgen over
het standpuntvan Michels,wan-
neer hy terugkeert van zjjn va-
kantie in Californië.

De Visser voorgoedbij Willem II

"Als topclubs nietkomen,
dan maak ik er zelféén"
TILBURG —Trainer Piet

de Visser (53) tekent binnen-
kort 'een contract voor het le-
ven' bij zijn huidige club Wil-
lem 11. Dat heeft bestuurslid
Palmen vanWillem II desge-
vraagdbevestigd.

De Visserzelfwilde zo stel-
lig nog nietzijn, maaruitzijn
woorden viel wel af te leiden
dathetnog slechtseenkwes-
tieisvandetails.Daarbij gaat
hetvolgens hem niet over fi-
nanciële aspecten, maar om
een aantal immateriële wen-
sen, die hij bij hetbestuur op
tafelheeftgelegd,zoalshetbij
elkaar houden van een kern
huidige spelersen opleidings-
mogelijkheden voor dejeugd.

Volgens Palmen kan aan
alle wensen van De Visser
worden voldaan. De Visser
kreeg het aanbodvan eennor-
male arbeidsovereenkomst
begin december vorig jaar.
Hij vroeg enige bedenktijd
met in het achterhoofd twee

aanbiedingen uit het buiten-
land. Die aanbiedingen (uit
Griekenland en België) heeft
hij voorlopig naast zich neer
gelegd.

Het ja-woordvanDe Visser
betekent dathij by Willem II
in vaste dienst treedt als
technisch-directeur. Daarbij
kan hij zelfbeslissen hoelang
hij nog op hetveld actief wil
bHjven. Volgens Palmen be-
seft het Willem 11-bestuur
terdege, dat de nieuwe con-
structie in contractueel op-
zicht slechts inhet voordeel is
van dewerknemer. "Maar dat
nemen we graag op de koop
toe. PietdeVisser, zo is geble-
ken, kijkt verder dan hoe het
balletje tussen de lijnen rolt.
Zo iemand willen we graag
houden."

De Visser heeftnogeen an-
derargumentom jate zeggen
tegen het aanbod: "Als de Ne-
derlandsetopclubs nietbijmij
komen, maak ik er zelfmaar
een", aldus detrainer.
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<Ür TEKSTVERWERKEN
worden gebruiktom brieven, rapportenen

documenten te maken in elke vorm van de nijverheid. De
mogelijkheid om tekst eenvoudig te manipuleren werkt im-
mersproduktieverhogend. De grote flexibiliteitbespaart tijd
en moeite bij het produceren van documenten.

LOTUS 1-2-3
Er wordt wel eens beweerd dateen spreadsheet program-
ma één van de weinige echt nuttige toepassingen is voor
een personal computer. Een spreadsheet of calculatie-
programma maakt van een personal computer een ware
superrekenaar.

dBASE 3 plus
Een vierde generatie programmeertaal speciaal gericht op
gebruikers met nagenoeg onbeperkte mogelijkheden voor
beheer en verwerking van bv. adressen-, voorraad- en fi-
nanciële gegevens. Wij maken U bekend met de werkwij-
zen, technieken en handelingen, alsmede een introduktie
tot hulpprogramma's.

DUUR : 5 weken
LESTIJDEN :1 x per week van 18.30/21.30
AANVANG : week 24 januari 1988
LESGELD : ’.275-

Cursus Ma. Di. Wo. Do. Vr. Za.

LOTUS x

dßase 3+ x

WordStar x

STUDIE-CENTRUM Jr/*f
miCRD tutdr^/^Mariniersweg 11-a JjT/. _■ __ mTel.: 74065-73747 J"^^\ \\ WCuracao, JxS_^ 1Nederlandse Antillen >^*_r

MASHA DANKI!
Korsou, 19 di yanüari 1988

Telekomunikashon ta vn dje pilanan pa vn bon desaroyo
ekonómiko/finansiero di vn pais.

SETELta konsiente di esaki, i ta p'esei ta hasi invershonnan nesesario pa pone nos
infrastruktura di telekomunikashon riba vn nivel modèrno intemashonal i asina tambe

kontribuf na desaroyo di nos pais.

Gerensha i personal di SETEL N.V. mediante esaki kier gradisi:

ALGEMENE BANK NEDERLAND B.V.

ALGEMEEN PENSIOENFONDS VAN DE NEDERLANDSE
ANTILLEN

BANCO Dl CARIBE N.V.

FATUM/NATIONALE NEDERLANDEN VAN 1845

MADURO & CURIEL'S BANK N.V.

ORCO BANK N.V.

STICHTING PENSIOENFONDS VOOR ANTILLIAANSE
ENERGIEBEDRIJVEN

N.V. PENSIOEN ESC

pa e finansiamentu total di NAF. 23.000.000, i tambe pa e konfiansa
demostra den e maneho di nos empresa.

Tl SETEL
Servisio di telekomunikashon



Grootste niet-Aziatische vechtsporter

Jon Bluming zes
weken op Curaçao

WILLEMSTAD — De be-kende Nederlandse
sportman en filmacteur JonBlumingkomtvoorzeswekennaar Curacao, 's Werelds
grootste vecht-expert, die in
«e nacht van woensdag op
donderdagoponseiland arri-
veert, is 8e dan in karate, 7edan in judo,4e danin bojitsu
{lange stokvechten),4e danin
toyitsu (zwaardvechten)en leaan in kendo (kleine stok-vechten).

Een lijstwaarop niemandver-
derkan bogen. Op 19-jarigeleef-tijd begon hij pas met judoen na
U maanden behaalde hij de
zwarte band en werd hij kampi-oen van de Nederlandse ama-
teurs. Later werd hij ook Euro-

kampioen.
Alsorganisator staat JonBlu-eingook zijn mannetje. Hij is de

oprichter van deCanadese judo-
oonden als zodanig ishijvoor hetjeventot ere-lid van deze bondtenoemd. InJapanbegonhij aan
ZlJn carrière in de andere
vechtsDorten. Hij is. als hij zijn

6e dan karate behaalt, de enige
niet-Aziaat die deze titel bezit.

Door zijn enorme kennis van
de genoemdesporten isBluming
onder andere rijks-
gediplomeerd leraar in dezetak-
ken van sport. Een paarvan zijn
bekende leerlingen zijn Willem
Ruska, Chris Dolman en Peter
Adelaar. Ook het Corps Mari-
niers maakt van zijn grote ken-
nis gebruik.

Bluming heeft reeds toege-
zegd, dat hij bereid is, op welke
wijzedanook, debondenenvere-
nigingen hier op het eiland met
raad en daad terzijde te staan.
Onze 5e dan judoka Eddy Snij-
dersheeftreeds tekennen gege-
ven, dat hij hier graag gebruik
van wil maken.

In het zondagochtend-
sportprogramma van Radio
Hoyer II zal een interview met
hem tebeluisteren zijn.Dit heeft
op 24 januariom ongeveer 11.00
uur plaats. Voor verdere infor-
matiekunnen sportorganisaties
contact opnemenmethet volgen-
detelefoonnummer: 80808.

Uitslagen en standen
in betaald voetbal
"KN HAAG -De uitslagen
*» de standenvan hetbetaald
joetbalzyn alsvolgt*
Eredivisie:
£EC - Feijenoord 1-1«aarlem-VW 1-0*_?" portuna 1-1PSV -Twente 2-2
«illem II -DenBosch 1-0- Volemdam 0-1RodaJC-Ajax 0-3
Sparta- Den Haag 2-1"S '79 -Utrecht 1-2
eerste divisie:
{Jelmond Sp.- Heracles 3-0
Heerenveen-MW 2-3Veendam -NEC 0-2
'elstar-Graafschap 0-2

GA Eagles - Cambuur 1-0
Excelsior-RKC 0-2
SVV-Emmen 1-1
Vitesse-NAC 2-1
RBC -Wageningen 1-1
De stand:
Eredivisie:
I.PSV 1835(70-15)
2. Ajax 1928(49-28)
3. Feijenoord 1722(36-28)
4. Fortuna S. 1922(36-28)
5. FC Twente 19 21(38-30)
6.VW 1820(26-18)
7. Sparta 19 20 (25-19)
8. Willem H 1920(32-27)
9. Haarlem 1920(24-25)
10.FC Utrecht 1919(25-36)
11.FC Den Bosch 1918(28-31)
12.PEC Zwolle 1918(23-35)
13.FC Den Haag 1714(30-26)
14.RodaJC 1914(26-33)
15. FC Groningen 19 13 (27-38)
16. Volendam 1913(20-41)
17.AZ 1912(21-41)
18:DS'79 19 7(25-62)

PSV en Ajax periode-
kampioenen.
Eerste divisie:
I.RKC 1938(55-13)
2. Veendam 19 26(33-22)
3. Graafschap 19 25(35-23)
4.MW 18 24(37-19)
5. Vitesse 1921(39-43)
6. GAEagles 1920 (30-27)
7. Cambuur 1819 (34-32)
8. NEC 1919(41-34)
9. Wageningen 1919 (30-34)
10.Eindhoven 1818(33-31)
11.RBC 1917 (27-32)
12. NAC 1916 (28-32)
13.SW 1916(35-40)
14. Heerenveen 1815(29-29)
15.Helmond Sp. 1915 (14-24)
16.Emmen 1914 (20-29)
17. Telstar 1913(26-38)
18.Exselcior 1811(16-30)
19. Heracles 1910(18-48)

RKC en Vitesse periode-
kampioenen.

SPORT AGENDA

MALTA AMSTEL
,^NTfto DEPORTIVO KORSOU
Wpendvan 09.00-12.00/14.00-17.00 uur;u|lsdag- en donderdagmorgen gesloten
Bowlen'Damacor Bowling Club, Chuchu-
oiweg)
°Peningstijden: maandag t/m donderdag
Van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdagan 16.00uur totna02.00uur;zondagvanaf'3-00uur.

SCHAAKVERENIGING CURACAOMa „o Plaza)
'^ere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE"J«ntro diBario Janwé)
r*e zaterdag van 09.00-13.00 uur uur

en -training voor de jeugdvanaf 7
0123 jaar.

