
Amigoe // Toch goed
ff // dat die
qJ' Dominicaans)

vrouwen een
Papa hebben

105EJAARGANG — NO.: 27 DONDERDAG 4 FEBRUARII

VANDAAG
* McWilliam tevreden over inter-

pellatie p.3
* Gratis bijstand van stichting

ABC p.3
* Nieuuie verordening Politie Aru-

ba p.5
* FC Barcelona belangstelling

voorCruijff p.7
* Complete reorganisatie toeris-

me Bonaire p.9 RUFUS MCWILLIAM
...tevreden...

Nieuws in vogelvlucht
DEN HAAG- Waarschijnlijk

binnenenkelewekeniseenbesluit te
verwachten over nieuwe humanitai-re hulp aan Suriname, aldus een
woordvoerder van minister Buk-man. Om welkbedraghetgaat isnogniet duidelijk.Naar verwachtingzalhetnogwelevendurenvoor deonder-handelingen over de ontwikke-
lingshulp (Suriname zegt recht te
nebbenop 1,6miljard gulden)hervat
worden.

*****AMSTERDAM — De dollar is iets
gestegen.De munt noteerdevanmor-
gen 1,9042 Ned.gulden tegen een
slotkoers van 1,8940 gulden
woensdag.

*****DEN HAAG—Hetnieuwefraude-
bestendige Nederlandse paspoort
wordtofficieel op 1 april van ditjaar
ingevoerd. Verzoeken om de geldig-
heidsduur van hetpaspoort testellen
°P 10 jaarzijn afgewezen. Het pas-
poort blijft net als nu 5 jaargeldig.
Het paspoort gaat in Nederland
81,50 guldenkosten.

*****TELAVlV—VanLibanon uitope-
rerende Palestijnse guerrilla's heb-
benvandaag2 Israëlischemilitairen
doodgeschoten. Een militaire
Woordvoerderin Tel Avivzei dat een
infiltrantwas gedooden de ander ge-
vangen- genomen. Zij zouden vanplan zijn geweesteen Israëlische ne-
derzetting in het noorden van Gali-
lea te overvallenen burgers te gij-
zelen.

*****MANAMA — Het in Iraanse
dienst varende Panamese
vrachtschip Mare datzaterdag per
vergissing door Iraanse motorbotenin brand werd geschoten en
sindsdienbrandend en onbemand
ronddreef, is vandaag in het zuiden
van de Golf gezonken. Het wrak le-
vert gevaar op voor de scheepvaart
omdat het in een diep gedeelte van
een drukkevaarroute ligt.

*****LA ROCHELLE — De Neder-
landse kustvaarder Nautilius is
woensdagvoor derede van heteiland
Re inFrankrijkalsgevolgvan slecht
weer vergaan. De bemanning werd
gered.

*****NEW DELHI — Premier Gandhi
van India heeft deVS enSU opgeroe-
pen al hunkernwapens te verwijde-
ren. Gandhi sprak bij de feestelijke

doop" van de eerste voor India be-
stemdeSU onderzeeër, een vaartuig
waarmeeIndianaChinade 2enucle-
airemarine- mogendheidvan Azië is
geworden.

*****. WASHINGTON —De VS Senaat
is woensdag unaniem akkoord ge-
gaan met de benoeming vanrechter
Kennedy tot lidvan het Hoogge-
rechtshof. Met de benoeming van
Kennedy komt een einde aan de
maandenlangestrijd tussen Reagan
en de Senaat overwie devacante ze-
tel zou bezetten. De benoeming van
Kennedy wordt gezien als een over-
winning van de liberalen.. OOST-BERLIJN —Acht nco- na-
zistische skinheadszijn woensdag
"oor een rechtbank in O-Berlijnver-
oordeeldtot gevangenis-straffenvan
15 maanden tot3 jaaren9maanden,
omdat zij herrie hadden geschopt op

rock- concert in oktobervan het
vorig jaar.

*****JERUZALEM— Onderhandelin-gen om tot een "tussenoplossing" tekomen in de bezette westelijke Jor-
daanoever en Gaza- strook "zouden
jnaprilkunnen worden gestart".Dit
heeft de Israëlische minister van
Buitenlandse ZakenPeres woensdag
v?lgens de Israëlische pers ver-
klaard.

*****. JOHANNESBURG—DeZA poli-
tie heeft woensdag ingrijpende be-
perkingen opgelegdaan de begrafe-
nis zaterdag van Dhlomo, de anti-
apartheids- strijderdieoptrad ineen
VS televisie- documentaireen die in
de zwartenstadSoweto om het leven
werd gebracht. Slechts 200 mensen
Worden tot de begrafenistoegelatenwe niet langerdan4uur mag duren.
Ijuidspreker zijn niet toegestaan,
slechts officiële voorgangers mogenhet woordvoeren.

*****LONDEN — De inkomensklooftussen armenrijk in Groot-Brittan-
nië is gegroeid sinds premier1hatcher in 1979 aan de macht«wam. Dit bfijkt uit cijfers van hetministerie van Werkgelegenheid.

*****JOHANNESBURG— In Mozam-bique isde VS generaalHowardCro-
wd aangekomenvoor heteerste offi-
ciële VS militaire bezoek sindshet"and in 1975onafhankelijk werdvanPortugal.

HERSTEL LUCHTVAART-RELATIE
Surinaamse minister van
Transport naar Antillen

WDLLEMSTAD — De Suri-
naamse minister van
Transport, W. Grep, komt
aanstaande zondag naar Cu-
racao. Hij zal met minister
Frank Rozendal besprekin-
gen voeren over. de
luchtvaart- relatie tussen Su-
riname en de Nederlandse
Antillen.

De Antillen zijn hiermee het
eerste land, dat dooreen minis-
ter van het nieuwe Surinaamse
kabinet van president R. Shan-
kar wordt bezocht. Het bezoek
vanGrepkomt op deuitnodiging
diedeAntillenbij mondevanRo-
zendal hebben gedaantijdens de
inhuldigingvan president Shan-
kar en vice- president H. Arron.
Rozendal zeibij die gelegenheid
onder meer dat de Surinaamse
luchtvaart- maatschappij weer
welkom is op Curagao.

Hoewel er officieel geen
luchtvaart- conflict bestaat tus-
sen Surinameen deAntillen zijn
er sinds eind 1986 geen directe
vluchten meer tussen de twee
landen uitgevoerd. De ALM
staakte in november 1986 haar
diensten op de luchthaven Zan-
derijomdat zij als gevolgvan de

deviezen- schaarste in Suriname
geen toestemming meer kreeg
van de Surinaamse autoriteiten
om haar tegoeden naar Wil-
lemstadover te maken.

Om het evenwicht in deluchtvaart-relatie niet teversto-
ren werd daarop aan de SLMkenbaar gemaaktdat dezemaat-
schappij niet kon doorgaan met
haar vluchten op de Antillen,
terwijl deALMzich genoodzaakt
zag haar diensten naar Surina-
me te staken. De geregelde
lucht- verbindingen verlopen
sindsdien via Trinidad, in sa-
menwerking met deKLM.

Minister Rozendal zei in een
gesprekmetdeSurinaamepresi-
dent, dat de nieuwe luchtvaart-
relatie tussen de twee landen er
een 'van langdurige aard' moet
worden.

LONDEN — Een omstreden veiligheids-proef
in een van de oudste

Britse kerncentralesiswoensdag na
protesten vandebevolkingvoorlopig
uitgesteld.

BITTERE NEDERLAAG VOOR PLEITBEZORGER REAGAN
Democraat: zou doodsteekzijn voor vredesplan M-Amerika

Huis wijst hulp
aan contra's af

WASHINGTON— HetAmerikaanse Huisvan Afgevaardig-
denheeftwoensdag presidentReagans voorstelom deNicara-
guaansecontra's36 miljoendollarte gevenverworpen. Dat ge-
beurde met een krappe meerderheid van 219tegen 211 stem-
men. De Senaat stemt vandaag over het voorstel. Maar die
stemming heeft nu nog slechts symbolische betekenis omdat
voor de aanvaarding van het door deregering voorgestelde
hulppakket de goedkeuring van de beide kamers van het
Congres nodigwas. De uitslagvan destemmingin hetHuis be-
tekent een bittere nederlaag voor president Reagan. Het be-
sluit van het Huis werd op devloer en op de publieke tribune
met gejuich begroet. Nicaragua noemde de stemming in het
Huis een "triomfvoor recht enrede". De contra'sverklaarden
ook zonderAmerikaanse hulp de strijd tegen de Sandinisten
voort te zetten.

Contra- leider Adolfo Calero
keek zwijgend voor zich uitop de
voor hoogwaardigheids- bekle-
ders gereserveerde galerij toen
de uitslag van de stemming be-
kend werd.Door deactie van het
Huis is het vrijwel zeker dat de
contra- rebellen geen Ameri-
kaanse wapens meer zullenont-
vangen in het achtste en laatste
jaar van Reagans presi-
dentschap.

Voor president Reagan is de
uitslag een hard gelag. Hij hield
hartstochtelijke pleidooien, lob-
byde intensief en deed op het

laatste moment nog een conces-
sie om goedkeuringvoor dehulp
tekrijgen. Aandevooravondvan
de stemminghad depresident in
een televisieredenog verklaard
dat de steun aan de contra's be-
slissend was voor "vrede en oor-
log" in Midden- Amerika. Vol-
gens Reagan was het hulppak-
ket van 36,25 miljoen dollar,
waaronder 3,6 miljoendollar mi-
litaire hulp, noodzakelijk om de
Sandinisten te dwingentot meer
politieke concessiesconform het
Middenamerikaanse vrede-
splan, dat vorig jaar augustus

werd gelanceerd. De hulp had
moeten gelden voor een periode
van vier maanden.

Enige minuten na afloopvan
het gepassioneerde debat in het
Huis liet het Witte Huis in een
verklaring weten dat het teleur-
gesteld was datReagans voorstel
het niet gehaald heeft. Met
Congresleden diedezaakvan de
contra's steunen zal overlegd
worden wat er nu dient te ge-
beuren.

Volgens waarnemers is het
echterniet zo dathet Congres op
dehandzouzijnvan.de Sandinis-
ten. Hulp aan de contra's is ge-
woonweg politiek zeer impopu-
lairen er zijn weinig Congresle-
den te vinden die in een verkie-
zings- jaar hun vingers willen
branden aan een dergelijke om-
stredenkwestie.

De contra's, die sinds 1981200
miljoen dollar aan hulp ontvin-
gen uit de VS, zullen overigens
niet geheel worden afgesneden
van Amerikaanse steun. De De-
mocraten besloten vorige week
een alternatief hulppakket aan
te bieden dat louter uit humani-

taire steun bestaat zoals voedsel,
medicijnenenkleding. Dat initi-
atief, waarover later dezemaand
wordt gestemd, heeft de Demo-
craten waarschijnlijk de
doorslaggevende steun opgele-
verd van 30 afgevaardigden. Te-
genhetvoorstelvan depresident
stemden woensdag 270 Demo-
craten en 12 Republikeinen.
Voor stemden 164Republikei-
nen en 47 Democraten.

De leiding van de Democraten
zei tegen Reagans voorstel te
hebben gestemd omdat het ver-
lenen van de 3,6 miljoen dollar
militaire hulp de doodsteek zou
hebbenbetekendvoor hetvrede-
splan."Zes jaarlang ondersteun-
de, exploiteerde, onderhielden
bewapende dezeregering een le-
ger. Met al diekrijgshaftigheid,
gerichtop het omver werpenvan
de regering van Nicaragua, ko-
men we echter nergens", ver-
klaarde de Democratische voor-
zittervan het Huis, Jim Wright.
Hij wees crop dat sinds Nicara-
gua het vredesplan onderteken-
de de Sandinisten belangrijke
stappen hebben gezet in de
richting van de democratic. Pre-
sidentDaniel Ortega hief na zes
jaardenoodtoestandop, lietpoli-
tieke gevangenenvrij, stond eni-
ge kranten en radiostations toe
hun werktehervatten enopende
directe vredes- besprekingen
met decontra's.

WILLEMSTAD-Tijdenseen
feestelijke bijeenkomst in
LandhuisHel(SEDßEKO) heefthetBestuurscollege in depersoon
van gedeputeerde Agustin Diaz
de atleetKenneth Croes geëerd
als sportman. Bovendien werd
Croes geprezen vanwege zijn in-
zetomhet misbruik van drugs te-
gen te gaan.Kenneth is zich nu
aan het voorbereiden op een
fietstocht van 500 kilometer over
Curacao.

Foto: v.l.n.r. Wilbert Petronel-
la, gedeputeerdeDiaz, Kenneth
Crocs en SEDREKO- hoofd Hu-bert Jansen.

Live-uitzending
via TV Westham
tegen Liverpool
WILLEMSTAD - In het kader

van de viering van respectieve-
lijk hun 75-jarig en 25-jarig be-
staan presenteren de Mijn-
maatschappij n.v. en TeleCura-
Qaoopzaterdag6februari een 'li-
ve' uitzending vanuit Londen
van devoetbalwedstrijd tussen
Liverpool en WesthamUnited.
Liverpool trachthetrecord —29
achtereenvolgende onverslagen
partijen — van Leeds United te
evenaren. TeleCuracao begint
om halfelf's morgensmet de uit-
zending. De commentaren wor-
den in de 'half time' geleverd
door Hector Rosario en Edsel
Evertsz.

DEBAT GAATDOOR
Volgenswaarnemerszaleven-

wel het debat over Nicaragua
nog geruimetijd deAmerikaan-
se gemoederenverhitten. Demo-
craten die het voortouw hebben
genomen in de strijd tegen her-
nieuwde hulpaan decontra's ge-
ven toe dathet stakenvan mili-
taire steunopzich geengarantie
voorsucces is. Ookvoorhenishet
namelijk nog maar de vraag of
president Ortegaopzijn huidige,
gematigde koers blijft en door-
gaatmet hetvredesoverlegnu de
bedreiging van dekant van de
contra'saanmerkelijk minder is
geworden. Zolang hij dat doet,
blijft nieuwe militaire hulp aan
deopstandelingennagenoeg uit-
gesloten. Maar als Ortega het
onverhoopt toch weer over een
andere boeg gaat gooien, zullen
deDemocraten hetzwaarte ver-
durenkrijgen, aldus waarne-
mers. Zij zullener danongetwij-
feld de schuld vankrijgen datzij
de democratie in Midden- Ame-
rika en de Amerikaanse natio-
nale veiligheid hebben ver-
kwanseld aan "het Sovjetrus-
sische bruggehoofd Nicaragua"
zoalsReagan het uitdrukt.

De Democraat Lee Hamilton
verklaarde echter dat het plan
van Reagan Ortega een excuus
zou hebben gegeven af te zien
van verderde democratisering.
Hamilton gaf toe dat het afwy-
zen vanReagan's plan "risico's"
metzich brengt, maar dievallen
volgens hem in het nietbij deri-
sico's van een aanhoudende oor-
log. "Een oorlog diewij nietkun-
nenbeheersen enwaarvanwijde
uitslag niet kunnen voor-
spellen".