BRIDGENj^dgebondNederlandse Antillen)
„ °°uur aanvangdamesviertallen-kampi-
oenschap.
iq^eclubAsiento)»-30 uur 3e wedstrijdparen-brkfgecompe-
I^^ust&burgh. ________

Topscorers
eredivisie

DEN HAAG — John Bos-
man is zondag mede aan de
leiding gekomen in het klas-
sement van detopschutters in
de eredivisie. De Ajacied
maakte tegen Roda JC het
eerste doelpunt en kwam
daardoor op een totaal van 14
treffers. Bosman deelt detop-
positie met Wim Kieft, die in
hetdueltegenFC Twente niet
tot scoren kwam.
De lijstzieter als volgtuit:

1. Bosman(Aja) 14
Kieft (PSV) 14

3. Koeman (PSV) 13
4. Boere (DHa) 12
5. Gillhaus (PSV) 11
6. Koolhof (Gro) 10

Slagboom (DS) 10
Meijer(Aja) 10
Ellerman (Spa) 10

10.Kruzen (DBo) 9
Hofman(Fey) 912. Vanenburg (PSV) 8

13. Keur (Twe), Lipponen
(Twe), Willems (Twe),
Lengkeek (Spa), Van Loen(Utr), Godee (Wil), Far-
nngton (Wil), Lammers(WV), Van derWaart (PEC)
Lens (For) 7

Tweede straten- en veldloop CAB

Jacquelie Sofia en Ruthsel
Martina weer de snelsten
.WILLEMSTAD—Op zater-
,aBmorgen 16 januari werd
v * tweede straten- en
At| .°°P van de Cura?aosejjHe*>ekBond georganiseerd,y de dames was het wede-
a?m Jacqueline Sophia die
kw eerste over de streep
ft, .a,m- Bij de heren was

Martina weer degelste. Hy bleef de jeugdige
Won Salomebynaeenhalve
Jacqueline Sophia heeft het
Qter op de 2400 meter niet ca-

*a« gekregen. Bekijken we de
Qttn«omsttijden,danbliiktdatze

deaanstormende jeugdmaar net
voor is gebleven, waarbij de elf-
jarigeEveline Zimmerman haar
op nog geen twee seconden
volgde. Luttele seconden daarna
volgde de eerste jongen. De elf-
jarigeSharlon Marseliafinishte
in een tijd van 10.05,47.

Hetkomend weekeinde wordt
in deomgevingvan Solitron-Ro-
mar weer een straten- en
veldloop georganiseerd. De af-
standen zijn 2500 meter, 4000
meter en 4500 meter. Men kan
zich hiervoortot zaterdagavond
18.00uur inschrijvenbij de heer
Linzey, tel. 77362.Hetvervoer is
weer als gebruikelijk geregeld.

» """"""■■«"■■■■■«■■■■lP'- JACQUELINE SOPHIA:
weerdesnelste...

UITSLAGEN
2400meter

DAMES
10en 11 jaar.
1. Eveline Zimmerman 10.01,31
2.llselineOrtela 11.33,47
3. Vanessa Deonisia 11.52,35

12en 13 jaar
l.JesikaAngelista 11.05,81
2. Natalee Felicia 11.19,86
3. Nancylee Felicia 11.34,43

14 jaaren ouder
1. JacquelineSophia 9.58,13
2. Helga Noordhuis 10.29,03
2. Ivy Zimmerman 10.55,46

HEREN
2400 meter:
10en 11 jaar:
1. Sharlon Marselia 10.05,47
2. SojeaneMongen 10.41,89

3. UshelyNeuman 11.00,47
12en 13 jaar:
1. Elrich Walle 10.06,81
2. Ryan Sparren 10.15,78
3. Harold Albert 10.23,18

14en 15jaar:
1. Euron Scoop 11.41,07
2. NorbertSintjago 12.56,21
3. Aaron Miguel 13.43,71

3600 meter
16en 17 jaar:
1. VladimirMaduro 12.35,89
2. Angelo Constancia 13.30,53
3. Richenel Fenny 13.49,49

4061 meter
18 en 19 jaar:
1. Byron Salome 14.44,37
2. Benjamin Martina 15.32,23
3. Ridsel Petronia 15.54,37

20-29 jaar:
l.DieloArvelo 14.51,58
2. David de laCourt 15.20,46
3. Elvis Zink 15.21,97

30 -39 jaar.
1.Ruthsel Martina 14.15,00
2. Hubert Meyer 16.32,94
3. Carlos da Costa Gomez

17.04,51

40-49 jaar:
1.Leo Berenos 16.06,24
2. Roland Djaoen 17.05,59
3. Walter Muzo 17.33,03

50 jaaren ouden
1.David deLima 18.50,50

Uefa enthousiast

Goed Brits plan voor
supportersbegeleiding

DUSSELDORF — Na de lo-
ting voor deeindronde van de
strijd om het Europees kam-
pioenschap voetbal, hebben
vertegenwoordigers van de
Europese Unie en van deEn-
gelse bond overleg gevoerd
over de opvang in West-
Duitsland van de supporters
van hetEngelse elftal.

Tijdens het gesprek, waarbij
voor de Engelsen voorzitter Mil-
lichip en secretarisCrookeraan-
wezig waren,kwamen de Engel-
sen met een uitgewerkt plan
voor de begeleiding van deaan-
hangers. "Wij waren verrast
door het goeddoordacht ideevan
deFAover dekomst van duizen-
den supporters naar West-
Duitsland", stelde Bangerter,
secretarisvan deUefa.

"Millichip en Crooker hebben
ons verzekerd dat de FA en de
Engelse regering het uiterste
willen doen ommoeilijkheden te
voorkomen. Er zijn ook contac-
ten tussen de Engelse politie en
hun Westduitse collega's. In
principe gaan wij er daaromvan
uit dater bij de eindronde in juni
geenproblemen behoeven teont-
staan."

Voor de FA hangt veel af van
het gedragvan de supporters in
West-Duitsland. Voorzitter Ge-
orges van de Uefa liet in het-
zelfdegesprekwetendat goed ge-
dragvan de Engelse fans bij de
Europese eindronde, de kansen
voor de clubsterug tekeren in de
strijdom deverschillende Euro-
pese bekers voor clubploegen,
sterkzou vergroten.

"Als er geen sprake zou zijn
van ongeregeldheden, dan kun-
nen de Engelse teams

waarschijnlijk een seizoen later
weer aan deEC-toernooien deel-
nemen", liet Georges weten. De
terugkeer van deEngelsen staat
ook op de agenda bij de eerstko-
mende vergaderingvan de Uefa,
20 en 21 januari in Monaco. De
uiteindelijke beslissing zal
echterpas laterinhet jaarvallen
op een bijeenkomst inAberdeen.

DeEngelse teams werdenvoor
onbepaalde tijd uitgesloten van
deelnemingaan dedrietoernooi-
en na vechtpartijen driejaar ge-
leden, in mei 1985, bij definale
van de strijd om de beker voor
landskampioenen tussen Liver-
pool en Juventus. In het Heizel-
stadion in Brussel vielen 39 do-
den, nadat aanhangers van Li-
verpool hun agressie botvierden
op de fansvan Juventus.

... JOHNBOSMAN: aan de top
van het topscorersklassement... BUTRAGUENO VIERT RENTREE MET DOELPUNT

Atletico Madridkrijgt pakslaag (1-5)

Real Madrid wint topduel
tegen Real Sociedad (1-0)

MADRID — Dooreen doel-
punt vanButragueno maakte
Real Sociedad voor de 44e
keer eentevergeefsereis naar
de Spaanse hoofdstad. Real
Madrid won het topduel in de
Spaanse competitie met 1-0.
Nummer drie op deranglijst,

Atletico Madrid kreeg van
AthleticdeBilbao een gevoe-
lige nederlaag te slikken. Na
aanvankelijk met 0-1 voorge-
staan te hebben(Futre), werd
hetuiteindelijk een 5-1 over-
winning voor de Baskische
Leeuwen. Barcelona kwam
tegen Zaragoza niet verder
dan 1-1. Beide goals werden
doorZaragoza gescoord.

Real Madrid had zaterdaga-
vond vooral moeite met de
omstandigheden in het Berna-
beu-stadion. De voortdurende
regen veranderde het veld gedu-
rende de negentig minuten in
een moeras, waarop voetballen
erg moeilijk was. Real Sociedad,
gecoached door de Welshman
John Toshack, hield in de eerste
helft stand. Twaalfminuten na
de pauze lobde Michel Gonzalez
de bal naar collega-
international Butragueno, die
na een blessure-periode van drie
weken weer door Leo Beenhak-
ker in de basis was gezet.

Butragueno deed alsof hij de
bal weer terugkaatste. Na de
schijnbeweging schoot hij de bal
met de linkervoet echter via de
paal in: 1-0. Er waren 85.000
toeschouwers getuige van zijn
belangrijke zesde competitie-
treffer.

Michiel Schapers
uitgeschakeld

MELBOURNE — Ivan
Lendl heeft in Melbourne als
eerste dehalveeindstrijd van
de open Australische tennis-
kampioenschappen bereikt.
De als eerste geplaatste Tsje-
choslowaak versloeg deAme-
rikaan Todd Witsken in drie
sets: 6-2,6-1 en 7-6 (7-4).

Bij de dames haalde Martina
Navratilova de laatste vier. De
Amerikaanse versloeg de Tsje-
choslowaakse Helena Sukova in
twee sets: 6-4,7-6(7-3).

Michiel Schapers is er in Mel-
bourne niet in geslaagd de
laatste vier van de open Austra-
lische tennis- kampioenschap-
pen te bereiken. De Rotterdam-
merverloor dinsdag in dekwart
finales van de als vierde ge-
plaatste Australiër Pat Cash in
drie sets: 1-6,4-6,2-6.

De eerste uitslagen van de
kwart finales zijn: heren, en-
kelspel: Cash (Aus/4) - Michiel
Schapers (Ned) 6-1, 6-4, 6-2,
Lendl (Tsj/1) -Witsken (VS) 6-2,
6-1,7-6, (7-4).

Dames, enkelspel: Navratilo-
va (VS/2) - Sukova (Tsj/6) 6-4,
7-6 (7-3).

Chris Evert en Steffi Grafbe-
reikten eveneens de halve fina-
les van het dames- enkelspel.
Evert won van de Westduitse
ClaudiaPorwik intwee sets: 6-3,
6-1. Graf reknde met twee keer
6-2 eenvoudigaf met titelverde-
digster Hana Mandlikova.