TIJDPERKVOORBIJ
De uitslag van de stemming

geeft volgens waarnemers aan
dat de Democraten ditverkie-
zings-jaar vastbesloten zyn het
Amerikaanse volk duidelijk te
maken dat zij wel degelijk het
heft inhandenkunnennemen en
het land goedkunnen leiden. De
Democraten die in het Congres
een meerderheid hebben, kam-
pen in hun campagne voor het
volgendepresidentschap met on-
bekendheid vanhunkandidaten
enerzijds en schandalen ander-
zijds. Met hetverwerpen vanRe-
agans voorstel willen zij de kie-
zersvoorhouden dathettijdperk
Reagan voorgoed voorbij is, al-
duswaarnemers.

Beginnend in de regio
Arubair slaat vleugels uit

ORANJESTAD —De ver-
wachtingen zijn dat de Aru-
baanse luchtvaart- maat-
schappij Arubair — niet te
verwarren met AirAruba —in mei haar vleugels zal uits-
laan en een begin makenmet
het uitvoeren van vluchten
vanafAruba.

Achter de schermen heeft de
Arubair, onderleiding van direc-
teur Milo Muyale van General
Air Services met onder- direc-
teur Ciro Pieters, de voorberei-
dingen getroffen om de maat-
schappij actiefvan start te laten
gaan. Evenals andere maat-
schappijen heeft de maatschap-
pij van de regering een vergun-
ning gekregen om te vliegen
mits aan de gestelde voorwaar-
denwordtvoldaan.

REGIO
In de daarop volgendefase wil

men gaanvliegenmetdeDC-9op
Miami, de Dominicaanse Repu-
bliek en andere landen in dere-
gio. Definanciering van deplan-
nen geschiedt geheeldoor lokale
banken. Gehooptwordt datmen
te zijner tijd de 'designated car-
rier' voor hetlandArubazalkun-
nen worden, aangezien dit vele
mogelijkheden zal scheppen
voor Arubair. De grond- af-
handelinggeschiedt door Gene-
ral Air Services.

Oorspronkelijk had dedirectie
pas met een en ander in het
nieuws willen komen wanneer
de gehele zaak was afgerond,
doch doordater berichten uitge-
lekt waren, wilde men alsnog in
deopenbaarheid treden.

FOKKER-27
Uit de in ver gevorderde staat

verkerende plannenblijkt datde
maatschappij vliegtuigen van
het type Fokker-27 met een ca-
paciteit van 44 stoelen zal gaan
inzetten. Dit soort vliegtuigen
kan men in Miami 'leasen. Be-
gonnen zal worden met zes ge-

kwalificeerde piloten, waarbij
het aantal stewardess
zal worden door het type vlieg-
tuig, datmen gaatvliegen. In de
eerste fase wordt gevlogen op
Curacao en Bonaire en bestem-
mingen in de omgeving die met
deze Fokker —waarvan men er
twee denkt te 'leasen' — gevlo-
genkunnen worden.

Misverstand
Vals alarm na geruchten
over kernongeluk in SU

MOSKOU — Geruchten
over een kernongeluk in de
Sovjetunie hebben woensdag
geleid tot vals alarm in Euro-
pa. Het Zweedse persbureau
TTmeldde datzich in de Sov-
jetunie mogelijk een
kernramp had voorgedaan.
De geruchten die meteendaarop deronde deden, wer-
den later op de dag ontze-nuwd door verscheidene on-derzoeks- instellingen. Ookhet Sovjetministerie van Bui-tenlandse Zaken heeft de be-richten overeenkernongeluktegengesproken.

Volgens Noorse regerings-functionarissen berustten dezeberichten op een misverstand.De geruchten zouden in de we-
reld gekomen zijn dooreen reeks
proeftelexen tussen het Interna-
tionaal Agentschap voorAtoom-
energie(lAEA) in Wenen en het
in Londen gevestigde Internati-
onal Meteorological Office. De

proef- telexen op een open net
tussen de twee instellingen "be-vatten het woord 'kernongeluk'
en dat moet op de een of andere
manier naar buiten zijn geko-
men. Er zijn geen aanwijzingen
voor een echt kernongeluk", al-duseen functionaris.

Een woordvoerder van het
Zweedse Instituut voor Bescher-
mingtegenRadioactiviteit (SSI)
verklaarde dat geen verhoogde
straling is gemeten. Ook andere
onderzoeks- instellingen zeiden
geen verandering van de stea-
lings- niveaus te hebben ge-
constateerd. De woordvoerder
van het SSI, Steven Lofveberg,
wees erop dat de Sovjetunie en
Zweden een verdrag hebben dat
hen verplicht elkaar onmiddel-
lijk op de hoogte te stellen van
kernongelukken. Het verdrag
werd vorige maand door Sov-
jetpremier Nikolaj Ryzjkov en
zijn Zweedse ambtgenoot, In-
gvar Caisson, in Stockholm on-
dertekend.

TumbaKoning Aruba

TIP-TCP

ORANJESTAD—In een over-
vol RCA -stadionwerdgistera-
vondDidi Wernet tot de nieuwe
tumbakoningvanArubagekozen

metzijn tumba Biba', op
gezet doorllildward Croc
schreven door Didi en Chicho
Kock.



Mensen

Hoofd- verificateur, CARLOS
GOELOE, herdacht deze week
het feit dat hij dertig jaar in
dienst is van de douane.Tijdens
een huldigingwerd de heer Goe-
loe (links) toegesproken door mi-
nister van financiën, Armand
Engelbrecht, die de bekendeen-
velop met inhoud overhandigde.

*****
De meeste SOLLICITANTEN
zijnblij als ze een brief van een
kantje vol krijgen. Zo niet het
FransebedrijfMatra.Dat bedrijf
stuurde meteen een boekwerk
van 720.000 bladzijden op. De
'job' waar hethieromgaat is ook
navenant: de bouw van drie sa-
tellieten. Het informatie- mate-
riaal bestaat uiteen dossier van
6.000 bladzijden met technische

en financiële gegevensen grafie-
ken dat naar de 120 directiele-
denvan de InternatioanleOrga-
nisataie voor Communicatie per
Satelliet ging. Matra is een van
de vier gegadigden voor het
contractvan een halfmiljarddol-
lar, dat eventueel de constructie
kan inhouden van in totaal ne-
gen satellieten. Het dossier is in
een aantal gevallen nog dikker
meldde Matra. Bijvoorbeeld in
het geval van de bouw van Aus-
tralische telecommunicatie- sa-
tellieten van de tweede genera-
tie, de Aussat-B waarvoor de fi-
nanciëlevoorstellen nog gede-
tailleerder moeten zijn. Daarzal
nog menig zweetdruppeltje in
gaanzitten.

Op hartelijke wijze werd in het
Catholic CommunityCentreaan
de Backstreet op Sint Maarten
afscheid genomen van onderin-
specteur Ie klas R. PANNE-
FLEK dieper 1 februari belast is
met deHousing Department van
de politieschool op Curasao. De
heer Panneflek heeft van zijn 25
dienstjaren bij het politiekorps
van de Nederlandse Antillen de
laatstetien jaardoorgebracht op
Sint Maarten in verschillende
functies, de laatst uitgeoefende
functie was hoofd van de geüni-
formeerde dienst.De heeren me-
vrouw Panneflek werden toege-
sproken door onder andere ge-
zaghebber Ralph Richardson,
hetplaatselijk hoofd van politie
en inspecteur Stanley Zaandam,
korpschef op SintMaarten.

In Bezau, Oostenrijkoverleed op
92- jarige leeftijd DR DIRK A.
IJSELSTEIN. Gedurende de
Tweede Wereldoorlog en daarna
is dr Uselstein vele jaren direc-
teurvan deKLM opCurasao ge-
weest. Na eerst in Zuid-
Frankrijk te hebben gewoond
verbleef hij met zijn echtgenote
sinds eenjaarin Oostenrijk.

*****HEATHER O'ROURKE, die de
rol van het meisje speelt dat in de
«Poltergeist- films» slachtoffer
isvankwade geestenisbegin de-
ze week op 12- jarige leeftijd
waarschijnlijk aan griep overle-
den. "De doodsoorzaak is niet
duidelijk", zei impressario Mey-
er. "Men heeft mij gezegd datzij
tijdens de opnamen voor Polter-
geist 111 een ziekte opliep. Zon-
dagdacht menaaneen griep". De
eerste Poltergeistfilm was ge-
produceerd door Steven Spiel-
berg, die het meisje, toen vijf
jaar, ontdekte.

Twee Nederlanders en twee Bel-
gen zijn een miljoen lichter na-
dat ze vorige week, naar men
aanneemt onvrijwillig, inaanra-
kingkwamen met de politie. Het
viertal werd op Schiphol aange-
houden. Ze hadden VALSE dol-
larbiljetten ter waarde van een
miljoen dollar bij zich. De vier
wilden bij voorgeleiding aan de
Officiervan Justitiein Haarlem
niets zeggen over de herkomst
van de honderd dollarbiljetten.

In Perpignan in het Zuidwesten
van Frankrijk zijn drie jonge
vrouwen aan de justitievoorge-
leid die aan oude heren een
AANGENAAM SAMENZIJN
beloofden, maar hen beroofden
van hun portefeuille toen de he-
ren op verzoek van de dames
eerst een douche namen. Twee
meisjes van veertien en vijftien
jaarlokten de heren mee. Uitde
douchegekomen stondhet derde
meisje van 19 jaarklaar om hen
de deurte wijzen. Ontdekt datzij
beroofd waren en dreigende met
de politie, wees de oudste de
mannen erop dat het corrumpe-
ren van minderjarige meisjes
strafbaar is. Eenvan deberoofde
mannen overwon zijn schaamte
en eventuele gevolgen van zijn
onbezonnen daaden gafhet drie-
tal aan bij de politie.

Michael Poole (31) en Daniel
Metcalff (33) zijn beschuldigd
van het opzettelijk iemand in le-
vensgevaar brengen. Het twee-
tal had BLOED, waarvan zij
dachten dathet besmet was met
Aids, in de schoen vaneen colle-
ga latenlopen. Debeide mannen,
lijkafleggers van beroep, wisten
dat hun leerling José Marti een
open wondaanzijnvoet had. Het
slachtoffer ontdekte het bloed in
zijn schoennadateen andere col-
lega hem erop gewezen had. Uit
onderzoek bleek dat het bloed
niet met Aids maar met het he-, patitus- virus besmet was.

Grote delen van Europa hebben
'te kampen' met een gebrek aan
sneeuw. Maar sommigen zijn
zeer vindingrijk. NabijZurich in
Zwitserland werd deze namaak
SNEEUWPOP aangetroffen.
Hij draaitzijnkop omalsmensen
voorbijgaan en giert het werke-
lijk uit van het lachen. Dankzij
een lachzak. diein debuikvan de
pop is verborgen.
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Tom Poes en de Klokken door Marten Toonder

1998 — Heer Bommel keek de oudeverbaasd aan. "Wat is er
voor nüjnrekening?" vroeg hij. "Natuurhjkzal ikdereparatiebetalen, want geld speelt hierbij geenrol. Maarwat bedoelt u
met gevolgen?"

De grijsaard haalde de schouders op. "Er zijn gevaarlijker
dingendangeld", sprakhjj onderwijzend. "Hetsollenmetdeze
klok isspelen metdetijd!Enmisschienkon Uw grootvaderdat
doen—maarkunt U dat niet. Het is niet voor niets, dathij stil
bleef staan, toen Uw opa's sterfuurverscheen! Wij leven nu in
een andere tijd, en als wij met die tijd gaanfrutselen, zijn de
gevolgenniet te overzien!"

"Acü kom', zei heerBommel meteen domlachje. "U ziet het
ergsomber, enbovendien hebik nietbegrepen,watU eigenlijk
bedoelt.Maak dieklok nu maar, hetis voor mijnrekening!"

"Daar was ik al bang voor!" zei de oude. "Het zy zo!" Toen
begon hij te werken. Hetgingzó fijntjes enzó snel, dathetoog
het nietkon volgen.

Erwaren slechtswatflitsen zichtbaaren erklonk een zacht
rinkelenvan metalenonderdelentoen alleverspreid liggende
radertjes en veertjes op hun plaats schenen te springen.

Envoordaterzeven secondenverlopen waren, stond Groot-
vadersklok rustig tegen demuurtetikken.Doch deoudeklok-ker was verdwenen zondereen spoor achter te laten!

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur Out ofBounds (’.5,-p.p.).

.*_ * *
TELECURAÇAO
DONDERDAG: 16.00Record music &
Teletekst; 16.30 Carnaval special:
«Jeugdtumbafestival»; 17.30TheYear-
lin; 18.00 Science and Technology
week; 18.15Style; 18.30Contact Maga-
zine; 18.40Informe deportivokv Hector
Rosario; 19.00 The Big Story; 19.30
Throb; 20.00 Notisiëro Tele-8; 20.45
Karnaval '88 di skinapa skinakv Herma-
nito; 21.00RVD ia informe; 21.30 It's a
living;22.00Wegadi Number; 22.1OAk-
tividat; 23.00 Sluiting.

VRIJDAG: 16.00Record music & Tele-
tekst; 16.30 Ora pamucha; 17.30 AG-
HUSA kv Leo Floridas; 18.00 Man dre-
chidiDios; 18.15Ajedres na plakachiki
kv OmalioMerien; 18.30Mirai Skucha;
18.45 Informe deportivo kv Hector Ro-
sario; 19.00 Kachu kv Gibi Bacilio:
«Benchoi su grupu di tambü»; 19.30
PR-programma; 20.00Notisiëro Tele-8;
20.45Karnaval '88 di skinapa skinakv
Hermanito; 21.00 Special; 22.00 Wega
di Number; 22.10 Show di Job; 23.00
Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

*****

CARNAVAL
RADIO HOYER: 20.00-22.00uur 'Di fiesta
kv Mildies' -Wilhelminapark.

CURACAOCARIBBEAN HOTEL: 20.00uur
start 'LightingParade' bij deKAE naardePi-
scateque waar na aankomst de 'ball mas-
que'doorgaat tot02.00 uur met Doble R en
GrupoERA.

VRIJDAG
DIVERSEN
TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM (Van Leeuwen-
hoekstraat z/n): openingstijden dinsdag
t/mzaterdagvan09.00-12.00/14.00-17.00
uur;zondagvan 10.00-16.00uur; maandag
gesloten.
t/m 14februari 1988gelegenheidtot be-
zichting expositie Etsen van Hans Blanken.
TOERISTENSCHIP: 08.00-17.00 uur
«RoyalPrincess».

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten van de
artsenvanBandabao(3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
danhetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvanhun eigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie dedienstdoende arts is.

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

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078; geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de geheledaggesloten; na 17.00uur kunt u
de zuster van de wacht bellen: zuster Van
Velthoven,tel.: 76728,pageboy 027-360.
Zaterdag 6 februari 1988 van 06.00-
-18.00uur gelievete bellentel.: 72682.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU:maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvan
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspraak.

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curacao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Panneflek, tel.:
671505,pageboy 027-345.

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.

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

DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; opzaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00uur.
BOTICAISLA (tel.: 663895):openingstijden
van maandagt/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voorspoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Paradeis, F.D. Rooseveltweg 468, tel.:
89676.
Punda
Antiliana,Kaya Flamboyan, tel.: 76200.

"*"
_ _

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te OpenbareBasisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uurgebouwCreditUnion San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-
gavond om 19.30uur teAloëstraat 12.
CULTUREEL CENTRUM CURAQAO
(CCC): 20.30 uur toneeluitvoeringen 'Litte-
ken/Nasmaak' (vanAllisonWestmet Hele-
ne Kamperveen en Laura Quast)- Theater
De Tempel.

DE LA TRY ELLIS LEZINGEN- CYCLUS:
20.30 uur lezing van prof. mr J. Remmelink
(advocaat- generaalbij deHogeRaad) over
'De nieuwe Antilliaanse strafvordering kri-
tisch bekeken' - aula UNA, Jan Noord-
uynweg.

HENRY By Dick Hodgins
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birth of our daughter and sister ]
MEEGAN ALEXANDRA

>
Weight:3460 gram i
Lenght:sl cm. Mike & Sharine

► Kessock-leenders J
Kimberly

\ 31-1-1988 Lauren. \
I a A a /__ a. A ft 11

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess



INTERPELLATIE MINISTER VAN JUSTITIE
Martina: 'O.M. geen Staat binnen Staat'

Openbaar Ministerie heeft
ruimte voor 'eigen beleid'

WILLEMSTAD — Het Openbaar Ministerie heeft wel dege-
lijk een bewegings- vrijheid om met een eigen beleid en met
eigenrichtlijnen tewerken. Zo luidde hetantwoordvan minis-
ter van JustitieirDon Martina op de eerste vraag, die tijdens
een interpellatie van deminister door de PNP- Statenleden
Veronico Job, E. (Papie) Jesurunen drs Rufus MacWilliam
werd gesteld.Martina wees erop, datvanwege deministeriële
verantwoordelijkheiddeministervan Justitiewelrichtlijnen
kan uitvaardigen "waarbinnen hetbeleid van het Openbaar
Ministerie in het algemeen zich zal dienen te manifesteren".
Maar dierichtlijnen mogen deaan hetO.M. toebedeelde taken
nietfrustreren, zovoegde deministerer aantoe: "Zo zullen mi-
nisteriëlerichtlijnen nimmer het O.M.kunnen verplichten een
bepaalde straf te requireren in een bepaald geval ofhetO.M.
kunnen bevelen een strafrechterlijk onderzoek te staken".

Met nadruk stelde Martina in
zijn beantwoording: "Als
complementair deel van de
rechterlijke macht zorgt ook het
O.M. voor derechtszekerheid ende rechtsgelijkheid. Die zorg
H»ag nimmer worden doorkruist
door ministeriële richtlijnen,
aangezien dat een aantastingzou zijn van de rechtszekerheiden rechtsgelijkheid".

In het verlengde hiervan lag
het antwoordvan deministerop
devraag ofhij hetermee eens is,
dat het O.M. nimmer "een Staatbinnen de Staat" mag worden.Die vrees, die kennelijk uit de
vraagstelling blijkt, aldus Mar-

tina, is ongegrond. Wel zei hij,
dat de normen in de loop der tij-
den zich onder druk van maat-
schappelijke en economische
veranderingen gewijzigd kun-
nen hebben: "Het O.M. kan als
aangever fungeren om een door
hem gewensteinterpretatie door
derechter te doen bevestigen.
Daarmee bepaalt het O.M. niet
de norm, dat doet derechter.

VERKRACHTINGSZAAK
Medeaanleidingvoor de inter-

pellatie was de verkrachtings-
zaak van twee Doiminicaanse
vrouwen, waarvan twee politie-
ambtenaren waren verdacht.
Uitvoerig hpnnrwoorrldp de mi-

nisterde vragen, die betrekking
hadden op de verwikkelingen
rondom de getuigen- verhoren
en de aanhoudingenvan depoli-
tie- ambtenaren, die van het
strafbarefeit werden verdacht.

.Ookkwam aan de orde deont-
vluchtingvan een verdachte, die
deuitspraak van eenrechtszaak
tegen hem afwachtte. Minister
Martina verdedigde de houding
van de procureur- generaal in de
kwestie rond gelden diebetaald
zoudenzijnaan kiezers voor het
ondersteunen van een partij-
lijst en in de ruzie, die er is ont-
staan tussen een zakenman en
een minister.Die ruzie werd pu-
bliekelijkuitgestreden. Volgens
de minister heeft de procureur-
generaaltoen "geheel terecht ge-
meendomeen bemiddelings- po-
gingte wagen. Met instemming
van beide heren heeft die be-
middeling plaats gevonden en,
zoals bekend, met succes", aldus
Martina.

LOFTUITINGEN
Van decoalitie-partijenkreeg

de ministerniets andersdan lof-
tuitingen toegemeten, zoals van
ir Edel Paulinaen Harold Anas-
tatia, die de minister dankten
voor "zijn helder betoog". Anas-

tatia wees erop, dat het vaak
moeilijk is om "rationeel te blij-
ven denken, omdatvaak emoties
een belangrijke rol spelen. Het
justitieelapparaat heefthetzeer
moeilijk in een democratische
samenleving", zo zei hij.

Voor een lichte dissonantie in
de serieuze Staten- vergadering
zorgdeWilson (Papa) Godettvan
Frente Obrero. Godett nam het
op voor de Dominicaanse vrou-
wen, die zouden zijn aangerand
door de politie- ambtenaren.
Hierbij ging Godett zelfs zover,
dat hij precies beschreef wat de
agenten met devrouwen hadden
'uitgespookt. Staten- voorzitter
Onofre Bikker reageerde op de
enige juiste manier: hij bleef
stoïcijnsvoor zich uitstaren.

WET
Godett legde er in zijn toe-spraak de nadruk op, dat "poli-

tie- agenten ookmensen zijnen
deel uitmaken van onze ge-
meenschap. Zij moeten dus ook
behandeld worden volgens onze
wettelijke normen. Politie-
agenten kunnen, als zij een
misdrijf hebben begaan, reke-
nen op een zelfde gerechtelijke
behandeling als alle andere bur-
gers.Zestaannietboven dewet".

De vergadering eindigde gis-
termiddag tegen deklok van vijf
uur.

Zevenduizend 'slapende' rekeningen
Giro: meer mensen moeten
gebruik maken van rekening

WILLEMSTAD —De Giro-
dienst Curacao is begonnen
"et een campagne om depensen in het binnenlandse
petalings- verkeer meer ge-
bruik te laten maken van de
diensten van de Girodienst.
Daarbij wil de Girodienst
vooral de aandacht vestigen
°P de voordelen van het ge-
bruik van giro- betaalkaar-
ten.Het hoofdvan dienst,H. J.
Silvano, wijst er onder meer
°P dat de automatische beta-
lingenkosteloos zijn. "Er zijn
°u ongeveer 7.000 'slapende'
rekeninghouders. Veel vandeze mensen hebben wel een
Positiefsaldo,maar zij makengeen gebruik van hun girore-
kening".

"Momenteelzijn wijbezigmet
een actie om deze rekeninghou-
ders op te sporen. Indien wij de-
genen die geen saldo op hun re-
kening hebben, nietkunnen vin-
den, danzullen wij hunrekening
mtrekken. Wat er moet gebeu-ren met derekeningen waarvan
*rj de rekening- houder niet
kunnen opsporen, maar die wel

positief saldo hebben, daar-voor moeten wij in de komendemaandennog een oplossingziente vinden. Misschien wordt dit

geld op een aparte rekening ge-
stort, zodat de rekening- num-
mers vrijkomen, maar dat staat
nog niet vast", aldus Silvano.

Hij vervolgt met uit te leggen
datmen drukbezigis met hetre-
organiseren van de Girodienst.
De verbouwingvan het hoofdge-
bouw aan deScharlooweg, waar
ook de Eilandsontvanger is ge-
vestigd, is involle gang. Silvano:
"De eerste fase van de verbou-
wing isnu afgerond. Op de afde-
ling achter in het gebouw waar
vroeger de Eilandsontvanger
was gehuisvest, is nu de Giro-
dienst gevestigd. De Centrale
Boekhouding en de financiële
administratie van verschillende
overheidsdiensten komen ook in
dit gebouw. Onze werknemers
hebben nu een veel betere wer-
komgeving, waardoor éénvan de
grootste knelpunten van de Gi-
rodienst is opgelost. Wekunnen
daardoor een betere service aan
onze cliënten geven en een goed
produkt aanbieden. Bovendien
kunnen we de mensen in een
prettiger omgeving ontvangen".

GIROBILJET
De rekeninghouder kan beta-

lingen verrichten door over-
schrijving van een girobiljet. De
kosten van een giroboek met 50
girobiljetten zijn slechts één gul-
den. Van elke transactie wordt
een afschrift gemaakt en bijge-
schreven op derekening van de
begunstigde. De rekeninghou-
derkrijgteveneenseen afschrift.
Storting van bedragen op eigen
rekening is gratis. Storting op
rekening van derden kost 25
cent.

Silvanoraadt het betalen van
water-, electriciteits- en tele-
foonrekeningen via de Giro-
dienst eveneens aan, zeker om-
dat deze gratiskunnen geschie-

den en kosteloos zijn. Dat deze
betalingen eventueel te laat bij
de betrokken maatschappijen
binnenkomen, is volgens Silva-
no geen probleem. "Voorwaarde
is alleen, dat dezerekeningen
vóór de vervaldatum betaald
zijn. Dan hoeft de rekeninghou-
der niet bang te zijn voor afslui-
ting van het tiectriciteits- of te-
lefoonnet", aldusSilvano.

Rekeninghouders kunnen ook
van de Girodienst gebruik ma-
kenvoor hetovermaken vangeld
naar Nederland Namen deze
vroeger veel tijd in beslag, "nu",
zo benadrukt Silvano, werken"weer heel hard aan om dezebe-
talingen zo spoedig mogelijk te
laten verlopen". Voor het over-
makenvangeld naarNederland
moet een stortingsrecht van 50
cent plus een deviezen- provisie
van 1,3 pro mille betaald
worden.

Op het ogenblik heeft de Giro-
dienst ongeveer 20.000 reke-
ning- houders. Degenen die een
giro- rekening willen openen,
kunnen hiervoor terecht bij het
hoofdkantoor van de Girodienst
op de Scharlooweg 35. Daar-
naast kan men voor betalingen
terecht op de hulpkantoren van
de Eilandsontvanger in Otro-
banda, in deRegentesselaan in
Emmastad en het hulpkantoor
te Rust (Santa Rosaweg).

WILLEMSTAD — Volgens
het register van de ver-
keersdienst hebben er gisteren
zeventien aanrijdingen
plaatsgevonden. Vier van de ne-
gen gewonden die daarbij vielen
moestennaar hetziekenhuis.

Landsloterij
WILLEMSTAD — De
hoofdprijzen van de derde
trekkingvan deLandslote-
rij zijn heden gevallen op
devolgende nummers:
Eerste prijs (’.100.000,-):
nr.689;
tweede prijs (’.35.000,-): nr.
5964 en
de derde prijs op nr. 11869
(’.15.000,-).

Rufus McWilliam over interpellatie:
'Duidelijkheid over O.M.'

WILLEMSTAD — "We
zijn tevreden over de mi-
nister van Justitie, maar
zwaar ontevreden over de
minister van Onderwijs en
Cultuur", aldus drs Rufus
Mc. William, woordvoer-
der van de drie PNP- Sta-
tenleden, die om de inter-
pellaties van de twee mi-
nisters hadden gevraagd.
"Minister van justitieMar-
tina had zijn zaken goed
voorbereid. Ikwil niet zeg-
gen, dat wij het in alle op-
zichten met hem eens wa-
ren, maar hij heeft er ten-
minste blijk van gegeven,
dat hij de Staten serieus
neemt. Minister Woodley
van Onderwijs en Cultuur
gafons afentoe deindruk,
dathij niet goedwist waar
hij hetoverhad. Hij had de
stukken tevoren niet be-
studeerd", aldus Mc. Wil-
liam.

De PNP- woordvoerder
over de interpellatie van de
ministervan Justitieover het
Openbaar Ministerie: "Na de
wisseling van de wacht, van
Pietersz in de plaats van
Nahr, zijn er eenpaar vreem-
de dingen gebeurd. Nou, wat
wij wilden: meer duidelijk-
heid in het beleid van het
O.M. Want de situatie was
wat troebel geworden".

"Wij wilden laten blijken,
datwe niettegen veranderin-
gen zijn, maar dat die veran-
deringen wel gebaseerdmoe-

ten zijn op onze wetten. Een
eigen manier van handelen
door het vervolgings- insti-
tuut is gevaarlijk. Welnu, die
gedachten van ons zijnbij het
O.M. overgekomen. Wij we-
ten nu waar we aan toe zijn",
aldus Mc. William.

GEEN MOTIE
Vandaar danook, aldushet

Statenlid, dat dePNP aan het
einde van de interpellatie
geen motie heeft ingediend:
"Niet tergoedkeuringen niet
ter afkeuring. Zon motiezou
geen enkel doel hebben ge-
diend".

BelangrijkvindtMc. Willi-
am, datdeministervan Justi-
tie heeft toegegeven, dat er
een gebrekaan informatiebe-
staat van de zijde van het
0.M.: "Hij heeft toegezegd,
dat er meer informatie zal
worden verstrekt. Dat zal on-
getwijfeld veel misverstan-
denuit de wegruimen".

De zaak van de politie-
agenten in de verwikkelin-
gen rond de Dominicaanse
vrouwen is nogsubjudice. Mc.
William: "Onze partij wil dat
dezaakvoor derechter komt.
Dat wil de politie- bond ook.
Dat schept meer duidelijk-
heid danwanneer dezaak ge-
seponeerdwordt"

BEMIDDELING
De minister heeft ook toe-

gegeven, zo zei Mc. William,
dat deprocureur- generaal de
bemiddelingspoging tijdens
deruzie van minister Marco
de Castro en de zakenman
PietEddine, eigenlijk achter-
wege had moeten laten.

Vraag: Maar de minister
zei ook, dat die bemiddeling
een succes was?

Mc. William: "Nogal wie-
des, stel jevoor datje niet tot
overeenstemming komt als
de procureur- generaal erbij
is.. .dankun jewel inpakken".

GERUCHTEN
"De minister heeft gezegd,

dat het niet gebruikelijk is,
datiemanddieverdachte is in
een verkrachtings- zaak, op

vrije voeten komt. In het ge-
val met de politie- ambtena-
ren is dus sprake van een spe-
ciale behandeling óf er zijn
nietvoldoende gronden om de
verdachten vast tehouden. In
een kleine gemeenschap als
de onze is hetbelangrijk, dat
er klaarheid komt. Anders
ontstaat er een stroom van
wilde geruchten, waarmee
niemand is gediend".

McWilliam over de zaak-
S. (devluchtuithetstadhuis):
"De minister heeft toegege-
ven, dathet gesprek tussen de
twee Nederlandse ambtena-
ren van de inlichtingendienst
en S. in de gevangenis had
moeten plaats vinden. En hij
heeft toegegeven, dat er een
rechercheur van het Korps
Politie Nederlandse Antillen
bij aanwezig had moeten
zijn".

KLEINE, GESPECIALISEERDE OPDRACHTEN
'Recycling' van kennis en ervaring
ABC-advies: vrijwillige
bijstand Aruba en Antillen

doorVictor Hafkamp
DEN HAAG—AIsbijdrage aan de welvaarts- ontwikkeling

van deNederlandseAntillen enAruba is maandagdestichting
ABC Advies officieelten doop gehouden.Datgebeurde in aan-
wezigheid van de gevolmachtigde minister van de Neder-
landseAntillen, mrG. Hernandez, inhetkantoor van Moret en
Limperg.