Het vervolg van de uitslagen
in dames- enkelspel is:Evert (VS
/3) - Porwik (Wdl) 6-3, 6-1; Graf
(Wdl/1) - Mandlikova (Aus/5)
6-2,6-2.

Claudia Kohde- Kilsch heeft
zich in het dames- enkelspel als
laatste bij de halve finalisten
geschaard. De als achtste ge-
plaatste Westduitse versloeg de
Australische Arme Minter in
twee sets: 6-4,6-4.

De resterende uitslagen van
dinsdag: dames, enkelspel,
kwartfinales: ClaudiaKohde-
Kilsch (Wdl) - Arme Minter
(Aus) 6-2,6-4.

Heren, dubbelspel, kwartfina-
les: Leach/Pugh (VS) - Fitzge-
rald/Jarryd(Aus/Zwe) 7-6,6-3,
3-6,6-3.

Programma woensdag: He-
ren, enkelspel kwartfinales: Wi-
lander (Zwe) - Jarryd (Zwe),
Tsjesnokov(Sov) -Edberg(Zwe).

VERLIESATLETICO
Atletico Madrid moest zondag

de omgekeerde reis, van de
hoofdstad naar hetBaskenland,
maken en kwam met lege han-

den terug. Athletic dé Bilbao
won-liefst aett»6»-'«l_H -énrOgr-
naatiastebelager van Real. Atle-
tico leek aanvankelijk op een
overwinningaf te koersen, toen
Futre na 14 minuten zijn faam
waarmaakte.Hetjeugdigeelftal
van Bilbao drong echter op on-
Spaanse wijze aan. Tegen die
druk had deploeg van coachMe-
notti, dat tot zondag slechtstien
tegentreffers had geïncasseerd,
geenverweer.

Verdediger Patxi Ferreira
werd de man van de wedstrijd
door twee keer te scoren. Lice-
ranzu zorgde in de 25e minuut
met het hoofd voor de gelijkma-
ker. Vlak voor rust scoordeFer-
reira ook met hethoofd: 2-1.Na
rust zorgde Uralde, weerFerrei-
ra en nog eensLiceranzu voor de
resterende treffrr_. Coach Ho-
wardKendall, ex-coach van
Everton, had de doelpuntenre-
genoverigens voorspeld.

Het heeft Zaragoza in haar
thuiswedstrijd tegen Barcelona
aan geluk ontbroken. De ploeg
was duidelijk de betere op het
veld. Barcelona kwam op geluk-
kige wijzeaaneen voorsprong: in
de 15e minuut, door een auto-
goal van verdediger Martinez.
Maarin de7 leminuutherstelde
Pardeza weer het evenwicht.

Cadiz, onder leiding van de
Uruguayaanse trainerEsparra-
go,behaalde een belangrijke 1-0
overwinning op Valladolid,
waardoor hetdeaansluitingmet
de achtervolgers van Real Ma-
drid behield. Een landgenoot

van Esparragö, Salazar, scoorde
in de 67e minuut _e winnende
treffer.

Hugo Sanchez leidt met een
voorsprong van vijf treffers het
topscorersklassement. De Real
Sociedad-spits Bakero was ook
schotloos en bleef op de tweede
plaats optien steken.

Georgiev remise
met Agdestein

WIJK AAN ZEE — De zon-
dagafgebroken party tussen
Agdestein en Georgiev is re-
misegeworden.

De uit de achtste ronde stam-
mende partij tussen deNoor Ag-
destein en deBulgaar duurde 94
zetten, alvorens maandag in
Wijk aan Zee de handen werden
geschud en beide schakers een
halfje aan hun totaal mochten
toevoegen.

De Bulgaar Georgiev deelt nu
de derdeplaats met de Hongaar
Farago. Agdestein kwam opvier
punten, evenals Tal en Hübner.
De drie grootmeesters bezetten
een gedeelde vijfde plaats achter
leider Andersson (6), Karpov
(5,5), Farago en Georgiev (4,5).

UITSLAGEN EN STAND
De uitslagen van het afgelo-

pen weekeinde in de Spaanse
competitie zijn:
Real Madrid-Real Sociedad: 1-0;
Gijon - Murcia: 1-1; Osasuna -Betis: 1-0;Las Palmas -Celta: 2-
-0; Espahol - Mallorca: 3-0; Va-
lencia-Sabadell: 2-1;Athletic de
Bilbao -Atletico Madrid: 5-1; Za-
ragoza - Barcelona: 1-1; Sevilla -
Logrones: 2-0.

De stand:
1.Real Madrid 1830
2. Real Sociedad 18 25
3. AtleticoMadrid 1825
4. Athletic deBilbao 1823
Ö.Valladolid 1821
6. Cadiz 18 20
7. Osasuna 18 19
8. Gijon 18 19
9. Sevilla 1819
10.Zaragoza 1818
11.Barcelona 1818
12.Celta 18 18
13. Mallorca 1816
14.Espanol 18 16
15. Valencia 18 16
16.Betis 18 14
17. Murcia 1812
18. Las Palmas 18 1219. Logrones 181020. Sabadell is 9

Tien-jarig meisje aangereden

Weer dode Parijs-Dakar
KITA — De rally Parijs -

Dakar heeft dinsdag op-
nieuw een dode geëist, in
Kita, in hetwestelijk deel
van Mali,kwam eentienja-
rig meisje om het leven. Ze
werd bij het oversteken
vaneenweggegrependoor
de wagen van een van de
deelnemers tijdens de
achttiende etappe Bamako
-Kayes. Het is de derde do-
de, diein dezeeditie van de
rallyvalt te betreuren.Eer-
derkwamen de Nederlan-
derKees van Loevezyn en
de Fransman Patrice Ca-
nado om.

Het meisje stond langs de
kantvan deweg naar devoor-
bijrazende wagens te kijken
toen ze ineens de weg over-
stak. De juist naderbij ko-
mende Toyotavan deFransen
Jacques Houot en Jean- Ber-

nard Moleskon hetkind in de
wolk van stof niet meer ont-
wijken. Het slachtoffer werd
naar een ziekenhuis overge-
bracht, waar ze overleed.

Het ongeluk gebeurde aan
heteind van eendag, diedeor-ganisatoren alveel hoofdbre-kens had gekost wegens dediefstal van de auto van deFinse koploper Ari Vatanen.
Na uren zoeken werd de wa-gen weer gevondenzonder dat
een telefonisch verlangd 'los-geld' van ruim 150.000 gul-den was betaald. Gilbert Sa-bine, de "baas' van het evene-
ment, en wedstrijdleider Re-
ne Metge zochten nadat be-
kend was geworden dat het
meisje was omgekomendefa-
milie en deplaatselijke auto-
riteiten.

"Ik heb ook de betrokken

deelnemers gesproken", al-dusSabine, dieeen verslagen
indruk maakte. "Ze zeiden,
datze op hetbewuste moment
juist werden ingehaald,
waardoor het zich op de weg
werd ontnomen. Dit is een
vreselijk drama. Die geschie-
denis met deauto van Vate-
nen valt daarbij natuurlijk in
het niet". Sabine voegde er
aan toe, dater een financiële
regeling met de nabestaan-
denzal worden getroffen.

Sinds 1979zijner nu 21 do-
den in derally Parij - Dakar
gevallen. Driemaal eerder
warentoeschouwers slachtof-
fer. In 1982 vond een Mali-
nees kind de dood, twee jaar
laterkwam een vrouw om in
Burkina- Faso en in 1985
kwam een Nigeriaans kind
onder de auto van de Japan-
nerKanuto.
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LYRISCH
In lyrische bewoordingen

laat hij zich verder uit over
het eiland.Hij isblij datCura-
cao tot nu toe gespaard is ge-
bleven voor het'Grote Toeris-me. De bezoekers bestaan
over het algemeen slechtsuit
cruise- passagiers die na een
dag alweer vertrokken zijn
uitWillemstad.

Curaqao noemt hij goed-

koop. Het loont de moeite
groot in te kopen. Vooral ca-
mera's, radio's, sieraden en
textiel zijn laag in prijs.

ZAKENVARIA
SPRITZER & FUHRMANN

sloot onlang haar succesvolle
campagne af die tijdens de
feestdagen was opgezet. Deze
campagne had een wekelijkse
winnaar van ofwel een compleet
verzorgde reis naar Caracas voor
twee personen, of een waarde-bon van 2000 gulden, te beste-denbij dejuwelierszaakSpritzer& Fuhrmann.

De laatste winnaar was dejon-
ge mejuffrouw Ayubi die haarprijs overhandigd kreeg van deheerRiding van Spritzer &Fuhrmann.

Voortvluchtige
in kraag gevat

WILLEMSTAD — De voort-
vluchtige gedetineerde R.W. is
in de omgeving van Seroe di
Otrobanda aangehouden nabij
enkele krotten. Na een groot-
scheepse zoekactie werd de man
zaterdagochtendrond negenuur
gearresteerd en overgedragen
aan derecherche.

Gevlucht uit Stadhuis
Politie houdt
ontsnapte aan

WILLEMSTAD - Na een
grootscheepse zoekactie is devoortvluchtige R.M., die uit het
Stadhuis was ontsnapt, zater-
dagmorgen omstreeks negen
uur in de omgeving van Cura di
Shon Fil aangehouden. De ver-
dachte moest onlangs voor de
rechter verschijnenen istoen via
een raam, dat zich van buitenaf
op een hoogte van vier meter be-
vond, uit derechtbank ontsnapt,
waarna M. gewoon is wegge-
lopen.

Nadat er bij de politiepost in
hetRiffort een tip was binnenge-
komen, dat M. zich in bovenge-
noemde omgevingophield, is on-
middellijk een speuractie onder-
nomen en is de verdachte op-
nieuw aangehouden en overge-
dragen aan derecherche.

COLOMBO—Tamilstrijders heb-
benvandaageen inval gedaan in een
gevangenis in het oosten van Sri
Lanka en alle 55 gevangenen, mos-
limsen Tamils, bevrijd.Erwerd geen
schot gelost. De bewakers werden
vastgebonden.

Onderwater-magazine

Duiktoerisme Curaçao
nog in kinderschoenen

"BLAUW ALS DE GE-
LIJKNAMIGE LIKEUR is
het Antillen-eiland Curacao.
Men voege daarbij een scheu-
tje Nederlandse architectuur
en een toefje Mexicaans
landschap en ziedaar: een fa-scinerend reisdoel. Vooral
voor duikers."