De stichting ABC Advies wil
vanuit Nederland vrijwilligers
naar de Antillen of Aruba stu-
ren, als er van daareen verzoek
tot advies van deskundigen
komt. Overheid, Kamer van
Koophandel of vakbonden kun-
nen — als ze dat willen — van
zondeskundige van destichting
gebruik maken. De adviseurs
van ABC kennen deAntillen en
Aruba. Ze hebben er eerder ge-
woond ofgewerkt. ABC heeft nu
al de beschikking over 27 mede-
werkers. Hun reis- en verblijf-
kosten in het Caribisch gebied
worden door de stichting be-
taald. Voor het lopende jaaren
1989 beschikt de stichting over
een budget van 135.000 Neder-
landse gulden. Dat is voldoende
voor de uitzending van twintig
vrijwilligers.

De initiatiefnemers van de
stichtingzijn prof. dr P.B.
Boorsma en drs H.J.H. Opdam
van de Universiteit van Twente
inEnschedé en drsP.A.M. Smits
van de provincie Noord-
Brabant. Als sponsorstreden on-
der meer het accountants- kan-
toor Moret efl Limperg, hetver-
zekerings-bedrijf Nationale Ne-
derlanden en het automatise-
rings- bedrijf Multihoust; op.

Prof. dr P- Boorsma van de
Universiteit vanTwente, tevens
voorzittervan het stichtings-be-
stuur, kwam op het idee de eer-
der in de Antillen en opAruba
vergaarde kennis van diverse
specialisten weer te benutten in
het belang van de ontwikkeling
van deeilanden.Hij spreektover
'recycling' van kennis en erva-
ring die andersvoor de eilanden
verloren zou gaan. Zijn ideewerd
geborennadat hij een lezinghad
gehouden op Aruba en aan de
UniversiteitvandeNederlandse
Antillen.

"Onder mijn kennissen zijn
nogal wat mensen die enkele ja-

ren in de Antillen of op Aruba
hebben gewerkt en daar in ver-
schillende disciplines ervaring
hebben vergaard. Na terugkeer
in Nederland ligt dieopdeeilan-
denopgedanekennis vaakbraak
er het leekmij nu eens goedken-
nis en ervaring te bundelen en
opnieuwaan deAntillen enAru-
ba beschikbaar testellen", aldus
prof. Boorsma, dievoor hetCDA
in deEersteKamer zittingheeft.

Prof. Boorsma maakt duide-
lijk dat de bijstand en adviezen
van zijn stichting betrekking
zullen hebbenopkleine, gespeci-
aliseerde opdrachten. "De mees-
te medewerkers hebben een
drukke baan en een volle dag-
taak. Ze zullen er even moeten
uitbreken. Vandaar dat de sta-
ges niet langer danéén tot twee
weken in beslagzullen nemen".

GEEN CONCURRENT
De stichting wil beslist niet

optreden als concurrent van de
gevestigde adviesbureaus die
trouwens doorgaans veel brede-
re opdrachten hebben.De specia-
lisatie van de medewerkers van
ABC ligt ophetgebied vanonder
meer de organisatie, econo-
mische vraagstukken, automa-
tisering en bestuursrecht. Als
reden voor de sponsoring door
particuliere bedrijven noemen
de bestuurders van de stichting
het feit datde eilanden flinke be-
dragen aan ontwikkelings- gel-
denvanuitDen Haagontvangen
envoor debestedingvan diegel-
den een beroep moeten kunnen
doen op de adviezenvan onaf-
hankelijke instellingen.

Gevolmachtigd ministerBoy
Hernandezwasbij deofficiële op-
richting van de stichting in Den
Haag aanwezig. Hij is enthousi-
ast over het initiatief. "Een pri-
ma idee", zegt hij. "Toen ik in
1984 hiernaar Nederlandkwam
in mijn functie van gevol-
machtigd minister, speelde ik
ook al met hetidee zon stichting
op te richten, zij hetminder ge-
specialiseerdvan aard. Het is al-
lemaal perfect uitgewerkt. De
medewerkers weten waar ze
over praten, omdatze opde eilan-
denwerkzaam zijngeweest. Van
mij kunnen ze op elke vorm van
medewerkingrekenen."

"Dit initiatiefbewijst trou-
wens weer eens, dat deband met
de Antillen van Nederlanders,
dieerooitgeweest zijn, nooitver-
si apt.Integendeel, als eropdeei-

landen problemen zijn, worden
ze juistweer sterker. Dat op ei-
genkracht elkaar bijstaan, ishe-
lemaal in de geest van het Sta-

tuut van het koninkrijk. Deze
stichting is er een levend voor-
beeldvan", aldusgevolmachtigd
minister Boy Hernandez.geweest vanaf 17april 1986.Drs

C.M.H. Hato, nuvoorzittervan de
SER, is werkzaam bij Curacao
Ports Authority (CPA) nv. Hij
studeerde econometrie aan de
Universiteitvan Amsterdam. Na
zijnafstuderen in december1980
was hij eerst werkzaam bij Shell

Curacao en daarna bij de over-
heid. Nu is hij vier jarenbij de
CPA. Naast zijn functie doceert
Hato economie aan hetAvondly-
ceum (eindexamenklas)

Foto: voorzitterHato overhan-
digtGeorgeeen afscheidscadeau.

WILLEMSTAD-In verband
metzijn benoeming tot gedepu-
teerde voor Toerisme heeft deSo-
ciaal Economische Raad (SER)
in de laatste plenaire vergade-
ring afscheid genomen van ir
Herman George, dievoorzitter is

wf Fotograferen natuurlijk,

MW^: ®bFUJI COLOR FILM

samsDm
JH I Chobolobo Shopping Center-Salinja-

M iC).?" CURACAO NV.
__te% Tel.: 611522-611585

I yT CASTELLO COLLEGE
X_V openbare
(mm) scholengemeenschapvoor M.8.0.V^v Hofkampstraat 155>^|7 7607 NE AlmeloV Tel.: 05490-11961

AANMELDING VOOR HET SCHOOLJAAR 1988/1989Voorde hiernate noemen opleidingen isdeaanmeldingvan nieu-we leerlingen opengesteld:

M.H.O. (Middelbaar Horeca Onderwijs)
****"***************,*lnta*n**iH^irtMMiiti!t
S.A. (Sociale Arbeid)
afstudeerrichtingen:

a. Sociale dienstverlening
b. Arbeidszaken/personeelswerk

C.C.D.
(Civiele en Consumptief Technische Diensten)
afstudeerrichtingen:

a. Civiele diensten
b. Consumptief Technische diensten

************************************************INTAS (Interim Algemene schakelopleiding)
1- jarige en 2- jarigeopleiding (1 jarige opleiding met name
geschiktvoor o.a. Mavo-Dleerlingenomte schakelen naarde
opleiding verpleegkundige).
"il********************************************

Inlichtingen en voorlichtingsbrochures worden U gaarne toege-
zonden. ,

AMIGOE

W\ÉF Kom haar %A jS

\ Punda y
Pietermaai 20

De complete
Flintstonefamilie

en
Barbie familie

W^ Theater 87 brengt
i En ik dan

19 en 20februari
| Regie: Harold (Chopi) v.d. Ree. _|
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Winnend doelpunt was autogoal

Heilig Hart College
kampioen zaalvoetbal

SAVANETA — Het Heilig
Hart College is kampioen ge-
worden van het zaalvoetbal-
toernooivoor basisscholen.

In de finale won het Heilig
Hart College met 2-1 van de St
Michaelschool die subkampioen
werd. Voor de jongensvan deSt
Michaelschool washet een harde
klap toen hetwinnendedoelpunt
van de tegenstander uit een au-
togoal geboren werd. Rudolf
Duym scoorde voor het Heilig
HartCollege enEndras Peterson

voor de St Michaelschool.
In de eerste wedstrijd om de

derde en vierde plaats behaalde
hetColegioCristoRey een3-2ze-
ge op hetRosario College. Cole-
gio Cristo Rey bleef op de derde
plaats en Rosario College werd
vierde. Jurick de Cuba ver-
richtte een 'hattrick' door alle
drie dedoelpuntenvoor hetCole-
gioCristoRey temaken.De twee
Rosario- doelpunten werden ge-
scoord door Ashwin Laafen Esi-
quielLescano.

SAVANETA - Het Heilig
HartCollege werdkampioen van
hetzaalvoetbal- toernooi voor ba-
sisscholen. De Heilig Hart- jon-

gensbehaalden in definale een 2-1 overwinning op St Mi-
chaelschool, die subkampioen
werd.

Croes overExxon verdrag:
Veel misbaar oppositie in media
maar geen vragen gesteld in Staten

ORANJESTAD — Staten-
lidChibi Croesvindt hetraar,
dat de oppositie in de media
groot kabaal maakt over de
overeenkomst met Exxon,
terwijl de oppositie in de
Centrale Commissie van de
Staten tijdens de uitleg door
minister Mansur geen enkele
vraag over dezekwestie stel-
de. Het waren alleendecoali-
tie-partijen dieom additione-
le gegevens vroegen.

Croes is van mening datnu de
onderhandelingenmet Exxon in
een gunstigerichting voor Aru-
ba gaan, deoppositiezich distan-

tieert van de overeenkomst met
Exxon. Hoezullen deArubaanse
experts, diealhuntijd,kennis en
inspanning gaven om het beste
voor Aruba te bereiken, zich wel
voelen, daar zij zeker niet de
schuldigen zijn dat de Lago in
1985 de deuren sloot? vraagt
Croes zich af.

In San Nicolas — aldus het
Statenlid — zijn er nog steeds
mensen zonder werk. "Ik ben er
zekervan, datzij het er niet mee
eens zijndat anderen hun moge-
lijkheid om werk tekrijgen voor
de tijd van vijfjaar in de weg
staan".

Lopen over de Staten heen
Oduber beschuldigt regering
van arrogante houding

ORANJESTAD—MEP-lei-
der Nelson Oduber vraagt
zich in een verklaring af ofde
onderhandelingenmet Exx-
on iets van de AVP alleen zijn
of ietsnationaals.

De arrogante wijze waarop de
regering deStaten behandelt en
het systeem van over de Staten
heenlopen, is een bronvoor aan-
houdendebezorgdheid, vindt hij.
Oduberkomt tot de conclusie dat
Exxon goedkoop uit de onder-
handelingen is gekomen. Het
contract lijktop iets, dat doorEx-
xon zelf opgesteld werd. Op
maandag 25 januariwas alles al
klaar omopvrijdag 29januarite

ondelue„^„^n. Er werd niet on-
derhandeld, men kwam en te-
kende, aldusOduber.

Volgens Oduber is de uitleg
van ministerMansur, datde Sta-
ten moeten goedkeurenofafkeu-
ren doormiddelvaneen controle,
onredelijk. Wanneer deminister
ineen beslotenvergadering min-
derkomt uitleggen dan hij aan
depers heeftuitgelegden daarbij
herhaalt dat de Staten de regels
van het spel niet kennen, dan is
datom problemen vragen.

NelsonOduber laat noghoren,
dat zijn partij zelf een Staten-
vergadering zal aanvragen zo-
dat het volk te weten komt hoe
zijnbelangen behartigd worden.

Substituut griffiernodig
Staten bijeen voor
drie landsverordeningen

ORANJESTAD — De Aru-baanse Statenkomen volgen-
deweekvrijdagbijeenom een
drietal landsverordeningen
te behandelen.

Hetbetreft de wijzigingvan de
landsverordening tot bezoldi-
ging van de griffier van de Sta-
ten. Voorts delandsverordening
houdende nieuweregels tenaan-
zien van de taak, de bevoegd-
heid, de organisatie en het be-
heer van de politie (landsveror-
dening Politie) alsmede de
landsverordening tot wijziging
van de wegenverkeers- verorde-
ning.

Uit de stukken ten aanzien

vau ue giiinci uiijkt dat tijdens
de vergadering van de Centrale
Commissie degriffier de instruc-
tiekreeg hetnodige werkte ver-
richten om opkorte termijn een
substituut griffier bij de Staten
tekunnen benoemen. Geletopdekwalificaties van deze functio-
nariszalhij in schaal dertienval-len. Gezien de belangrijkheid
van defunctie en detaak van degriffier van de Staten achtte decommissie hetnodig dathet sala-
ris van de griffier wordt ver-
hoogd naar schaal vijftien, het-
geen onderdeel uitmaakt van de
verordening die de Staten vol-
gende weekvrijdag gaan behan-
delen.

Betrokkenheid Monumentenzorg
Grace Bareno stelt vragen
over verkoop Arends-gebouw

ORANJESTAD - MEP-
Statenlid Grace Bareho stel-
de de minister van Wel-
zijnszaken, mr Mito Croes,
een zestal vragen over de uit-
latingenvan ministerMansur
dat fouten uit het verleden,
waarbijmonumentale gebou-
wenverloren gingen,voorko-
men moet worden en dat
daarommede hetpandenter-
rein van drArends aan deWil-
helminastraat/Zoutman-
straat werd aangekocht.

Het Statenlid wil weten of bij
deaankoop- besprekingen ook de
stichting Monumentenzorg was
betrokken. Indien dit het geval

was, dan vraagt Bareho wat het
adviesvan deze stichting was en
welk criterium wordt aangehou-
den om dit pand als een monu-
ment te beschouwen.

In haarvierde vraag heefthet
Statenlidhetover deafgebroken
politiewacht in Oranjestad en
wil weten waarom dit niet als
een monument werd beschouwd
en bewaard. Tenslotte wil Sta-
tenlid Bareno vernemen of er
nog meer panden op Aruba zijn
die aangemerkt worden als een
monument en of de bewindsman
plannen heeft om de wetgeving
op Monumentenzorg, dievan de
Antillen werd overgenomen,
aan tepassen voor Aruba.

Jfr__t PETFALIM ARUBA N.V.
3jJiP*** VOOR ONDERHOUD VAN UW:

30 ■ WOONHUIS " KANTOOR - BEDRIJFSGEBOUW
BEL TEL: 23194

PETFAJJM ARUBA N.V. j

TE HUURNASSAUSTRAAT
ARUBA

WINKELRUIMTE
begane grond, - eventueel in combina-
tie met eerste etage, als bijv. winkel /
kantoorruimte.
Serieuze gegadigdenreaktie via nr. 5, buro van dit
blad, Curacao.
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■ [.■■■lll—lllll 11-- I 11111111 ■_■■_■ ■!! 1

BEKENDMAKING
De Commissaris van Politie opAruba

MAAKTBEKEND
datbesloten isALGEMENE VERGUNNINGteverlenenvoorhetplaatsenvan objec-
ten -zoals stellages, trailers,vehikelen en dergelijke- alskijkposten op deopenbare
weg alhier en wel langs deroutevan de op 14februari 1988te houden

Grote Carnavalsoptocht te Oranjestad,
echter zover hetbetreft:
deVONDELLAAN aan dewestzijdeen aan deoostzijdeuitsluitend ten noordenvan
Perceel28 tot aan deverkeerslichten ophetkruispunt Fergusonstraat - Vondellaan;
de ZUIDZIJDEvan deL.G. SmithBoulevard en welhet gedeelte lopendevanaf de
westzijde van deparkeerplaatstegenoverTalk ofthe Town Hotel totten oostenvan
hetWilhelminapark, tegenover de ambtswoningvan deGouverneur en voorts ten
westen van hetWilhelminapark op de parkeerplaatsen van de parallelweg van de
L.G. Smith Boulevard, alsmede de opengedeeltesvan de noordzijdevan deL.G.
SmithBoulevard gelegentussen depercelen 20en 26,eénenanderondervoorwaar-
dedat bedoeldeobjecten:
1. van deugdelijkeconstructiemoetenzijn en geen gevaarlijkeen/ofscherp

uitstekende delen mogen hebben;
2. verplaatsbaar en anders voorgemakkelijkeverplaatsingdoordepolitieta-

kelwagen geschiktmoeten zijn;
3. NIETGEPLAATST MOGEN WORDEN:

a. opofnabij kruisingen, zodanigdathetuitzichtvoorhetrijdend verkeer
wordt belemmerd;

b. opeen afstandvan minderdan I.sometervanderijbaankantterplaatse
(dus niet op smalle trottoirs of bermen);

c. daarwaarhetonmiddellijkuitzichtvanuitwoonhuizenterplaatsewordt
belemmerd;

4. nietbij duisternis over de weg mogen worden vervoerd of verplaatst;
5. nietaan gouvemements-of andermanseigendommenmogenworden be-

vestigdnoch doormiddel van pinnen en dergelijke in de grond gehecht;
6. nieteenvoor het stadsbeeld ontsierendkarakter hebben.
ATTENTIE: DEZE VERGUNNINGGELDT SLECHTSVOORDEPERIODE VAN4

FEBRUARII9BB VAN 18.00 UURTOTEN MET 19FEBRUARII9BB
OM 18.00UUR.

I ARUBA DAILY |
] ENTERTAINMENT I
I -%f,^c Gezellig uitgaan, wij zijn j
I geopend van 21.00 uur tot 06.00 uur. Jr^ajË/ Gezellige sfeer, goedeservice. I
! J\^~y De beste Pizza haalt of eet U bij |
j L.G. Smith Blvd. Q>£\/pQ.tQ PT_3SSI/S^ t¥ Oranjestad, Aruba. Take awav tel " 33541 >«S-«&fl Éi Detopnightclub iaKeawayiei..JJMi 77^"_ ff van Aruba Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00 a.m. \

Flooting Restaurant I jffa ar^b^aVKan I
__fe___f /S /* / vlr_/ Resort &casino || W 1%/SlI AN DANGO NIGHTCLUB

* "^^-
w '** The one and only I| (onder nieuwe directie) HERB REED j| Open 11.00 - midder- from the original PLATTERS

I nacht. with hiscompany of9 artists I
Niet alleen and musicians. i

J exotische gerechten dai,yS t̂Ea
c
y
3
8
0pm-

I 'naar ook C|Ubopenfrom9:oopm tjll2:ooam

i VIS Specialiteiten Coverchar9eshow-times7.somin.2drinksI ■ Forreservations please call 33555 '» t I 1 i. ■ |
| Gezellige sfeer, goede service
j vindt U in Wij verwachten U voor lunch 'RESTAURANT 0 2£?-"<>)> "APPY "<>"« || r\ r^ yO (6.00-7.00) of dinner (18.00- I

I cftrfS-feseH Telefoon 22977 of 27833- - *j Boulevard Theatre I
I TODAY -wrr |

at 8:16 p.m. j

B / fm It?t i__::_i F«*Mt rxxxfY is undercover. kI I ’ / LJ KJ
’» I OVERDRESSED.ANDKEEPING YOU SAFf

R* | / I -»t j.<J*!K.l f*O"THE scuwOFTHE EARTH f

j DRAMA 18 yrs. [ COMEDY 18 yTs. |
f 1968. |
i |\l£ W\l J^\-W^ï It was happening 10.000 mitesaway, but it changed I
f LrlU W ■_/ Ml 1 what theyfelt howthey acted, who they loved.

" This is the story of the warat home f
And ttie pmplp who llvixt ihrraigh it

| TODAY \
* at 8:30 p.m. j| I

DRAMA 18 yrs. B £*-9l
""^"""—.«-»«--.---—._"___.____. J

I ïqVs^nn (°t°l 1

I Budweiser. !
f V CARNAVALS E MOROCHO I

v^ v$ Budweiser A

v r\_i *

\ favorito^ \
£ /^r Hendrikstraat 28, tel. 33351 (Home Delivery) «Nj

* SPII CARNICERIA SPECIALS £
* iOL___^-M^^Wifc^ ■ i 1111 11 ii ■■ *

* B_M___3__!_l __S____rWi *
* /n!lfB_-___-\ '?_S_*_ ■SS___3S9| *

? SUPER SUPER SPECIALS %
* ■m.ui.i..l___i- ___.w.___i__i__,___i' ____■***_______■ *
* _J?H____E_Ï ■i»w»t^ -____________i_3_É_J--

Ky Pml"P^ffPß I*^^^^^^ _L_^_B b*ï _*v_r *__*_!! * MTuV__*_iJ i C^iH t2 Mitt nPfü _li;X'i»M tgjEj jÉ I*

f CARNAVAL SPECIAL: #
Pa cada compra di Afls. 50,-- (incluyendo 1 carton di cervez Amstel) "&
bo ta ricibi vn bunita Favorito Carnaval T-Shirt completamente gratis, ~\lil
Diabierna: SHOPPING NIGHT te eu 9or di anochi. C
Diasabra nos ta habri non-stop di 8 a.m. te eu 8 p.m. 1*
Aplio lugar di parkeer parti patras. J~

j |
■& /^r e tienda favorito "pa turbo comestibles". £
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AGENDA
ARUBA

KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/
4-00-1 7.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.
)£* spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
f950 en 22316.pageboy: 127-743.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco diCaribe.
pOUTIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

~?£KERTJES verschijnen op dinsdag en
1?rvi9 en kunnen iedere da 9 tussen 08.00-

-7.00 uurworden opgegeven;
opzaterdag. Alleen zoekertjes.die

°P maandag en donderdagvoor 10.00 uur
"nnen zijn, kunnen de dag daarop (dusQlrisdag en vrijdag) verschijnen.
Bioscopen
fOULEVARD THEATER:°J-15uur SummerHeat (18 jr.).
ï-20.45 uwArmedandDangerous (18jr.).
UHIVE-IN: 20.30 uur Gardens ofStone (18

ÖOTICA'S (nachtdienst)j,abaobrug: Santa Cruz, tel.: 28028.
r«riba brug: San Nicolas, tel.: 45712.

WACHTREGELING DOKTOREN
Westad, Madiki, Tanki Flip, Noord, Tankigenden, Paradera en Sta. Cruz: dokterR.
£u<fa, Irenestraat 21, tel.: 21380/21839.os Chiquito, Savaneta en San Nicolas:[J*ter M. Cheung, via Centra Medico San£!°olas, tel.: 48833.
J'nderarts: dokter Bryson, tel.: 24254/24300 (hospitaal).

GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
r»Wd: tel.: 23425;SantaCruzen Paradera:'e-:28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:''020/48301; SanNicolas: tel.: 45906;Da-jjpta:tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-

voor brandgevallen, ongelukken of.'n of ander ongeluk gelieve
op te bellen, tel.: 115)

TELEARUBADONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18.30 CNN international news; 19.00

«verkiezing Jeugdcarnavals-
Jjningin»; 20.00 Telenoticias; 20.30"here there's life: «Violence inwomen»; 22.00 Special: «Finale Tum-
■«festival; 24.00 Sluiting.

VRIJDAG: 18.00Shera Princessof Po-*?r; 18.30 CNN international news;
l*-30 Memoria; 20.00 Telenoticias;
f^-30 Movie of the week: «Revenge of'"8 Stolen Stars»; 21.50 Larry Kings^ow; 22.40 Showbiz today (CNN);
«OO Sluiting.

S-'GHT INFORMATION CENTER: dage-
"lKsgeopend van 07.00-20.00uur;na 20.00

Ur informaties via verkeerstoren.

SERVICE CENTER (Oranjestad)
J7-00uurperdaggeopend(alleen geslo-
51van zondag 20.00uur tot maandagmor-
*n07.00 uur).

>?KTER horacio oduber hospi-
/I^L(tel.:243oo):bezoekurenls.oo-15.45830-19.30 uur.

pPNINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
£4652/22817): informatiecentrumï^nsdag geopend van 08.30-12.00 uur -8 (boven).

Richting arubaans carnaval
*AC): 19.00uur start gekostumeerde ma-
ttoon vertrekkende vanuit het Alhambra

naar Plaza Betico Croes.

oSLJDAGS'VERSEN;ENTRO KIBRAHACHA (Dagverblijf
vo?r bejaarden): openingsuren dag-
,*rb|ijf: 08.00-12.00 uur; kantoor: 07.30--£3O/14.00-17.00uur -Piedra Plat 23(tel.:

Gelijkspel bij Friesche Valg
legen Matlahot Boys

— Friesche3gen Matlahot Boys leverdenstèren in de zaalvoetbal- com-
in een -ardige wedstrijd, die
g ?®n 5-5 gelijkspel eindigde.
1-1 rv* rust was **e stan<* ëdijk-
<jr- De goalgetters waren Luis(ftP (F" enErwin Helder
elk ys-* met twee doelpunten

o nde tweede wedstrijd was het
2to kijkspel, maar een 10-6
ty|evan BarakBoys opSporting
s.4^Pointers. Deruststand was
tf* >n het voordeel van BarakQoys.

Vo^ wedstrijd Lee Tai - Ajax
Ver f geen dooi"gang. Ajax liet
tn_i i Saan enLee Tai won ge-melijk met 5-0.

SER spoedig
van start

ORANJESTAD — De organi-
saties,diein aanmerkingkomen
om een vertegenwoordiger in de
Sociaal Economische Raad
(SER) te benoemen — onder
meer handel en vakbonden —krijgen spoedig een uitnodiging
hun vertegenwoordiger aan te
wijzen. Inmiddels is de vergoe-
ding voor het bijwonen van de
SER- vergadering geregeld, ter-
wijl het in de bedoeling ligteen
secretaris in vaste dienst te be-
noemen. Voor deze functie zal
een advertentie worden ge-
plaatst.

Een van deeerste zaken die de
SERtebehandelenkrijgt, zal on-
der meerdekwestie van de mini-
mumloon zijn.

Thijsen ontkent
tegen aankoop
Arends-pand
te zijn

ORANJESTAD — Desge-
vraagd ontkent de vice-
voorzittervan deStaten, Servito
Thijsen,dathijin gesprekmet de
ex-politicus Wijkie Maduro ge-
steld zouhebben, dathijtegen de
aankoop van het pand van dr
Eloy Arends is. Hij hadeen kort
gesprek met Maduro waarbij hij
hem wees opzijnrekenfout en ui-
teenzette, dat de kwestie van
aankoop van een en ander wordt
voorbereid om in de Staten be-
handeld tekunnen worden.

HET TUMBAFESTIVAL WASopgedragen aan debekendeAru-baanse musicus Eddy Bennet,
dieop defotogelukgewenstwordt
door de vice-voorzitter van
ASOMA.

Booi verrichtte grondwerkzaamheden

Derde fase Holiday Inn
Aruba van start gegaan

ORANJESTAD — Bij het
Holiday Inn Aruba ging gis-
termiddag de derde fase van
het Aruba Real Estate- pro-
ject van start. Minister drs
Frank Booi verrichtte de
grond-werkzaamheden.

Horngrad hield een welkoms-
toespraak waarin hij stelde dat
door deze uitbreiding het hotel
spoedig over meer dan zeshon-
derd kamers zal kunnen be-
schikken. Naast tennisbanen —waarvan één met internationale
afmetingen—komt er door deze
uitbreiding een nieuwe be-
achbar, meer parkeerplaatsen
en opslagruimte. De Aruba Real
Estate investeert in deze fase
tien miljoen dollar.Na deze uit-
breiding staan nog eens twee-
honderdkamers op hetprogram-

mazodat HolidayInn meteen to-
taal van achthonderd kamers
het allergrootste hotel van Aru-
ba zal worden.

Speciale dank bracht
Horngrad aan general manager
BrianReeves enzijnstafvoor het
uitstekend werk dat verricht
wordt. Ook Fred Lassner, voor-
zitter van de raad van bestuur
vanLiberty Travel die 136maat-
schappijen vertegenwoordigd,
werd in de dank betrokken. Zij
helpen mee om van Aruba een
eerste klas toeristen- bestem-
mingte maken. Tenslottebracht
hij dankaan deregering voor de
ondervondenmedewerking.

Ook premier mr Henny Eman
en general managerBrianReev-
es spraken hun voldoedning uit
over het vertrouwen dat wede-
rom in Aruba werd gesteld.

ORANJESTAD—Gistermid-
dag werd bijHoliday InnAruba
begonnen metde uitbreiding van
dit hotel met 210 kamers. Na-
mens Aruba Real Estate sprak
Horngrad, waarna minister drs
Frank Booi onder toeziende ogen
van de gouverneur en collega's
ministers de grond- werkzaam-
heden meteen kraan begon.

Politie kent zelfbevoegdheden niet
Nieuwe verordening voor politie
moet meer duidelijkheid brengen
ORANJESTAD — Derege-

ring diende bij de Staten een
landsverordening Politie in,
waardoormeerduidelijkheid
wordt verkregen over de ta-
ken en bevoegdheden van de
politie. Op dit moment be-
staat zowel bij de burger als
bij de politie- ambtenaar zelf
onduidelijkheid over de be-
voegdheden.

De problemen waarmee de
regering wordt geconfronteerd
betreffen de volgende onder-
werpen:- onvoldoende duidelijkheid ten
aanzienvan wietot depolitie be-
hoort;- onvoldoende en onduidelijke

wettelijke grondslagten aanzien
van gewelds- uitoefening door de
politie;
- geen wettelijke grondslag voor
detoepassing van de zogenaam-
de veiligheids- fouillering door
depolitie;
- onvoldoende en onduidelijke
wettelijk grondslag voor de pre-
ventieve taak van de politie en
geen wettelijke basis voor het
optreden van de politie om het
voortduren van strafbare feiten
te beëindigen en- geen wettelijke regeling voor
de behandeling van klachten
over gedragingen van politie-
ambtenaren.

RECHTSZEKERHEID
Deregering isvan mening dat

eenwettelijkeregeling met lacu-
nes en onduidelijkheden, zoals
hierboven vermeld, niet bij-
draagt tot derechts- zekerheid
op Aruba. Daarom werd deze
nieuwe verordening ingediend.
Het ontwerp heeft de vorm van
een geheel nieuwe regeling van
taken, bevoegdheden, organisa-
tie enbeheer van depolitie. Een
wijzigingvan dehuidige politie-
regeling kwam deregering niet

wenselijkvoor om tweeredenen:
in deeersteplaats zouden—hoe-
wel een groot gedeeltevan debe-
staandebepalingen is overgeno-
men —bijna alle artikelenwijzi-
gingen behoeven. In de tweede
plaats dient bedacht te worden
dat de huidige politie- regeling
tot stand is gekomen in 1962, en
de neerslag is van beleids- uit-
gangspunten, die — met name
voor wat betreft derechten van
deburger en deplaats van de po-
litie inde maatschappij — op dit
ogenblik een belangrijke wijzi-
ging hebben ondergaan. Duide-
lijk komt dit tot uitdrukking in
een vergelijking tussen de
grondrechten opgenomen in de
Staatsregelingvan Aruba en die
opgenomen in de Staatsregeling
van deNederlandse Antillen.