Zo begint het artikel 'Kari-
bik Cocktail in blau'. Maar
liefst zeven pagina's wijdthet
Duitse internationale onder-
water- magazine 'Tauchen' in
het januari- nummer aan de
azuurblauwe wateren rond
Curacao. In een met veel
kleurige foto's verlucht arti-
kel krijgen liefhebbers van de
duiksport een impressie van
de mogelijkheden die Cura-
gao biedt aan onderwater-
toeristen.

Hoeweler veel moois onder
hetwateroppervlak te zien is,
is het tijdschrift verbaasd
over het feit dat het duiktoe-

risme hier nog in de kin-
derschoenen steekt.

Boca Sta. Martha, Blauw-
baai, JanThielbaai, Caracas-
baai, Fuikbaai en Oostpunt
zijn enkele van dekustgebie-
den die als ideale duikplaat-
sen aangeduid worden door
het Duitse tijdschrift. 'Sea-
quarium en Underwater Cu-
ragao' hebben volgens de au-
teur Dieter Reimer (ten on-
rechtej een gebrek aan
gasten.

EIGENAARDIGHEID
Het bewuste artikel bevat

overigens wel een eigenaar-
digheid. In zijn eiland- be-
schrijving verhaalt Dieter
Reimer dat Curagao vroeger
een groen en redelijk
vruchtbaar eiland was, tot
aan dekomst van dekolonia-
listen. Hun roofbouw maakte
van het eiland spoedig een
dorre boel. Dat is op zich nog
begrijpelijk, hoewel deskun-
digen op het eiland zelfweten
te vertellen dat er nimmer
sporen zijn gevonden van
weelderige faunagroei.

Wat echter onlogisch voor-
komt is de bewering dat de
roofbouw een klimaat ver-
andering teweeg heeft ge-
bracht. "Voortaan regende
het nog maar een hoogst en-
kelekeer", zo vertelt het arti-
kel. Helaas staat er niet bij
hoe het kappen van een boom
er daadwerkelijk toe kan lei-
den dat het minder gaat re-
genen.

AMAZONE-GEBIED
Bij navraagbij klimaat- en

vegetatie- deskundige drs Ge-
rard van Buurt van de dienst
Landbouw, VeeteeltenVisse-
rij, LVV, blijkt dat de Duitse
schrijverhetbijhetverkeerde
eind heeft. Volgens Van
Buurt komt het alleen bij het
kappen van grote stukkenbos
voor, dat het klimaat in een
gebied verandert. Het Ama-
zone- gebiedisin staatomzelf
zijnregenval te genereren.

Meer dan vijftig procent
van deregenval in dat gebied
ontstaat uit door bladeren
verdampt en in hogere
luchtsferen weer geconden-
seerd vocht. Het wegkappen
van grote stukkenbos zou dan
wèl groteklimatologische ge-
volgen hebben, maarvoor een
kleineilandalsCuragao ishet
overdreven om te stellen dat
hetverdwijnen van vegetatie
een klimaats- verandering'
tot gevolg heeft, zo verduide-
lijkt VanBuurt.

Hot rock, rhythm
en soul-festival
WILLEMSTAD — Op22 januari
houdt Franklin Batta zijn twee-
de grote muziekfestival op het
strand van het Seaquarium,
waarmee het Caribbean Seafes-
tival datdriejaargeledenplaats
vond, eindelijk een waardige op-
volger heeftgekregen.

Het voorprogramma zal wor-
denverzorgd door dejongeexplo-
sieve band Exit, opgericht door
gitaristTyronBrown.

Het hoofdprogramma is voor
rekening van Franklin Batta
zelf. Welliswaar zonder zijnvas-
te begeleidingsband The Nerve,
maar nu krachtig bijgestaan
door de (speciaal voor ditproject
geformeerde) band United Ar-
tists. Deze band bestaat uitvier
nationale topmuzikanten, te we-
ten: Walter Wout (gitaar en
synthesizer), JohnnyWout(bas-
gitaar), Erich Menig en Beppo
(synthesizers). Speciale gast
voor deze avond is Laura Ford.Het repertoire van Franklin
Batta's United Artist staat ge-
heel in hetteken van dereflecti-
ons. Hetfestivalbegintom 22.00
uur en de toegangsprijs is tien
gulden. Kaarten zijntekoop aan
dekassa van het Seaquariumen
de bekende adressen voor voor-
verkoop.

ZUUR VERLEDEN
In 'Den Nomber di Amor' zijn

twee jonge ambitieuze vrouwen
woord. Ook zij spreken

over hun mannen, het werk, de
minnaars. Zij hebben nog idea-
len, maar hun leven wordt be-
dreigd door dezelfde soort ge-
drags- patronen die zij van de
oudere generatie verafschuwen.
Ze moeten de 'Nasmaak'van een
zuur verleden wegspoelen.

Hoofdrolspelers in beide stuk-
ken zijn Laura Quast en Helen
Kamperveen, diebeiden ervaren
professionelen zijn op het po-
dium.

John Leerdam, die de regie
verzorgde en onlangs afstudeer-
de aan de Theaterschool te
Amsterdam, leerde de auteur
van de toneelstukken, Allison
West, kennen tijdens zijn stage-
periode in New York. Leerdam
was benieuwd of hij geloofwaar-
dige vrouwen op het toneel kon
neerzetten en dat was het begin
van 'Markanan di Biba' en 'Den
Nomber di Amor'. Zijn liefde
voor hettoneeldateertoverigens

uit de tijd dathij nog op Curagao
woonde en actief was in een ba-
rio-groep 'Kreatieve Ekspres-
sie', een projectvan deServisio di
Asuntunan Kultural. Het was
Laura Quast zelf die hem in die
tijd begeleidde en aanmoedigde
zich verder te bekwamen op to-
neelgebied.

De voorstellingen zijn op 28 ja-
nuarien op 1 en 2februari in het
Papiamentu; 30 januari in het
Nederlands. Plaats van opvoe-
ring; theaterDe Tempel.

Kaarten zijn verkrijgbaara 10
gulden bij Mensing Caminada,
VanDorp Promenade, Boekhan-
delSalas enCompleteKitchen te
Bloempot Shopping Centre.

Toneel in Papiamentu
in theater De Tempel
WILLEMSTAD — Op 28 ja-

nuari vindt de première
plaats van twee eenakters in
het Papiamentu. Deze eenak-
ters hebbenreeds twintigsuc-
cesvolle opvoeringen achter
derug tijdenshet Stage Door
Festivalte Amsterdam en mo-
menteel ookop deBoyenwin-
den. Werden detwee stukken
'Littekens' en 'Nasmaak' toen
in het Nederlands gebracht,
nu zullen zij geprestenteerd
worden in een Papiaments-
talige bewerking van Diana
Domacassé- Lebacs onder de
titels: 'Markanan di Biba' en
'Den Nomber di Amor'.

De voorstellingen op Curagao
vinden plaats onder auspiciën
van het Cultureel Centrum Cu-
ragao en de Servisio di Asuntu-
nan Kultural, metmedewerking
van het OKSNA.Auteur van de-
ze stukken is Allison West, Ja-
maicaan van geboorte en wooo-
nachtig in New York. Allison
West is gefascineerd door sterke..vrouwendie leven ineenvijandi-
gewereld. In 'Markanan diBiba'
spreken twee ouderevrouwen op
zowel relativerende als provoce-
rende wijze over hun leven, hun
relatie met mannen, hun kinde-
ren en deverwachtingen dieniet
zijn uitgekomen. Het zijn vrou-
wen dievoor anderenhebben ge-
leefd en hun eigen wensen en
verlangens op de tweede plaats
lietenkomen.

Kura di Shon Fil
WILLEMSTAD — Op zondag

24 januariwordt tijdens een ce-
remonie op het terreinvan Kura
di Shon Fil het naamboord van
dit nieuw activiteitenveld voor
debewonersvan Otrobanda ont-
huld. De bijeenkomst begint om
10.00uur 's morgens.

Uitgever VS wil
Caribische
literatuur
WILLEMSTAD — Van 22

tot 26 januariverblijft op Cu-
ragao Charles Rowell, uitge-
ver van het tijdschrift Calla-
loo, een journaal over Afro-
Amerikaanse en Afrikaanse
kunst en letteren.Rowell, do-
cent Engels aan de universi-
teitvan Virginia, zalmetloka-
le schrijvers, dichters en to-
neelschrijvers spreken over
de mogelijkheid om hun wer-
ken in zijn tijdschrift te pu-
bliceren.

CharlesRowell hoopt van Cu-
ragaose schrijvers medewerking
te krijgen, zodat hij door middel
van toekomstige nummers van
Callaloo de schoonheid, diversi-
viteit enhetbijzondere karakter
van deCaribische literatuurkan
uitdragen.

Het Antilliaans Linguïstisch
Instituut (ILA) heeft een ont-
moetingsdag georganiseerd, die
gehouden wordt op 23 januari
van 08.00-24.00 uur in de confe-
rentiezaal van Hotel Trupial
Inn. Geïnteresseerdenkunnen
contact opnemen met het ILA
(tel.: 615577).

Wedstrijd beste leus Expo '88
WILLEMSTAD — De organi-

satie Denlo Services die dit jaar
een grandioze "Expo Antil '88"
opzet, heeft een wedstrijd geo-
pend voor de meestorigineleleus
diedeExpo mee moetkrijgen. De
inschrijvingen moeten voor 22
januaribinnen zijn. Er valt een
reis van tien dagen te winnen
naar de verschillende eilanden
van de Nederlandse Antillenen
Aruba. Deze prijs wordt bij de
opening van.de Expo op 28 au-
gustus uitgereikt.

De leus moet uiteraard op de
expo slaan en moet de filosofie
weergeven dat samenwerking
envrede debasiszijnvan een na-
tie- vorming. De leus mag max-

imaal tien woorden hebben ep
zowel in het Engels als Papiaj
mentu worden opgesteld. Denlfl
Services behoudt zich het recbj
voor de leus voor reclame- doel
leinden te vertalen en enigszifl*
aan te passen indien dat noda
blijkt tezijn. Op3februari zal de
winnaar bekend gemaaM
worden.

De leuzen kunnen gestuuW
worden naar "Lema Expo Anti
'88", P.O. Box 3928; Willemstad
Curagao. _
Kledingdiefstal
uit drie winkels

WILLEMSTAD — Drie win-
kels zijnafgelopen etmaal opefl-
gebroken door onbekenden. D*j
inbrekers namen daarbij kle-
dingstukken mee.
Bij éénzaakmoest deètalagerui'
hetontgelden. Bij de anderetwe*
winkels werd de deurvernield.

Lunch-bijeenkomst
Kiwanis Curaçao

WILLEMSTAD — Woensdag
organiseert deKiwanis Club Cu-
ragao om halféén een lunch- bij-
eenkomst in hetPrincess Beach
Hotel & Casino. Gedurende deze
bijeenkomst zal drsLeon Faney-
te een toespraak houdengetiteld
"Analfabetisme, is dit een pro-
bleem in onze gemeenschap?"

Jonge dieven
stelen van
oude vrouw

WILLEMSTAD — Twee jon-
gens dieeen vrouw minstens 20Ö
gulden ontstolen hebben, zijn
door depolitie in dekraag gegre-
pen. De patrouille van Riffort
nam eenkijkje in en om een wo-
ning teKaya BazjanKarpata efontdekte dat de negentien- jari'i
ge 8.8. het geld stal uit een pa-i
pieren zak die toebehoorde aafli
devrouw. Volgens haar ha idel-j
de B. in opdracht van de zestieP
jaaroude Q.E.M.. Een patrouille!
trof beiden in de omgeving aaüj
van de woning aan.

Verdachten
aangehouden
WILLEMSTAD—Ineen aan-

tal kleine zaken heeft depolitie
enige verdachten kunnen aan-
houden. De 24- jarigeR.V.D.
werd aangehouden op verden-
king van diefstal in deKaya Ma-
bi. Een patrouille van Punda
hield de twintig-jarige D.A.W.
aan. Hij werd eveneens gezocht
wegens diefstal.

NIEUWE KURSUS OP CURACAO■ BASIS PRINCIPES VAN MANAGEMENT
Gebaseerd op de ruim 80-jarige ervaringvan de "AMERICAN MANAGEMENTASSO-CIATION" (AMA) in "Management training", behandelt de kursus op systematischewijze de belangrijkste facetten van leidinggevendefunkties.
Aanvang kursus : Maandag, 1 februari 1988
Duur v/d kursus : 10wekenj^ Docent ■ René D. Maduro

kg Voertaal : Nederlands/Papiaments
s. Lesuren : Elke maandag van 18.00 tot 22.00 uurPlaats : Neptunusweg 30 K^Eindexamen : 11 april 1988

Minimum eis : Kursisten dienen leidinggevende funktie te bekleden, of door V
hun bedrijf daartoe voor de nabije toekomst te zijn aangewe-
zen.

*J Inschrijvingen : Vóór 29 januari 1988 a.s.
Inlichtingen : Tel.: 77652/75914

Aan het einde van de opleiding wordt een door het Departement van "^Onderwijs erkend examen afgelegd, waarna aan de geslaagden een
AMA-diploma wordt uitgereikt.

efficiency in operation jÊS
curacao n.a eruba " =S?r^[_l
-ei. Z7___-7__l4 teI.S66QO I^sÜÉH
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Toko \-___yuikertuintje in 1988!
i Ergens schijnt Johannus een citaat geschreven te hebben waarin staat dat, "De
f ergernisover slechtekwaliteit voortduurt, als devreugdeover de lageprijs al lang is

vergeten!"
1 Welke Johannus datisweten we niet, maarlaten we aannemen datdeze ookuithet

gruttersvakkwam!
Niet datwe dit es helemaal willen uitspinnen maar welzeggen dat wat U in Toko

<fè) uikertuintje koopt van barre beste kwaliteit is!
Onze Broodbakker heeft nieuweuitvindingen gedaan, welke eldersal lang gewoon-
te waren en zegt aldus,-

" ___?^ve** Brood 2.25

_>ra_i»*ci omDOter Amandel Speculaos 200 gr.

I %^^r^oma's appeltaart 14.00
Groente-en Fruitkomtelke week vers uitdeUSAen venhetCuracaos platte land.
Den is specialistop het stuk van groenteboer zijn!

! T>^ tfïlc Sla 5.00

<.* I©.^^r^Col- Sinaasappels 4.25
i Dan zijn er nog een aantal goede zaken tegen een lage prijs, waarmede wij U

gewoon naar binnen lokken! Indertijd zei eenWimKan; "Namen noemen doenwe
niet"en als parodie zeggen wehier "prijzennoemen we niet".Ukomt hetzelfmaar

1 bekijkenL
Toko \__/uikertuintje, helemaal aangepast aan de modernetijd en U kunt het van ons aannemen, alles staat nu op een vaste plaats!

£_> PECIALS
Birds Eye Greenbean 1.25

-s^l t/M*."<_
T2^^j#& Vaseline 7 K o.z 4.10

- Wattenschijfjes 1.75

f>--££ Emmer Biefstuk 23.00

_>^ <jtsH) <r^ Emmer Spare Ribs 12.50

<C^" 2fsil€ ■^^Emmer Drumstick 10.50
. S5~ (ifs& 3_Emmer Porkchop 14.90

- $&*■ j<^Mtióo Chocomel 1.16

-L^T «"** "-^ Nutric'° fnsti 0.60

_>! flcS y^r r̂,:|ora,in Div 2.23

- Piek-uPs 1 -95

I^JwnN^' K°ol"Aid °ronge 445

111lTauchen auf Curacao ||Bil/ "_"_ II■Kanbik-I
■Cocktail 1II " LI miKsSSSs ___M I%l___m__i ■ 8888

B Blau wie der gleichnamige Likör ist das Meer 8
B urn die Antlllen-lnsef Curacao. Darüber ein
X Schufl niederldndischer Archifektur und elne 8K Prise mexikanischer Landschaft - ein faszinie- BS rendes Reiseziel, vor allem für Toucher.' Dieter Reimer erfüllte sich mit dieser Reise &



AGENDA
BONAIRE

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

LANDFILL te Lagoen:maandagt/mvrijdag
van 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
uur; zondaggesloten.

OPENBARE BIBLIOTHEEK(openingstijden voor het publiek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00
uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
14.00-17.00uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
woensdagvan 14.00-19.00uur.

POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur.
SERVICE CLUBSKiwanis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
Bonaire.
Uons: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.Round Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra.Rotary: woensdag 12.00uur-HotelBonaire.
BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:08.00-12.00 /14.00-15.30uur loketten geo-
pend.

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
hiervan gelieve contact opte nemen met de
heerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

POLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
9eopend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
terdag van 12.00-24.00uur.

SPREEKUUR (gezaghebber): elke donder-
dagvan 09.00-11.00 uur op het Be-
stuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-
dagvan de maand van 10.00-12.00uur te
Rincon.
KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
naireaanse schelpen en koraal; open van
dinsdagt/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -kaya NikibokoZuid 3.

i-W: openingstijden slachthuis maan-
dagt/ mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-- 16.00 uur en donderdag en vrijdag van
06.00-11.00/11.30-14.30 uur.

KERKDIENSTEN
SintBernarduskerk Kralendijk:
dagelijks 18.45uur; zondag08.30 en 19.00
uur.
Coromotokerk Antriol:
dagelijks 19.30uur; zondag09.00en 18.00
uur
Ludo vicuskerkRincon:
dagelijks, ookzondag, 19.30uur.. DEN HAAG — In het paleis van
Justitie inDen Haag is hetprocesbe-
gonnen tegen de van oorlogsmisda-
den verdachte 68- jarigeNederlan-
derM.deRijke. Hijstaatterechtvoor
"noord op de joodse gevangene Salo-monRoet, in kampErika inOmmen.
Daarnaast staathijterechtvoor zwa-
re mishandelingvan 7 mensen.

CANADA VOORUIT
Canada en Venezuela stegen

aanmerkelijk over hetafgelopen
jaar.De vraag is echterwel, ofde
gewelddadige dood van de vijf-
tien- jarige Canadese toeriste
Harwooden alleverwikkelingen

daaromheen voor de komende
maanden niet een negatieve rol
zullen gaan spelen. De regio en
Zuid-Amerika zijn teruggelo-
pen.Een beeld datzich geduren-
de alle maanden van het jaar
heeft voorgedaan.

Europa — en metname Duits-
land en Nederland —blekenwel
belangstelling te hebben voor
Bonaire. De lage dollaren Antil-
liaanseguldenkoerszullen daar-
aan natuurlijk niet vreemd zijn
geweest.

Een afwachtende houding
moet worden aangenomen of de

ingevoerde maatregelenvan Lo-
geer- enUitreis- belastingnade-
ligzullenuitkomen voorhet toe-
risten- verkeer voor hetkomen-
de jaar.Devraag is inderdaad of
Bonaire als eiland met uiterst
weinig faciliteiten — behalve
duiken— zich dooreen aanzien-
lijke verhoging van toeristen-
belasting niet uitdemarkt heeft
geprezen. De concurrentie in de
regio is tenslotte moordend. De
cijfers voorhetkomende jaarzul-
len het leren. Een totaal over-
zicht van het aantal toeristen,
verdeeld naar land van her-
komst en vergeleken met het

jaar 1986, geeft het volgende
beeld*VS...' 18425 18206
Canada 1237 2407
Venezuela 1293 1724
Colombia 635 571
Argentinië 227 154
Zui-Amerika 642 365
DominicaanRep... 347 373
Trinidad/Tobago.. 61 44
Regio 275 176
Nederland 2801 3923
Duitsland 307 417
Rest Europa 683 826
REst wereld 77 99
Aruba 81 1137

27091 30422

SCHADE METERS
De werkzaamheden van dit

bedrijf echter veroorzaakten
vervolgens in de afgetakte lei-
dingen naar de consument een
grote opeenhopingvanresidu uit
de hoofdleidingen. Dit vuil heeft
vervolgens veel schade toege-
bracht aan demeters dieal zove-
le jarenin dienst waren. De ge-
volgen hiervan waren dan ook
dat de meters niet meer juistre-
gistreerden en in elk geval geen
juisteregistratie gaven van het-
geen de consument dagelijks,
wekelijks of maandelijks ver-
bruikte. De Nederlandse rege-

ring ging akkoord met het ver-
zoek van hetBC van Bonaire om
een bedrag van vijfhonderd dui-
zend guldenbeschikbaar te stel-
lenom demeters te vernieuwen.
Via een openbare inschrijving
gunde de centrale overheid het
project meter- vernieuwing aan
defirma Vreugdenhil diehetEn-
gelse merk "Kent" vertegen-
woordigt. De meters voldoen vol-
ledig aan de gestelde eisen van
deKIWA.