Dekeuze voor een geheelnieu-
we landsverordeninglag voor de
hand en getracht wordt met be-
houdvan hetgoedein dehuidige
Politieregeling (dus geen totale
breuk met het verleden) de ver-
kregen nieuwe maatschappelij-
ke en organisatorische inzichten
eenwettelijk grondslagte geven,
aldus deregering in de inleiding
bij dit nieuwe ontwerp.

Autogordels worden verplicht
Wegenverkeersverordening
aangepast aan moderne tijd

ORANJESTAD—In deMe-
morie van Toelichting bij de
landsverordening tot wijzi-
ging van de Wegenverkeers-
verordening wordt erop ge-
wezen datthans nog een ver-
ordening van toepassing is
die stamt uit 1957. De se-
dertdien sterk toegenomen
verkeers- intensiteit maakt
een algehele aanpassing van
dieoude Wegenverkeers-ver-
ordeningwenselijk.

Voorlopig wil de regering
overgaantot enigeaanvullingen
en aanpassingen. Onder meer
wordt het wettelijk verplichten
tot gebruik van autogordels in
dit ontwerp geregeld. Zoals be-
kend heeft deregering reeds ge-
ruime tijd geleden de autohan-
delaren op Aruba op de hoogte
gesteld dat hetrijden metveilig-
heids-gordelseenwettelijkever-
plichting gaat worden. Verzocht
werd bij het bestellen en im-
porteren van auto's op Aruba
hiermeerekening te houden.

Naar aanleiding van een uit-
spraak van de Hoge Raad wijst
de regering er in de algemene

toelichting op, dat de ver-plichting tot het dragen van eenautogordel niet een beperking
van devrijheid van het individu
inhoudt, zoals die gewaarborgd
is in het — ook voor Aruba gel-
dende — Europees Verdrag tot
beschermingvan derechten van
de mensen en de fundamentelevrijheden. Dit geldtmutatismu-
tandis ook voor de Staatsrege-
ling van Aruba, aangezien die
ter zake geen ruimere formule-
ring kent dan die van het zoge-
naamde VerdragvanRome.

CONTROLE
De regering wijst erop dat de

introductievan autogordels met
een behoorlijke voorlichting zal
geschieden en een deugdelijke
controle op denaleving van deze
wettelijke bepaling.

In het ontwerp wordt ook na-
der geregeld het weghalen van
voertuigen die, in strijd met be-
paalde voorschriften, op de weg
staan. Door de sterke toename
van het aantal auto's en daar-
door ontstane verkeers-
vraagstukken is de laatste jaren

debehoefte aan dezeverbetering
urgent geworden.

Alle aandacht wordt besteed
aan het alof niet betalen van de
kosten enboetenvoorhetwegha-
len van dit soort auto's. Onder
meer wordt vastgesteld, dat
wanneerbijvoorbeeld eenwagen
onzorgvuldig door de politie
wordt weggesleept en de auto
hierdoor schadeoploopt, de eige-
naar van dewagenhet land hier-
voor aansprakelijk kan stellen.

Bonbini festival
Fort Zoutman

ORANJESTAD — Op het
Bonbini Festival aanstaandedinsdag zullenoptreden: Happy
Islanders Steel Orchestra, kah'i
orgelEl Diamante en dansgroep
Mangusa. De bar is ditmaal in
handen van het Bushiri Beach
Hotel, terwijl de gebruikelijke
stands met souvenirs, andershandenarbeid- artikelen en
lekkere hapjes niet zullen ont-breken. Het festival begint om
halfzeven in Fort Zoutman.

HETENTHOUSIASME IN het
RCA- stadion was ongekend.
Een groep uit Nederland was
naar Aruba gekomen om het
tumbafeest bij te wonen. En van
de Nederlandse gasten wordt
spontaan delucht in gehesen.

Man
plotsklaps
overleden

ORANJESTAD —In de
avonduren werd politie- as-
sistentie geroepen voor Ro-
nald Nadall (32), die onwel
was geworden toen hij met
zijn vriendinzat tepraten.

Toen de politie ter plaatse
kwam, had de ambulance hem
reeds naar het ziekenhuis ge-
bracht. De vriendin verklaarde
dat de man de laatste tijd veel
dronken een aanvalhad gehad.
Anderhalfuur later kwam uit
hethospitaal bericht, datde man
was overleden. Het stoffelijk
overschot werd in beslag geno-
men om een lijkschouwing te
verrichtenteneinde de doodsoor-
zaak vast tekunnen stellen.

EEN OVERVOL EN uitgelaten
RCA- sportstadion — waar de
tumbasfeer te snijden was —juichte vanmorgenDidi Wernet
toe als de nieuwe tumbakoning
van Aruba. Met zijn tumba 'Bi-
ba', geschreven door Hildward
Croes en gecomponeerd door
hemzelfen Chicho Koek, was hij
van het begin af aan een van de
sterkstekandidaten om dit jaar
de tumbakroon te dragen. Met
zijn uitverkiezingkwam een ein-
deaan een drieavondentumba-
festijn, dat opeenuitstekendpeil
stond en eenvan debest georga-
niseerde en verlopen SAC- acti-
viteiten is geworden. Zelden
heeft detumba zovelen opAruba
in haar ban gehad. SAC, ASO-
MA en de deelnemers kunnen
met een zekere trots op dit tum-
bafestijn terugzien. Hef op drie
avondenteorganiseren—waar-
tegen in het begin hier en daar
wat kritiek bestond — is een
groot succes gebleken enkan in
detoekomst zeker wel herhaald
worden. Het zou aanbeveling
verdienen als er weer zoveel
tumbazangers zijn tussen de
twee vooravonden en de finale
eenrustdag in te lassen.

********DE JURY HAD zeker geen ge-
makkelijketaak, maarkwam er
uiteindelijk uit met Didi Wer-
net, een uitverkiezing die door
het overvolle RCA- stadion met
een daverende ovatie werd beg-
roet. TenafscheidzongDidi Wer-
net zijn tumba nog eens waar-
doorhet stadion in eenhossende
dansende menigte veranderde.
De tumbastemming zat er voor
honderd procent in.

********CARNAVAL WORDT VANA-
VOND voortgezet met een ge-
kostumeerde marathon, die om

zevenuurbij hetAlhambra Casi-
no vertrekt. Dan gaat het naar
het Plaza Betico Croes waareen
publieke dans wordtgehouden.

********OP DEZE TUMBA-AVOND
werd hulde gebracht aan de gro-
te Arubaanse musicus Eddy
Bennet, aan wie het tumbafeest
was opgedragen en dieeen certi-
ficaat in ontvangst mocht ne-
men. Zijn muziekhart moet wel
extra geklopt hebben bij deze
hulde, maar ookwat er aan mu-
ziek en zang op tumbagebiedge-
presteerd werd, hetgeen van uit-
stekendekwaliteit was.

********TOT HET EIND van de avond
kon niemand zeggen wie van de
twintig detumbakroon zougaan
dragen. Het werd een gelijkop-
gaande strijd dieuiteindelijk op
devijfdeplaatsSolin Trimonmet
TJn dosy tres pushé'bracht. Als
vierde Casin Giel met 'Abra Ca-
dabra', gevolgd door Chicho
Koek met 'Un pa un' en op de
tweedeplaats ItoDania met 'Nos
carnaval ta hopi dushi'.

********MORGENAVOND OM ACHT
uur staatAruba in hettekenvan
de verkiezing van de 25ste
jeugdcarnavals- koningin van
Aruba waaraan achttien kandi-
datenuitalle districtenvan Aru-
ba zullen deelnemen. Kaartver-
koop begint morgen om tienuur
bij hetSAC-kantoor.

********INGAANDE VANMIDDAG
OMzesuur toten met 19februari
om zes uur 's middags heeft de
commissaris van politie een al-
gemene vergunning verleend
voor hetplaatsen van objecten—
zoals stellages, trailers, vehi-
kels, en dergelijke—alsuitkijk-
posten op deopenbare wegenwel
langs deroute van de zondag 14
februari te houden grote carna-
valsoptocht in Oranjestad.

********ONDANKS DAT PAS vanmid-
dag om zes uur deze vergunning
vankracht wordt, begonnen gis-
teravond reeds velen hun trai-
lerslangs dewegteplaatsen. Dat
er de afgelopendagenthuis har-
gewerkt werd, bleek wel uit het
feit dat verschillende trailers
reeds keurig beschilderd waren
met de leuze van het 34ste Aru-
baanse carnaval.

********WAAR MEN MAG gaan staan,
hoemen moetgaan staanen wel-
ke voorwaarden men in acht
dient te nemen,kan men in deze
Amigoe lezen in de advertentie
op pagina vier. Hou u aan de
voorwaarden, dan worden pro-
blemen voorkomen.
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Onderzoek fraude Tumba-festival
WILLEMSTAD — De Com-

missaris van Politie maakt
bekend dat er bij de politie
geen onderzoek gaande is
naar interne fraude of enige
andere vorm van fraude ge-
pleegd door de "Vereniging
van Curacaose Musici" met
betrekking tot het festival di
Tumba 1988.

De politie stelt weleen onder-
■""'■ ;" ;"'ake vermoedelijke

overtreding door genoemde ver-
eniging van een der voorwaar-
den verbonden aan de vergun-
ning afgegeven voor het orga-
niserenen houden van het Tum-
bafestival.

Dit onderzoek betreft
slechts de vraag in hoeverre de
maximum toegestane hoeveel-
heid toegangskaarten, die ver-
kocht hadden mogen worden, al
dari nif>t overschreden werd.

Beleidsmedewerker FNV op Curacao
WILLEMSTAD—Gedurende

twee dagen heeft Willy Wage-
naars, beleids- medewerker van
de Federatie van Nederlandse
Vakverbonden, FNV, op Cura-
caobesprekingen gevoerdmetde
besturen van Kamera Sindikal
en SSK. Het overleg ging voor-
namelijk over het scholings- en
vormingBplan van de Antilli-
aanse vakverenigingen.

Wagenaars is gespecialiseerd
in vakbonds- aangelegenheden
voor ontwikkelings- landen. Hij
was op doorreis op Curacao na
een bezoek aan Suriname. Daar
voerde hij overleg met de Moe-
derbond van VanRussel. Wage-
naars was uitgestuurd door het
IVV, het Internationaal Ver-
bond van Vrije Vakbonden,
waarbij meer dan tachtig mil-
joenleden zijnaangesloten.

"Hij kwam hier ook langs om
de bestaande banden tussen de

FNV en ons wat strakker aan te
halen", aldus Ewald Ong-A-
Kwie, dieinseptembervorigjaar
in Nederland ook al besprekin-
gen voerde over het op stapel
staande scholings- en vormings-
programma.

WILLEMSTAD — De volle
maan- nacht- wandeling die
morgenavond in het Christoffel-
park gehouden wordt,begint om
22.00 uur en niet om 23.00 uur
zoals gisteren de Amigoe ver-
meldde. De wandeltocht die
voert door het landschap van de
kalk-kappen langs de salina en
dekust, zal ongeveer om 01.00
uur afgelopenzijn. Ookkinderen
mogende negenkilometer- wan-
deling lopen. De beheerder van
het Christoffel-park isvoor meer
informatiebereikbaarviahet te-
lefoon- nummer 640363.

...Willy Wagenaars (tweede van
links) ingesprek metAntilliaan-

se vakbondsleiders. Uiterst
rechts zitEwaldOngAKwie... Caribele lid

van de ACCI
WILLEMSTAD— Op 1 april is
Caribele Arts & Crafts één jaar
geopend. Tevens is deeigenares-
se,Lorna Elenburg, in december
opgenomen als lid van deAssoci-
ationofCrafts& Creative Indus-
tries (ACCI) in Zanesville
(Ohio), een associatievan produ-
centen, verkopers en winkeliers
van creatievehandenarbeid pro-
dukten. Door het lidmaatschap
van ACCI wil Caribele niet al-
leen het toerisme uit Nöord-
Amerika bevorderen, maar ook
het professionalisme in de crea-
tieve handenarbeid helpen be-
vorderen.

Caribele in Bloempot Shop-
ping Centerbiedt een uitgebrei-
de sortering aan handenarbeid
artikelen, kunstvoorwerpen en
schilderijen. Daarnaast geeft
Winnie Cratszuit Caracas lesin
handenarbeid aankinderen. Bo-
vendien verkoopt Caribele pro-
dukten van lokale schilders en
kunstenaars.

Proefonderzoek Aidsremmend middel
AZT kan verslechtering van toestand
van seropositieven tegenhouden
UTRECHT — Een proefon-

derzoek naar het effect van
het aids- remmende middel
AZT (retrovir) bij achttien se-
ro- positieve mannen heeft
aanwijzingen opgeleverd dat
het middel verslechtering
van detoestandvan seroposi-
tieven zou kunnen tegenhou-
den. Volgens een woordvoer-
dervan de fabrikant Welko-
me vormen deresultaten inie-
dergeval aanleidingvoor een
veel groter onderzoek inver-
schillende landen, inclusief
Nederland.

Het proefonderzoek is uitge-
voerd doorartsenvan hetAcade-
mische Medisch centrum en de
GG en GD in Amsterdam en het
research- laboratorium van
Wellcome. De resultaten zijn
dinsdagavond bekend gemaakt
op een doorWellcome georgani-
seerd symposium in Utrecht.

Volgens een van de onderzoe-
kers, de arts F. deWolf, is erre-
denvoor "enigoptimisme", maar
was het proefonderzoek teklein
en duurde het te kort om nu al
conclusies te trekken, bij voor-
beeld over een eventuele wijzi-
ging van het beleid inzake- aids-
tests. Zon wijzigingheeftpaszin
als vaststaat datkan worden
voorkomen dat seropositieven
aids krijgen en volgens hem
duurt het nog twee of drie jaar
voor daarzekerheid over is.

De achttienmannenzijngedu-
rende 16 tot24 wekenbehandeld

met verschillende doseringen
AZT, al dan niet in combinatie
met het anti- herpesmiddel acy-
clovir. Bij 17 van hen daalde het
niveauvan de antistoffen tegen
het aids- virus en in dertien ge-
vallen (het niveau isaltijdwisse-
lend) was die daling ook statis-
tisch gezien van betekenis. Ne-
gen mannen werden negatief,
hetgeen niet wil zeggen dat ze
nietmeer besmetzijn, maar wel
dat de kans dat ze op vrij korte
termijn aids zullen krijgen is
verminderd.Bij een man metan-
tistoffenin het hersenvocht(van
belang in verband met mogelijke
aids- dementie) waren die anti-
genen na twaalf weken ver-
dwenen.

Toepassing van acyclovir, al
danniet incombinatie metAZT,
leeknietvan invloed opderesul-
taten. Bij zeven onbehandelde
mannen steeg het niveau antis-
toffen ofbleefhet gelijk. Bij tien
van deachttienmetAZT behan-
delde mannen steeg het aantal
T- helpercellen (van belang
voor de natuurlijke afweer van
het lichaam), bij twee daaldehet.
Bijwerkingen van de medicijnen
deden zichnietvaak voor en wa-
ren mild. Twee mannen hadden
symptomenvan bloedarmoede.