In het geval nieuwe meters
worden aangekr ht, is het niet
gebruikelijk dat deze opnieuw
worden geijkt, aangezien dat al
in de fabriek zelf is gebeurd.
IJking heeft derhalve alleen

maar zin, wanneer de meter al
enige tijd in gebruik is geweest.
Opvallend isoverigenswel dater
bij de verbruikers aanzienlijke
verschillen merkbaarzijn in het
water datwordt geleverd en het
water dat ook inderdaad werd
geregistreerd. Enerzijds blijken
er abonneesdieaanzienlijk meer
moesten gaan betalen dan in de
afgelopen jarenmaandelijks
werden aangeslagen voor ge-
middeld honderd tot hon-
derdvijftiggulden, maar waarbij
denieuwemetersinmiddels heb-
ben uitgewezen, dater maande-
lijks slechtsvoor een bedragvan
twintig tot vijfentwintig gulden
wordt gebruikt.

VERENIGDE STATEN SPANNEN KROON
Record aantal bezoekers genoteerd: 30.000
Toerisme met twaalf procent omhoog
KRALENDIJK — Zoals by

het overzichtvan deeerste elf
maanden van 1987alkonwor-
den geconstateerd, werd on-
danks een inzinking van de
Amerikaanse markt toch een
uitstekend toeristen- jaar af-
gesloten. Nu de cijfers ook
van december 1987bekend
zijn, blijkt dat dit jaartot nog
toe de meeste toeristen heeft
getrokkendieooitgedurende
twaalf aaneensluitende
maanden op Bonaire zijn ge-
weest

Overhet afgelopen jaarzijner
meer dan dertigduizend bezoe-
kers geweest. Voor Bonaire dus
een uitstekend jaar en relatief
gezien is de grensvan dertigdui-
zend bezoekers voor een eiland
dat tienduizend inwoners telt,
zelfs hoog. Zoals bekend zakte
plotseling in demaand april het
Amerikaanse bezoek. Gelukkig
duurde dat maar kort en heeft
verder geeninvloedgehad.Ame-
rika isverreweg degrootste toe-
risten- leverancier gebleven,
hoewel dusenigszinsterug gelo-
pen.Dat isechter slechtséén pro-
cent van het totaal.

Drieduizend toeristen

Zondag twee cruiseschepen
in haven

KRALENDIJK — Zondag
24 januarizullen er twee toe-
risten- schepen afmeren aan
derede van Kralendijk. Het
zijn de Estonia en de Can-
berra.

Het eerste schip zal alleen
's morgens op Bonaire verblij-
ven, maar de Canberra tot 's a-
vonds om zes uur. Verwacht
wordt dat de beide cruise- sche-
pen ongeveer drieduizend passa-
giers zullen brengen.

Door het Toeristenbureau zal
in het Wilhelminapark een ten-
toonstelling worden georgani-

seerd van handwerk- artikelen,
terwijl ook de Steelband Silver
Bullit zalspelen. Op hetmoment
datdeCanberra zal vertrekken,
zal de Flamingo brass band een
carnavaleske show geven op de
nieuwe pier. Gezien het groot
.aantal toeristen dat op Bonaire
'mogelijk eenrondrit wil maken,
heeft de overheid besloten tijde-
lijke taxi- vergunningen uit te
geven. Daarvoor kunnen be-
langstellenden Contactopnemen
met het Toeristenbureau. Op
zondag 24 januari zullen de di-
verse winkels inKralendijk geo-
pend zijn.

VEEL KLACHTEN OVER HOGE REKENINGEN

BC: nieuwe watermeters
registreren heel precies

KRALENDIJK — De
laatste tijd werd een groot
aantal klachten geregi-
streerd bij deDienst Water
Distributie (DWD) en hetWa-
ter-en Energie-bedrijf (WEB)
in verband met dehogereke-
ningen van het water-
verbruik. Vele verbruikers
vragen zich af of de nieuwe
meters wel goed registreren
en geijkt werden alvorens ze
in gebruik zijn genomen.

Via de Eilands- voorlichtin-
gen- dienst (EVD) echter wordt
duidelijk gemaakt,dat inhetka-
dervan derenovatie en verbete-
ring van het waterdistributie-
net opBonaire, ook de gebruikte
meters op het eiland moesten
worden vernieuwd. De meeste
watermeters bij de consument
thuis, waren almeer dantwintig
jaar in dienst. De verbetering
van dewaterlevering bracht ook
met zich mee,dateenArubaanse
firma opdracht werd gegeven de
hoofdleidingendoor te blazen.

Voor bijscholingpersoneel
De Castro roept bedrijven op
gebruik te maken van subsidie

WILLEMSTAD — Een to-
taal van 17 bedrijvenhebben
gebruik gemaakt van de sub-
sidievoor opleidingen van
het personeel. Dat heeft
150.000 guldengekost Omdat
er echter 1.1 miljoen gulden
beschikbaar is gesteld voor
dezeopleidingen, doet minis-
ter Marco de Castro een be-
roep op alle werkgevers, om
van dezegelegenheidgebruik
temaken omhetpersoneelbij
te scholen.

In december 1986ging deNe-

derlandseregering akkoord met
het voorstel om 1.1 miljoen gul-
den van de fondsen 'Meerja-
renplan' beschikbaar te stellen
voor debijscholing van werkne-
mers op Curagao, Bonaire en de
Bovenwindse eilanden. De gel-
denzijn met name bestemd voor
investeerders diein debeginfase
van een project te kampen heb-
ben metzeerhogekosten envrij-
wel geen winsten. Ook bestaan-
de bedrijven die hun productie-
lijn willen uitbreiden, kunnen
aanspraak maken op dit fonds.
De subsidie voorziet in de beta-
lingvaneen deelvan hetsalaris,
indienhetomeen opleiding gaat
die lokaal gevolgd wordt, en de
reiskosten voor opleidingenIn
hetbuitenland.

Totop heden hebben 17bedrij-
ven gebruik gemaakt van deze
mogelijkheid waarbij 133
werknemers een opleiding heb-
ben gevolgd.Dat gebeurde ofwel
lokaal, ofinhetbuitenland in sa-
menwerkingmet de 'moeder- fa-
briek' ofopleidings- instituten.

Minister Marco de Castro
vindt het noodzakelijk dat meer
bedrijven van deze gelegenheid
gebruik maken om hun perso-
neel bij te scholen. Dat kan im-
mers ook tot een hogere kwali-
teit van lokaal gefabriceerde
producten bijdragenen de lokale
bedrijven concurrerender ma-
ken. Voor meer informatie, kun-
nen werkgevers terecht bij het
Departement van Handel, In-
dustrie en Werkgelegenheid op
het nummer 626400.

ningvan Pedro Malave en Lynn
Collier. Bij de foto: werknemers
van de Veiligheids- en Bewa-
kingsdienst in het trainings- lo-
kaal. Links op de voorgrond het
hoofd van Bonaire Bewa-
kingsdienst Jan Wanga. Inzetde
Amerikaanse FAA expert Pedro
Malave.

spectie werdgehouden,kregen de
werknemers van de Bewa-
kingsdienst bovendien een cur-
sus die eveneens werd gevolgd
doordewerknemers vanBonaire
TradingCompany (BTC). Zowel
de inspectie van deFlamingo
luchthavenalsdetrainingvan de
werknemers kwamen voor reke-

KRALENDIJK— Vooreenperiodieke
controle zijn de agenten

van deFederalAviationAdmini-
stration(FAA) op de luchthaven
van Bonaire aangekomen.

Afge-
lopen week is het eerste bezoek
van ditjaargerealiseerdengedu-
rende de drie dagen dat de in-

KRALENDIJK-Een enorme
kraan van Smit Tak arriveerde
het weekeinde op Bonaire. De
kraankomt werkzaamheden uit-
voeren aan de laadarmen van de
Bopec-pieren. Inmiddelszijnde-
ze laadarmen gedemonteerd en
gedeponeerdop deroll onroll off
pier van Bonaire. De drijvende
kraan heeft de laadarmenzelfaf-geleverdenmeerde daarvooraan
depier af. Het enorme gevaarte
dat torenhooguitsteekt bovenhet
op vijftig meter afstand liggend
Bestuurskantoor, trekt uiteraard
vele kijkers, die geïmponeerd de
werkzaamheden van de enorme
kraan gade slaan.

■ wEgalïté Bonaire fI.V.
CFASTPOOO RESTAURANT - BAR-CATERING]

GEVRAAGD
Een ervaren KOK voor het

bereiden vanlndische gerechten
Voorverdere inlichtingen:

i SupercornerKaya SimonBolivar 21
\ Kralendijk, Bonaire. y

VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOOP
Opvrijdag, de 22ste januari 1900achten tachtig, des voormiddagstetien
uur, zal door ondergetekendedeurwaardervoor burgerlijke zaken op Bo-
naire, in opdrachtvan hetBestuurscollege van het eilandgebiedBonaire,
aan de Garage van de D.O.W. te Kaya Gob. Debrot te stadsdistrictvan
Bonaire zal worden overgegaan tot de openbare verkoop van:
Dienstwagen nr. Motor nr. Bouwjaar.
(vroeger)
D- 84 JeepScout II 434512-C2 1968
D- 46 Flat truck int. BD-26471399 1961
D- 42 Chassis int. Motor nr.onbekend 1961
D- 28 Chassis Toyota Daiiol 1980D- 44 Cabine int. Pickup Motor nr. onbekend 1973
D- 4 Chassis Toyota F5OO F325247 1970D- 23 Datsun Panelvan 120 Al 2-515096 1975D- 9 Chassis Brisa Pick. P-54302 1980
D- 94 Daihatsu Jeep 509807 1977
De auto's zijn te bezichtigentwee uur voor deverkoop en zullen worden
verkocht volgensplaatselijk gebruik, bij opbod en tegen geredebetaling.

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

Dankbaar voor alles wat zij voor ons gedaan
heeft, delen wij met diepe droefheid en grote ver-
slagenheid mede, dat na een leven van zorg en
aandachtvoor allen diehaar dierbaarwaren, af-
gelopen nacht in haar slaap van ons is heenge-
gaanin haar woning te Arnhem, onze innige ge-
liefde moeder, schoonmoeder, grootmoeder en
zuster

LUCILLE (MOMMY)
DE NOBREGA-GOMEZ

De begrafenis zal in Arnhemplaats vinden.

Namens defamilie
haarkinderen:
Jocelyn, Wayne, Gary,Bonny, Diana, Paul,
Dereek, Judy,Andy en Heidie.

Condoleance adres:
Fam. Nobrega
Esdoorndreef 12
LH 6871 Renkum

Aruba, 19januari 1988.
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Aegon 58,30 KtM 29,30
Ahold 70,80 Meneba "37,50
Akzo 91,50 Philips 24,50
Cred.lyon. 41,30 Royal Dutch 206,20
Fokker 20,00 Telegraaf 218;00
Gist.Broc. 24,50 Unilever 107,10
Heineken 123,30 Index 220,10

NEW YORK STOCK DCCHSNGE
Abbott Labs. 47 7/8 IBM 117 3/4
American Exp. 25 1/2 ITT 47 3/4
Apache 7 7/8 Jchnscn tJ. 74 1/4
Am.Tel.» Tel. 28 3/4 MeKesson 28
Amoco 72 1/2 Merck l CO. 153
Anheuser B. 31 1/2 Minnesota Mng 61 7/8
Becton Didc. 54 5/8 Mcbil Oarp. 41 1/2
Camjfcell S. 26 1/4 Monsanto 80 1/4
Chrysler 26 1/4 VCR Carp. 58
Citicorp 19 1/2 «tarf.South. 27 5/8
CbcaCola 39 PPG Indus. 33 1/4
Diebold 41 3/8 Ehilips Ihd. 18
Digital Eg. 121 3/8 Placer D.M. 13 7/8
Dvpont 81 1/4 Northrop Corp. 30 1/8
East.Kodak 51 Pac.First Fin. 12 1/4
Exxon 40 3/4 Pfizer 51 7/8
Figgie 'A' 57 1/4 Phelp_ Dodge 41 1/2
Firestone 31 7/8 Philip Morris 85 3/4
Fluar 15 1/4 Quaker 43 3/8
Genl.Electr. 46 3/4 MR Nabisco 47
Genljtotors 64 3/8 Sara Lee 36 1/2
Gulf s West. 70 7/8 Shell Trp.Tr. 73 3/4
Hecla Mng. 13 1/2 Southern U. 9 1/8
Hilton 74 Unisys 33 7/8
Hones take Mng. 16 1/4 Unocal 30 7/8
DCX JONES
Industrials 1.963,86
_cansp_rtation 757,29

K_Tl_K.
CLOSDC MARKET CO*_NT JANUARY 18, 1988.
The bulls and bears both had their changes today, with the
market closing on a higher note. The Dew rose apprcodJißtely
7.79 points at 1963.86 in light trading. The Utility index
gained today, with secondary measures basically flat. Sterling
Drug, Holly Sugar, Carteret Bancorp/ Irving Bank, and Woolworth
(FW) all gained today. Ford Motor rallied higher in active ■
trading. Hitachi, NCR, Great Northern Nekoosa, and Cooper
Industries faltered. The low 1900's zone id initial dow support.
The market consolidated today following last week's gains,
although several issues recorded seme solid moves of their own.
„narrow will probably give us a truer indication of the market's
near-term intentions following today's semi-holiday .
E.F. HUTTON RESEM-H.

gffj MA.HJKO & CIJUII'L'S BANK i\.V.
p^S INVESTMENT DEPARTMENT
b7j£__fl For further information call

*-__P_f Tel. 612511/612991/612294

f.rn ■■■ .*¥■■i■[ïititi■ nmiwrntftmvmrm ■n■■ mi_ik

Koersen Centrale Bank |
-... . I L~—LJ - ' ' 8
NOTERINGEN CEMTRALE BATIKVAMDE NEDERLANDSEATI- 3

I TILLENGELDIG OPDINSDAG 19JANUARI 1988EN TOTNA- |
DER ORDER:

USDOLlflfi 177 1.78 1.80
CRNDOIWR 1-36 1.38 1.40
PNDST€fI_NG 3.085 3.14 3.20
N€DGLD 93.61 94.33 95.13 j
BOUVRR — — — I
ZUJ FRANCS 129.54 130.26 131.065 FRffIANCS 30.10 31.20 31.90 £
DUITSeMfIfIK 105.28 106.00 106.80 S

! SURGID — 100.07 102.59 !: rruß€ 1.12 1.42 i.48: fIfIRORIN 98.00 100.00 10020i KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE- 5■ MENTVANriNANCIENENGELDIGVANATHEDENI9JANUA-
RII9BB EN TOT NADER ORDER. E

9.75 % OBUGATI€I€NING€N P€R 85/89 94 56
13 % OBUGATI€I€NIN_€NP€R 86/90 110.21

■ 12 % OBUGfVri€l€NING€NP€fl 88/92 105.44■ 10.5 % OBUGAT!€I€NING€NP€RI9BB 98.69 9: 10.25% OBUGATI€I€NING€N 1986P€R 1990 97.93 1I HET ErrECTIEVERENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN- |: GEN BEDRAAGT 10.88%.: DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN£ BU HETLOKALE BANKWEZEN.
'l_L_^_Ji»iiiii.................iirii.ii^i||T_JD__|fl/

■*2_ÏÏMnnto inOUSTRIBI DE UEHEZUELR
maakt de wisselkoers bekend

'^r van de BDLIVAR, geldig tot
WOENSDAG 10.30uur

AANKOOP VERKOOPCash - Cheque x e m#__ ’4.90 ’.510 /■O_lo
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BANKSTEL ’.400,- (klein); gla-
zenkast’.75,-; salontafel ’.125,-
-; bureautje ’.125,-. Tel.: 672049
na 5 uur.

KWIHI TAFEL ’.550,-; kwihi
bloempot ’.250,-; kwihi lampe-
kap ’.175,-; 2hanglampen ’.75,-
-; blender, 6 versnellingen,
’.100,-. Tel: 82865.
HUIS. GEPIESTRAAT 9. Tel.:
54143.

CHEVROLETCHEVETTE, km
85.000, geenroest, betrouwbaar-
heid gegarandeerd.Tel.:614656.

EEN CAMERA OlympusOM-10
met verschillende objectieven,
filters. Tevens foodprocessor en
fruitjuicer. Tel.: 611024.

BANKSTEL 3+ 2 + 1, leder,
’.3.500,-; eettafel + 5 stoelen,
wit,’.350,-; 2 pers. bed ’.350,-; 1
pers. bed ’.225,-; 1 pers. bed,
nieuw, ’.325,- (allen inclusief
matras);commode2x’.150,-; bu-
reautje ’.80,-; wasmachine
AEG, volwautom., centrifuge
1200RPM toplader, als nieuw
’.1.000,-. Magrietlaan 3. Tel.:
72940.

COMPLETE INBOEDEL + au-
toDatsun 120Y,bj. 1978; enkele
planten. Tel.: 76847.

APPARTEMENT, VOLLEDIG
gemeubileerd, ’.400,- p. mnd.
Tel.: 54311.

HUIS IN rustige buurt, 2 sik of
meer, huur max ’ 550.- Tel:
75404 na 14.00 uur

WIE KAN mijn zoon van 7 jaar
bijles Engels geven? Inf. tel.:
73121.

OPPASHUIS GEVRAAGD voor
ouder echtpaar zonderkinderen,
2 a 3 weken in maart. Info. tel.:
616701.

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

m\%\ mmmmm

AS OF l-25-'BBFOR missionary
family, spacious living, 1 study,
2 bedrooms in Oranjestad,
Af. 750, -/month. Contact
Church of Christ 45096/45190/
45332.

HETCURACAOSCH
MUSEUM

deelt mede dat, dank zij
steun van het
Prins Bernhard Fonds

Ned. Ant.,
hetproject
"Verharding Paden"
in detuin van hetCuraca-
osch Museum is aange-
vangen.

Zij vraagt begrip en me-
dewerking vooral het on-
gemak dat deze
werkzaamheden met
zich mee brengt.

Fundashon Museo di Kórcou
The Curasao Museum Foundation
Stichting het Curacaosch Museum
Fundación Museo de Curacao

WAARSCHUWING
De commandantvan hetDeta-
chement Suffisant maakt be-
kend dat er op 20 januari 1988
van 07.00 uur tot 14.00 uur
schietoefeningen worden ge- <houden op HATO.
Maximum verheffing
±5000ft.
Onveilig zeegebied
± 4000 meter uit dekustlijn. ,

/ \
TEKOOP

TOYOTACOROLLA
4deurs

bouwjaar 1981

BouwbedrijfA.WA.
Lendering N.V.

Flairaweg 4
Tel.: 671485-671168

V )

fTE KOOP AANGEBODEN I
3500 STUKS

VOGELKALENDERSI9BB I
v/d Nederlandse Antillen

Tel.: 79193
Cassandraweg 15 J

VAN merk Dodge i.z.tf.s. Tel:
76226 na 18.00bellen

WmmWÉßdSSmmmM
AUTOBOEREN ENZ. Van au-
to's van 1955 tot 1965. Tel.:
676141.

TOYOTA CRESSIDA DX;Toyo-
ta Carina DX, 1983 of 1984.Tel.:
648919.

BABYPHONE, 110V. Tel.:
73663.

Kom een poesje uitzoeken in
DIERENASIEL PARERA!

Ci) Nieuw ontvangen
ÏÏÏP^ de lijn van

( Caribbean Hotel <J
> Voor 1
\ heren 1
! Eau de
j toilette,
| alter
( shave, 1
[ deodorant I 1
( en Ibath I

gel.

Aburo arends
praktijkopleidingen

■ruba arendstraat 9 tel. 23515
curacao scharlooweg 75 tel. 612470

Op Curacao starten de volgende ISW opleidingen:

PUBLIC RELATIONS II
(aanvang 3 maart 1988)

een gedegen en strakke opleiding, waarbij theorie ondersteuning krijgt van depraktijk -deze opleiding zal voorlopig éénmalig gegeven worden.

MARKETING PRAKTIJK
(aanvang 9 april 1988)

binnen één jaar worden deelnemersvertrouwd gemaakt met de grondbeginselen
van het marketing-gebied.