Dr. S.A. Danner (internist)
van hetAMC gaf in Utrechteen
overzichtvan deresultaten van
debehandeling metAZTvan 115
aids- patiënten in drie Amster-
damse ziekenhuizen en in de
Academische ziekenhuizen in
Groningen, Leiden, Utrecht,
Nijmegen eh Rotterdam. De be-
handelendartsen registreren er
precies de gunstige en ongunsti-
ge werkingen van het middel.
Dat is nodig om dathet al op de
markt is toegelaten (in hetvoor-
jaarvan 1987) toen er nog maar
een halfjaar ervaring mee was
opgedaan. Normaal is registra-
tie pas mogelijk na een veel lan-
ger enomvangrijkerklinisch on-
derzoek.

De duurvan defollow- up was
gemiddeld 20 weken. In die tijd

overleden acht van de 115 pa-
tiënten. Het vervolg- onderzoek
bevestigt deeerste ervaringen:
een dalingvan desterfte,minder
nieuwe complicaties en een ver-
beteringvanhetpersoonlijk wel-
bevinden.

Danner benadrukte dat een
antwoord op de belangrijke
vraag hoe lang de gunstigewer-
king aanhoudt,nog niettegeven
is. Bovendien zijn de bijwerkin-
gen nietgering: vanwege diebij-
werkingen moest bij 27 procent
van de patiënten de dosis AZT
wordenverminderd en moest(na
gemiddeld 14 weken) bij 12pro-
cent de behandeling worden af-
gebroken.

Aan de groep van 115 patiën-
ten zijn indie twintigweken 492
eenheden bloed toegediend.
Naast dezeaanslag op de Neder-
landse bloedvoorraad kan dit,
als het aantal met AZT behan-
delde patiënten de komende ja-
ren zoals veovacht snel stijgt,
volgens Danner betekenen dat
de kosten hiervan moeten wor-
den opgeteld bij de hoge kosten
van het middel zelf: op het
ogenblikbyna 20.000guldenper
patiënt per jaarbij devolledige,
aanbevolen dosis.

Niettemin, aldus Danner, is
AZT op dit moment het enige
werkzame en beschikbare mid-
del. Een soortgelijk middel, dat
in Nederland nog niet beschik-
baar is, blijkt ookbelangrijke —zy het weerandere—bijwerkin-
gen te hebben. Misschien kun-

nenin denabije toekomst combi'
naties van dit soort middele"
worden getest, elk in een lage?
dosering, waarbij een gecond'l'
neerdgunstigeffect gepaard zo"
kunnen gaanmetminderbijweg
kingen per middel. Maar om di'
zo snel mogelijk vast te stelle"
zal dekomende jarenpermaneD'
klinisch onderzoek nodigzijn,*"'dusDanner.

Kans op
concert
Michael
Jackson

WILLEMSTAD- Michael
Jacksonzal op3 maarteen'li-
ve' concert geven in Madison
Square Garden in New York.
De sponsor is Pepsi Cola. De
Caribbean Bottling Co. heeft
beslagkunhen leggenopvier
toegangskaarten, dieop 17en
24 februari verloot zullen
worden. De ALM zal voor de
winnaars twee retour tickets
naar New York ter beschik-
king stellen. Bovendien zul-
len dewinnaars meteen limo-
sinevan hetvliegveldKenne-
dy naar Madison SquareGar-
den en weer terug gebracht
worden en kunnen ze gratis
overnachten in Hotel Inter-
continental in New York.

Deelname is bijzonder ge-
makkelijk. Onder elke dop
vanPepsiofMirinda iseen af-
beelding van rubber van de
superster aangebracht. Twee
rubberen afbeeldingen oféén
schroefdop kan men inwisse-
lenvoor een lotvan deze cam-
pagneen meedingennaaréén
van de twee prijzen elk be-
staande uit twee toegangs-
kaarten voorhet 'live'concert
vanMichael Jackson.De win-
naar van elke trekking ont-
vangt: twee ALM retour- tic-
kets naar New York, over-
nachting in Hotel Interconti-
nental in NewYork, tweere-
serveringen voor Madison
Square Garden en transport
per limosine van en naar
vliegveld Kennedy.

Men kan de loten inwisse-
lenbij dePepsi Colafabriek in
Zeelandia ofbij Consales in
Bonaire. Hoemeer loteninge-
leverd worden, hoemeerkan-
sen er zijn om te winnen.

Radio-programma
over Tumba-Festival

jeugd
WILLEMSTAD—In haarweke-
lijkseradioprogramma heeftEn-
fasisRadial gesproken metDido
Rodriguez, leraar en vader van
een kind dat heeft deelgenomen
aanhetTumbajeugdFestival. In
het radioprogramma werd met
Rodriguez gesproken over zijn
ervaring als ouder met betrek-
king tot dit carnavals-gebeuren.
Eveneens werd hem gevraagd
hoe hij de deelname van zijn
dochter ziet in verband met de
educatieve ontwikkeling van
kinderen in hetalgemeen.

Daarnaast heeftEnfasisRadi-
al gesproken met zijn dochter,
MarisolRodriguez, overhaar er-
varing als deelneemster aanhet
Tumbajeugd Festival. Marisol
heeftverteld hoezij haar deelne-
mingaan dit evenement gecom-
bineerd heeft met haar school-
verplichtingen.

Dit programma is vrijdag te
beluisteren op de FM- band en
zaterdag en zondag op de AM-
band.

Voorzitter van
carnavals-comité
treedt af

WILLEMSTAD—Felio Co-
lmet, voorzitter van het Car-
navalscomité heeft in een
brief, gericht aan de gezag-
hebbervanCuracao, zijn ont-
slagper 3 februari 1988 inge-
diend alsalgemeen coördina-
tor van voornoemd comité.

In deze briefbrengt hij onder
andere naar voren dat ondanks
alzyninspanningenhij erniet ingeslaagd is om een sfeervanver-
trouwen, oprechtheid en weder-
zijds respect in de commissie te
creëren. Puntsgwijs brengt hij
zijn bezorgdheden naar voren
waarinhijondermeer steltdater
beslissingen buiten hem om ge-
nomen worden, men zich niet
houdtaan voorgeschrevenregle-
menten, en er evenementen ge-
organiseerdworden zondereerst
overleg met hem te plegen ter-
wijl hij alsalgemeen coördinator
depersoon is die deuiteindelijke
verantwoordelijkheid moet dra-
gen en rekenschap moet af-
leggen.

Daar deze handelingen in-druisen tegen zijn principes
trekthij zich terug alscoordina-
tor om zodoende plaats vrij te
makenvoor een ander persoon
om zyn werkzaamheden voort te
zetten. Felio Colmetwens in zijn
brief iedereen een gezellig car-
navalsfeest.

St Maarten
lost schulden
sneller af

WILLEMSTAD — St. Maar-
ten gaatper1 september 1.2 mi»'
joenguldenextra aflossen op de
schulden van dateiland aan het
Algemeen Pensioenfonds Ne-
derlandse Antillen, APNA. St
Maarten heeft op 29 januari 1'
miljoen overgemaakt naar de
SVB, eveneens ter aflossing va?
een schuld. Dit werdbereikt tij-
densoverlegtussen ministerles-
lie Navarro en hetBestuurscol-
legevan St. Maarten.

De inspectie der belastinge"
op St. Maartengaateen scherpe-
re controle uitoefenen. Zo zal er
een betere registratie komeij
vanbelasting- plichtigen. Dit zal
vermoedelijk een hogere aflos-
singvan de schulden van dat ei-
landaan de centraleoverheidbe-
tekenen.

Debelasting- inspectievan St
Maartenzal voorts meer gebruik
gaan maken van de automatise-
ring, diehet BC vanSt. Maarten
gaat invoeren.

TevensheefthetBC decentra-
le overheid latenweten bereid te
zijn om hetWegvloeien van de-
viezen beter in de gaten te hou-
den.Erzaleen speciale deviezen-
commissieworden benoemd, die
adviezen zal uitbrengen aan de
overheden.

Ingezonden
Lei diRetiro

VA PA hopi tempu kaba ma
bini ta nota vntendensia di bus-
ka e solushon di mas simpel pa
problema.

Solushonnanasina'ki hopi bia
tin eefekto dilapikos naluga di
buska solushonkv ta eksigi ma*
tempu ienergia,perokv nafinal
tinresultadoku ta bai na orige°
di cproblema.

Na mipareserediskushonnaJ)
kv tatumando lugarondo dieLe'
diRetiro ta bai den e mes vn di-
rekshon kv ma kaba di senaté-
Tinvarios proposishon riba me-
sa e.0.:

Kansela Lei diRetiro.
InterumpfehekushondiLei d»

Retiro pa 5 ana.
Mi ta di opinion kv ta forrna-

nan negativo diaserka eproble-
ma, sieta vnproblema. PakonO'
sementukv mi tin die Lei diRe"
tiro, mitakerekv tinvn manera
sumamente positivopakonside-
ré, propaga isplika eLei diReti-
ro, muy en partikular naempre'
sarionankvke establesé na A»'
tiyas.

Lei diRetiro, ehekuta korekr
tamente taeksigi kv Gerehsia d>
vn empresa ta disiplina den su
maneho lokeaktualmentetafiJ'. .
ta den vn kantidat di empresa-
Paralelo naedisiplina eksigidie
Gerensia,eLei diRetiro bon ehe-
kuta, ta imponé disiplina riba
empleadonandieempresa.Mit*
kere kv tur impresario lo desea
trahadó disipliné. Tin hendekv
por ningakv esaki ta mashapf
sitivo i pakiko no porkambi*
nomber die lei?Mi no ta ningul'
eksperto riba e tereno aki, pcf0
ta simplemente vn manera di^
tinto dimira e asuntu, vn kv m 1
no a tende ainda den pübliko.

Promékv miterminamikere-
marké kv mi no ta ekskluikv 1?
por ta nesesario pa introdu8'
siertomodifikashondenelei. W
ehempel pa konklui: Ta masha
fasil pamibisa hendekv naKof'
sounanta serahende denpriso**;
pero miporbis'e hendeakitarflP6
ku si c tene su mes nareglana* 1

stipulé lo c pasamasha dushiv*
Korsou. Noporpurba cestilo a*1

pa 5 aha?

JOSSYHASSELMEYER
CuraC»0

American Airlines
vliegt dagelijks non stop

Curasao - New York.
0 "Wide Body Jet".
SZf Vooraf gereserveerde plaatsen.
S_f Films en nieuws aan boord.
SEï Eigen internationale aankomst-

hal waar U snel en gemakkelijk
door immigratie en douane gaat.

ET "AAdvantage"* reispunten
programma.

S3Uitstekende bediening aan boord
en service waar U op kunt rekenen.

Vlucht # Vertrek Aankomst
679 I*ls 20:35

Bel Uw reisagent of American Airlines
Tel. 81081 Curasao

AmericanAirlines
SometMngslpe(Minlheair"
* AAdvantage is a registered service of American Airlines, Inc.
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: Toko Weekend Y_!_ypecial!_ 1
"

[Hnele Gebraden Kip ...TZrZ^y^ | j
: Toko \___y uikertuintje de Grutter met hopi Kippen!! {



Société
Hippique
Jongbloed

WILLEMSTAD — Onlangs
de Societé Hip-

"j'que Curacao aan de
°ögbloedwegdeeerste dres-suur- wedstrijd van dit jaarvoor juniorenen senioren.De uitslagen van deze wed-

,*L-1 (rubriek 1): 1. M.Brandao
f!o), 2. C. Smaal (Faustico), 3.
f: Smaal (Faustico), 4. S. Reu-
?M (Lucky Me), 5. L. Hagens

pA-B (rubriek 2): 1. Jennifer
lkhumaceiro (Pele), 2. Chris
!°arra (Dusty), 3. Lisa Ibarra

4. IsabelKnegtel (Pele),

°' Doris Knegtel (Dusty).
fn°-l (rubriek 3): 1. Leslie Salas
foldy), 2. JenniferKusters (Ca-
v?dria)' 3- Robert van Ginkel
Sfaroncito), 4. Anoushka Betist
öPeedy), 5. e.a. Caroline Beau-
fn(Charlie Brown), 6. e.a. Les-

aKooyman (Maroncito).
fp"-2 (rubriek 4): 1.EricaRomer
Jplandria), 2. Anouk Smaalkady), 3. Margreet Kuipers
sJamy Blue), 4. Caren Salas
k°ldy), 5. Sjoerk Kuipers
Uarzan).

...mevrouw I. van Leeuwen reikt
de trofee uitaanEricaßómer, die
eerste werd in haarRubriek met
hetpaard Calandria...

VOETBAL/ACCRA — Zambia
heeft zich geplaatst voor het
Olympisch voetbaltoernooi. De
ploeg verloor weliswaar de twee-
dewtedstrijd tegen Ghana met 0-
1,maar heteerste duel wastwee
weken daarvoor in een 2-0 over-
winning voor Zambia geëindigd.
InAccra scoordeAnthony Yebo-
ah voor 60.000 toeschouwers in
de 17e minuut.

Derde en vierde ronde
Bridge-uitslagen Asiento

WILLEMSTAD — De da-
mes vanAsiento hebben in-
middels alweer vier ronden
van hun bridge- competitie
afgewerkt

De heer VanMeijeren, als een
van dezeerweinige herenin het
damesgezelschap, liet in de der-
de ronde zien dat hij met zijn
vrouw kan bridgen. Het
echtpaar werd met ruime voor-
sprong eerste. In de vierde com-
petitieronde waren de dames
Boudewijns en Kruisheer het
sterkst.

De uitslagenzijn
In de derde ronde (26 januari)
scoorden van de20 paren negen
boven het gemiddelde van 50%:

1. Echtpaar Van Meijeren:
66,93%; 2. Nebbeling - Van
Vliet: 62,43%; 3. Henriquez -
Schnitger: 61,38%; 4. Boude-
wijns - Kruisheer: 58,47%; 5.
Smeets - Van de Velde: 55,03%;
6. Horsthuis - Eikelboom:
52,91%; 7. Hansen - Van Hene-
gouwen: 51,32%; 8. Bongers - De
Vries: 50,79%; 9. Van Heel - Jo-
nes: 50,00%.

In devierderonde (2 februari)
bleven acht dames boven de ma-
gische score:

1. Boudewijns - Kruisheer:
61,22%; 2. Hansen - Van Hen-
gouwen: 59,18%; 3. Boer - Van
Vliet: 58,50%; 4. Senior- Van dec
Plank: 57,82%; 5. Van Beck -Blankevoort en Schnitger - Hen-
riquez: 56,46%; 7. Vlug - Strol-
lenberg: 55,78%; 8. Bongers - De
Vries: 53,40%.

Oefenduel voor EK
Jong Oranje 2-2
tegen GA Eagles

ZEIST—JongOranjeheeft
in een oefenwedstrijd tegen
Go Ahead Eagles met 2-2 ge-
lijkgespeeld.

In het oefenduel, als voorbe-
reiding op het dueltegen Spanje
in dekwartfinales van hetEuro-
pees kampioenschap, op 24 fe-
bruari in Murcia, werden de
doelpunten over twee helften
verdeeld.

Voor derust nam GA Eagles
een voorsprong'door treffers van
Bleuming en Voskamp. In de
tweede periode zorgden invaller
Viscaal (PSV) en Willems (FC
Twente) voor de gelijke stand.