Bel voor toezending van gratis informatiefolders: tel.: 612470.

! V J curacao)

( presenteert in theatreDe Tempel opWoensdag 20 )
( Januari \

MAMA IS BOOS
) Een Nederlandsefilm van Ruud van Hemert. )
{ Aanvangstijd: 8.30p.m. j

*'"" ~ ""1111-l"" ~IIMI ~*l» ~^_ "l,_ ~|||l 'a.lM»"*ll^~>M —lm |—| | ~l|_ -|||i —l||M|-|fc „1,, i

Koop Uw cadeaux
en souvenirs bi|

CURAYA
in de dierentuin en bij
Landhuis Brievengat ;- j

CLIMACARS 1 /^^^^^^^^\
Éf/^\ .jftL HUIS TE KOOP

Ff °pJan Sofat
Ww*p£ aan het water.

Tel.: 674798{ AOTOAmcMDmowNG L. na 6 uur.J Herst IA -Tel. 672059 Sta Rosa \ J
'—»-»■»■■—i-N^^—l,.l —.i- w ■ ■ ■■■,mwvi,iWl, ,4

WAARSCHUWING^ («"«SCHUWINGnHHnawnuninu De commandantvan demari-
De commandantvan hetDeta- "ÜStm«afl^Rnachement Suffisant maakt be- Sn n7in ,X%Tm !Skend dat er op 20 januari 1988 «s„ilt„-i«ninïï;?£!ï„ln
van 07.00 uur tot 14.00 uur Sh'oïrfl^n? m^ntfJ!schietoefeningen worden ge- S,_s°Uden °P Planta9e
houden op Plantage Wacao. wacao.

Maximum verheffing
Maximum verheffing ± 5000 ft.
± 5000 ft. Onveilige zeegebied
Onveilig zeegebied ± 4000 meter uit de kustlijn.

\± 4000 meteruit de kustlijn. ' j ~ y< Weekly Sailing From
MIAMI

Please contact:
y_Psi- Caribbean Cargo Services N.V.

tel.: 672588/671566 fax.: 674366

TEHUUR I
gedeeltevan

KANTOORPAND I
OOSTSTRAAT I

nabij Bestuurskantoor, met opp.van ± 150of 275 m 2
Voor informatie: tel. 612708

Still
r^=^i* KM MM -- -W- _M I.

II
| Het Bestuur van de U

Stichting Administratie Protestants Onderwijs
J (SAP.O.)
1 roept hierbij sollicitantenopvoorde full-time funktie:

ONDERWIJSFUNKTIONARIS [
Eisen: 'a. onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs m.n

* MAVO en/ofL.8.0. t.w. hoofdakte + L.O. akte(m) of lerare-nopleiding + pedagogisch getuigschrift;
b. minimaal 5 jaaronderwijservaring bij hetvoortgezet onderwijs: en goede staat van dienst;

!c. goede contactuele-en organisatorischeeigenschappen;
d. kennis van het Antilliaans onderwijs systeem en bereidheid >zichbij te scholen op dieterreinen noodzakelijkvoor eengoe-

deuitoefening van defunktie;
e e. lid van één der protestantse kerken en kerkelijk meelevendzijn. i
| Nadere inlichtingente verkrijgen bij de heer M. Pors, tel.: 78178/
t 74. Sollicitaties met volledigecurriculumvitae, copieën diploma's,

referenties en tel. nr. vóór 31 januari 1988richten aan hetBestuurvoornoemd, Postbus 3555, alhier.

kfel®Klynveld Peat Grootens
Accountants

Wij hebben op korte termijn plaatsingsmogelijkheden voor:

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

*SENIOR ASSISTENTEN (M/V)
Voor deze functie is de NIVRA stu_ie, vergevorderd met de 1 e 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 dieworden gesteld. t

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

ANTHONY
VEDER |Pg
& Co. N.V.

Wij gaan door! Wbgf
*^ J_^r"*'

PAKKETTEN naar ~^ ~
NEDERLAND
* Luchtvracht per K.L.M.
* 3.50/kg, minimaal ’. 45.-
-* mcl. verzekeringen douanekosten
* voor meer informatie IiSSPt
TEL.: 614700 P"

BOUTIQUE

Windstraat 11/13 zijweg Gomezplein

CARNAVALS-UITVERKOOP

50% op alles

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

De telefoonnummers van ons kantoor Kaya
Flamboyan 5 zijn per 20 januari 1988 gewijzigd:
KPMG Klynveld Peat Grootens 370500

accountants
KPMG Klynveld Bosboom Hegener 370500

organisatie - adviseurs
KPMG Meijburg&Co 370344

belastingadviseurs
KPMG Datam Administraties N.V. 370601
Het telefoonnummer van het kantoorgebouw aan
de Schottegatweg Oost 44 (ex Peat Marwick) is
vooralsnog ongewijzigd (73511).

FOR SALE
41 ft. China Clipper

pilot house Ketch "AROHA"

fully equipped sleeps8,85 H.P. dieselengine,
radar, satellite navigation, 4.5 KW generator-
set, roller reeting, freezer-fridge.

In excellent condition with all duties paid in
the Netherlands Antilles.

Ideal for tourist daytrips or cruising.

For information tel.: 73126 - 73233 ext. 5 du-
ring office hours.

| - . '"' - ~
i;

<$^_*^/ Alles ophetgebiedvan
m bevestigingsmaterialen

_f_* en gereedschappen.

Qsft^y "■".-■■ i j

■i

|

i

'HBP ''«S^ajjk ■■ .._***!**'*
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CARIBBEAN FASTENERS N.V.
INDUSTRIETERREIN (achter Maduro Plaza)

TELEFOON 76227 - TELEX 3408
Ook opzaterdag GEOPENDvan 9JO-12.00uur.
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	ORANJESTAD—Namens de V's Men Club overhandigde voorzitter Se Veriano Feliciano (zie foto) zaterdagmorgen aan districts- commissaris van de Katholieke Verkenners, Jan Lobbrecht, ruim tweeduizend zakken, die gebruikt zullen worden bij de grote schoonmaak in het kader van de 'heitje voor een karweitje'- actie.
	ORANJESTAD-In hetafgelopen weekeinde bracht de minister van Defensie, dr WF. van Eekelen, een bezoek aan Aruba. Zaterdagmorgen woonde hij oefeningen te Malmok bij en bezocht daarna de kazerne. In de middaguren sprak de bewindsman (zie foto) met Arubaanse persvertegenwoordigers over dezelfde onderwerpen, zoals die reeds met de pers op Curagao waren besproken, 's A vonds was er in de kazerne een geslaagde cocktail/dansant ter ere van het bezoek van de minister en zijn echtgenote.
	WILLEMSTAD – Zaterdag hebben de drie vrouwelijke Tweede Kamerleden van de Nederlandse delegatie een bezoek gebracht aan het stationsschip Hr. Ms. Piet Heyn. De delegatie, bestaande uit drs A.C. Grol- Overling, W. Jabaaij en L. Vonhoff-Luijenbdijk, toonde zeer veel belangstelling voor de 24 vrouwe- lijke bemanningsleden aan boord. DePietHeyn is één van de eerste fregatten van de Koninklijke Marine, waarop vrouwelijke bemanningsleden meevaren.
	WILLEMSTAD – Gisteren is het contract getekend voor de uitbreiding (tweede fase) van het Princess Beach Hotel. Dat gebeurde in het kantoor van de Holding Company Curacao N.V. Heiwerk zal acht maanden in beslag nemen. Op 1 december zal de nieuwe 'Flamingo Wing' in gebruik worden genomen. Investeringen: 7,5 miljoen gulden, die afkomstig zijn uit de ontwikkelingsgelden, beschikbaar gesteld door de Nederlandse regering. De architectuur is in handen van AOB. Het werk wordt uitgevoerd door ABC Construction en Engineering N.V.. Foto: v.l.n.r. Theo van Bergen Van ABC, drsßenßosheuvel van deHolding Company en architect Jacques Smeulders van AOB.
	WILLEMSTAD – De leiding van Maduro's & Curiel's Bank heeft onlangs twee veiligheidsambtenaren, Luis Arion en Hubert Domacassé, in het zonnetje gezet, alsmede Juan Paulina en Ivan Bryan. Hen werd dank gebracht voor de wijze waarop was opgetreden, nadat een toeriste op straat was beroofd. Arion en Domacassé hadden zeer efficiënt gehandeld. Ze zijn hiertoe door de bank zelf opgeleid. Overigens heeft M& CBank nog meer eigen opleidingen voor het personeel.
	WILLEMSTAD – Vorige week vond de officiële opening plaats van het nieuwe gebouw van Domeinbeheer in de Klipstraat, Otrabanda. De foto illustreert het moment, waarop gedeputeerde Angel Salsbach, die onder meer betast is met het Bureau Domeinbeheer in aanwezigheid van enkele werknemers en genodigden het bord met de naam van genoemd bureau onthult.
	KRALENDIJK-Een enorme kraan van Smit Tak arriveerde het weekeinde op Bonaire. De kraan komt werkzaamheden uitvoeren aan de laadarmen van de Bopec-pieren. Inmiddels zijn deze laadarmen gedemonteerd en gedeponeerd op de roll on roll off pier van Bonaire. De drijvende kraan heeft de laadarmen zelf afgeleverd en meerde daarvoor aan de pier af. Het enorme gevaarte dat torenhoog uitsteekt boven het op vijftig meter afstand liggend Bestuurskantoor, trekt uiteraard vele kijkers, die geïmponeerd de werkzaamheden van de enorme kraan gade slaan.
	KRALENDIJK— Vooreenperiodieke controle zijn de agenten van deFederal Aviation Administration (FAA) op de luchthaven van Bonaire aangekomen. Afgelopen week is het eerste bezoek van dit jaar gerealiseerden gedurende de drie dagen dat de in- spectie werd gehouden, kregen de werknemers van de Bewakingsdienst bovendien een cursus die eveneens werd gevolgd door de werknemers van Bonaire Trading Company (BTC). Zowel de inspectie van de Flamingo luchthaven als de training van de werknemers kwamen voor reke- ning van Pedro Malave en Lynn Collier. Bij de foto: werknemers van de Veiligheids- en Bewakingsdienst in het trainings- lokaal. Links op de voorgrond het hoofd van Bonaire Bewakingsdienst Jan Wanga. Inzet de Amerikaanse FAA expert Pedro Malave.