Op 17 februari volgtde laatste
oefenwedstrijd tegen MVV.
Daarna brengt coachNol deRui-
ter de selectievan 22 man terug
naar 16.

SPORT AGENDA

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

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

elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen -trainingvoorde jeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

SCHAAKSCHOOL-NAPLAKA CHIKI.
(0.1.v. Omalio Merien)
geopendvan 14.00-15.15/15.30-16.45 en
20.00-21.15 uur te Plantersrust 6.

Bridge-uitslagen
WILLEMSTAD — De uitsla-

gen van de vierde competitie-
avond van bridgeclub 'Corsow':
1. heren De Vries/ Sewrajsing
60.00 procent; 2. echtpaar Van
den Ende 58.33; 3. dames De
Vries/Bongers 53.33.

De uitslagen van de vijfde
competitie- avond van bridge-
club 'Asiento': 1.echtpaar Bere-
nos 61.61 procent; 2. dames
Geenen/D. Winkel 60.71; 3. he-
ren Loeliger/Swart 59.52; 4.
echtpaar Van denEnde 57.74; 5.
mevrouw Seinhorst/heerKruis-heer 53.27; 6. heren Van Nass/Wijsmulier52.38, heren Blanke-voort/Winkel 52.38.

De volgende bridge- avondenzijn: vrijdag 5 februari bij 'Cor-sow' te Scherpenheuvel om acht
uur en dinsdag 9 februari bij'Asiento' te Rust & Burgh omhalfacht.

De BBNA herinnert de brid-gers eraan om zich te schrijven
voor deCuracaoseparen-kampi-
oenschappen. Opgaven bij VandenEnde (tel.: 674156) tot uiter-
lijk5 februari.

NAPOLI LOOPT PUNT OP CONCURRENTIE UIT
Eindelijk weer winst voor Juventus
AC Milan ontsnapt met tien
spelers net aan nederlaag

Napoli heeft zijnvoorsprong in deItaliaanse competitie ver-
groot.De club van Diego Maradona won bijAscolimet 3-1, ter-
wijl AC Milan in Florence tegen Fiorentina nietverder kwam
dan 1-1.Hetverschil tussen beideploegen werd daardoorvier
punten. ASRoma profiteerde nietvan dehalve misstapvan AC
Milan. Uit bij Cesena kwam de ploeg uit de Italiaanse hoofd-
stad nietverder daneen doelpuntloos gelijkspel.
Diego Maradona had in de over-
winningvan Napoli een groot
aandeel. Nadat Casagrande voor
Ascoli de score had geopend,

van Napoli ook de eerste drie
plaatsen in het topschutters-
klassement bezet. Na Maradona
en Careca volgt Giordano.

maakte Maradona vier minuten
later al weer gelijk vanaf de
strafschopstip: 1-1.Het beteken-
dezijntiendedoelpunt in de com-
petitie, waarmee hij nu de
topscorerslijst aanvoert. Nog
voor derust gafGiordano na een

Bij Ascoli keek de jongere
broervan Maradonavanafdetri-
bune toe. Hugo Maradona, die
over twee seizoenennaar Napoli
overstapt, is er nog niet in ge-
slaagd een basisplaats bij Ascoli
te verwerven.

Zuidamerikaanse combinatie
tussen Maradona en Careca de
landskampioen de leiding. Vier
minutenna rust beslisteCareca
hetduel definitief.DeBraziliaan
bracht daarmee zijn produktie
op acht treffers.

Opvallend is dat devoorhoede

In Florence, waarvoor dewed-
strijd de politie de 'supporters'
met traangasbestookteomonge-
regeldheden weer ondercontrole
te krijgen, is AC Milan na vijf
achtereenvolgende overwinnin-
genaaneen nederlaag ontsnapt.
Fiorentina nam drie minuten na

rust de leiding door Baggio.
Twintigminuten voor het einde
werd aanvaller Virdis van AC
Milan uit het veld gestuurd na
een serie zware overtredingen.
Onder impulsen van Gullitzette
AC Milan de Florentijnse verde-
digingmet tien man onder druk.
Het 'resultaat' volgde in de 74e
minuut. Massaro werd onderuit
gehaald binnen de zestien- me-
terlijnen, waarna libero Baresi
raak mikte (1-1). Gullit over de
strafschop: "De scheidsrechter
gafons een cadeau voor het har-
dewerken, maareen strafschop?

MIAMI-Dit isDOC KANE,
een gemiddeldevan 125 ishij

"■0ë steeds een actieve concurrent
"oor menige bowler in Miami. In
'W voerde hij zijn gemiddelde

119 op naar 125. Niet gekv°°r een man die vorige week 99
farwerd. "Bowlingis mijnenige
tydverdrijf dat ik nog heb", zegt

die in 1925 naar Miami
"Al mijnpersoonlijke

genden zijn reeds overleden,
'naar gelukkig heb ik nog mijn
"oivling-vrienden."

Dertig van hen gaven acte de
P^sence op het toernooi dat ter

van de viering van
ZlJn 99e geboortedag werd geor-
So.niseerd. Kane is een van de
j*>eeactieve bowlers van 99 jaar.
üeander is HarryElliott.. -4/ de emoties om zijn leeftijd
begrijptKane niet zo goed. "Ik
'X'el me nognet zo goedals vijftig
Jaar geleden. Ik rijd nog steeds
**-tfnaar de kerk, doe mijn eigen
°°odschappen enga tweekeerper
'"eek naar het bowling-
<*ntrum."
Hij heeft slechts tweeklachten.
Door een slechte rechterknie

*Qi hij niet meer zijn normale
"inloop nemen. "Ik loop gewoon,
?'ÜP en werp mijn (10 pounds-)
m."
Zijn tweede klacht betreft de

föze waarop zijn vrienden met

fcm omgaan. "Sommigen be-
me als eenbaby. Ze wil-

[el mijn bal dragen naar de
fyan. Dat vind ik niet zo prettig.
jfe denken dat ik een oude man
°en. OK, ik ben nietmeerde bow-
krdie ik eertijds was, maar, nog-
"taa/s, ik ben nooit zo goed ge-
feest. Zelfs niet in mijnzeventi-
&ren tachtiger jaren."

RUSH SCOORT
Bij Juventus scoorde de veelverguisde Brit lan Rush het

eerste doelpunt in het dueltegen
rodelantaarn-drager Empoli. De
staartclub, die de competitie
startte met een negatief punten
aantal van mm-vijf wegens het
'fixen'van uitslagen in de vorige
competitie, kon het tegenJuven-
tusnietbolwerken. Naheteerste
doelpunt van Rush sinds 1 no-
vember, volgdener nogdrie door
medespelers gescoord, waarvan
twee doormiddenvelder Marino
Magrin. Juventus maakte met
deze overwinning een eind aan
zes wedstrijden achtereen zon-
deroverwinning.

Inter Milan trok meer deaan-
dacht door het vastleggen van
Lothar Matthaus, danmetdebe-
scheidenoverwinningvan 1-0 op
Como. Inter moet aan Bayern
München een cheque overhandi-
gen methetbedrag van acht mil-
joen gulden. Matthaus zal een
verbintenis gaan tekenen voor
drie jaar. Jaarsalaris: een mil-
joengulden, exclusiefpremies.

Sampdoria kwam voor de
tweedekeer achtereen niet ver-
der dan een gelijkspel. Nu bleek
Torino even sterk: 1-1.

UITSLAGEN EN STAND
De uitslagen van het afgelo-

penweekeinde uitde Italiaanse
competitie zijn:
Ascoli - Napoli: 1-3; Avellino -

Verona: 1-0; Cesena - AS Roma:
0-0; Fiorentina - AC Milan: 1-1;
Juventus-Empoli: 4-0; Pisa - Pe-
scara: 2-0; Sampdoria- Torino: 1-
-1; Internazionale - Como: 1-0.

De stand:
1. Napoli 1729
2. AC Milan 17 25
3. ASRoma 17 23
4. Sampdoria 17 22
5. Internazionale 17 20
6. Juventus 17 18
7. Verona 17 16
8. Torino 17 16
9. Cesena 17 16
10. Fiorentina 17 14
11. Pescara 17 14
12. Ascoli 17 13
13. Pisa 17 13
14. Como 17 11
15.Avellino 17 10
16.Empoli (-5) 17 7

Bondscoach Wales ontslagen
Bilardo slaat lucratief
aanbod van Barcelona af
DEN HAAG — Johan Cru-

ijff is niet deenige trainerdie
in de belangstelling staat bij
Barcelona. Deze week bleek
datdeCatalaanseclubCarlos
Bilardo, de coachvan het Ar-
gentijnse nationaleelftal, een
aanbieding heeft gedaan.
Sporting Lissabon, de club
waarmee Ajax onderhandelt
over dekomst van Rijkaard,
heeft zijn trainer Keith Bur-
kinshaw op staandevoet ont-
slagen.

Ook MikeEngland, debondco-
ach van het nationale elftalvan
Wales, tegenstandervan Oranje
bij de voorronden om een plaats
in de WK-voetbalfinale in 1990,
is ontslagen. Cambuur heeft Po-
povics aangetrokkenvoor deaan
het eindvanhet seizoennaar GA

Eagles vertrekkende Frits Kor-
bach.

Carlos Bilardo heeft een aan-
bod van Barcelona afgeslagen
om daar als trainer-coach te ko-
men werken. Bilardovertelde in
BuenosAires dathijzijncontract
met de Argentijnse voetbalbond
respecteert. Op grond van die
overeenkomst is hij ver-
antwoordelijkvoor het nationale
elftal tot en met het toernooi om
dewereldtitel in 1990, dat inIta-
lië wordt gehouden. In juni1986
leidde hij Argentinië in Mexico
naar de wereldtitel. Bilardo be-
nadruktetegenoverArgentijnse
journalisten dat de aanbieding
uit Spanje zeer lucratiefwas.

Vanwege de slechte resulta-
tenvan hetelftal is deBritKeith
Burkinshaw dezeweek op staan-
de voet ontslagen bij Sporting

Lissabon. Volgens de clublei-
ding was hij niet langer meer te
handhaven. Hij wordt in Lissa-
bonopgevolgd door AntonioMo-
rais, de vroege Portugese
bondscoach.

Burkinshaw had een contract
voor tweeëneenhalf jaar. De op
de achtste plaats staande ploeg
heeft als enig lichtpunt nog het
spelen in deEuropa Cup 11, waar
het in dekwartfinales in maart,
Atalanta ontmoet.

JOHANCRUIJFF:Barcelona
heeft belangstelling...

Transfer naarLissabon nog nietrond

Rijkaard wil in het
KNVB-centrum trainen

ZEIST—Inafwachting van
zijn transfer naar Sporting
Lissabon heeft de profvoet-
baller Frank Rijkaard het
plan opgevat zijn conditie op
peil te houdenmettrainingen
op het sportcentrum van de
KNVB te Zeist. De 24-jarige
Amsterdammer, die in no-
vember bij Ajax opstapte,
heeft bij de voetbalbond een

verzoek ingediend onder lei-
ding van bondscoach Bert
van Lingen te mogen trainen.
"Datverzoek wordt gehono-
reerd. Wanneer Rijkaard be-
gint, is mij niet bekend", liet
woordvoerder Jesseweten.

Ajax wildewoensdag noggeen
uitsluitsel geven of Rijkaard al
danniet toestemmingkrijgtvoor
de trainingen met Van Lingen.
Algemeen directeur Arie van
Eijden zei te weten van het ver-
zoek, maar dat er intern bij zijn
club nog over gesproken moest
worden. Wel had hij dinsdag

even contactdaarovergehadmet
bondsartsVanKessel.

...FRANKRIJKAARD: trainen
in hetKNVB-centrum...

FYSIEKE CONDITIE
Die kreegdinsdagRijkaard op

bezoek. De voetballer kwam met
wat lichamelijke klachten en
wilde bovendien weten, wat hij
in afwachting van de transfer
aan zijn fysieke toestand kon
doen.Kessel: "We hebbeneen in-
ventarisatie gedaan. Er is een
pakket training nodig om de
zaak weer op te krikken. Rijk-
aard heeft op zijn manier de
laatste maanden aan sport ge-
daan. Zijn algemene fitheid is
goed. Hij is een sterke jongen,
maar hij heefter weleenpaarki-
lo bij gepakt. Maar wat Frank
natuurlijk hetmeest nodig heeft
om als voetballer in conditie te
komen is detraining met de bal.
Hij moet op datgebied weer aan
de gang."

Rijkaard kwam volgens Kes-
sel vragen om die voetbal-
technische training. De
technische stafvan deKNVB
bleek bereid tot medewerking.
"Alleenmoeten we nu even een
berichtje van Ajaxafwachten. Ik
heb met Van Eijden contact ge-
had over de mogelijkheid, dat
Frank hier komt trainen. Rijk-
aard zoekt een weg om weer in
conditie te komen. De KNVB
lijktmij neutraalgenoeg om dat
te verwezenlijken.

TRANSFER
De afronding van de transfer

van de almeer danviermaanden
in-actieve Rijkaard naar Spor-
ting Lissabon bleek woensdag
nog steeds niethaalbaar.Zondag
verliep determijn, dat dePortu-
gese clubeen optie hadop de Ne-
derlandse international. Ajax
verlengt momenteel die periode
om tot zaken te komen, omdat
het volgens Van Eijden voor
twee partijen, Ajax enRijkaard,
geen enkel voordeel biedt de
zaak nu aftekappen. Ajax heeft
van de Portugese zakenman
Goncalves een optie-bedrag van
een miljoen gulden ontvangen.
Dat bedrag is de visconserven-
fabrikant officieel kwijt. Voor
Rijkaard wordteen transfersom
van vijf miljoen gulden ge-
vraagd. De vraagprijs bedroeg
voor het als eerste
geïnteresseerdeAC Milanin het
najaarnog zes miljoen gulden.

EK GROTE DOEL
Rijkaard zelf noemde

woensdag in een interview met
hetvoetbal-weekblad VIhet spe-
lenvan de eindronde om hetEu-
ropees kampioenschap in West-
Duitsland zijn grote doel van dit
moment. Een terugkeer naar
Ajax hieldhij nogsteedsvoor on-
mogelijk. "Ikkanhet beslist niet
opbrengen terug te keren naar
De Meer. Ik hebmet geenenkele
speler problemen, maar het zou
niet meer werken.Dat weet ik."

Als de verkoop naar Sporting
Lissabon niet doorgaat, dan wil
Rijkaard hetbestuurvan Ajaxop
de man afvragen hem tijdelijk
uit te lenenen na zijn eventuele
optreden bij de Europese titel-
strijd over een definitieve ver-
koop te praten. "Als Sporting
wegvalt, zijn we op een punt ge-
komen, dat er iets moet gebeu-

ren. Ajax zal zich nu wat be-
hulpzamer moeten tonen", aldus
de 24-jarigeinternational, diena
Nederland - België van9septem-
ber doorbondscoach Michels niet
meer werd geselecteerd.

Geen Toto
Omdat er in Nederland ook
uitbundigcarnaval wordt ge-
vierd, wordt er in het wee-
keinde van 13 en 14 februari
niet gevoetbald. Daaarom is
er gedurende dat weekeinde
ook géénToto. De week daar-
op is er weer spanning op de
voetbal- velden.

Taekwondo
WILLEMSTAD — Afgelo-

pen zondag 31 januariheeft
deCuracaoTaekwondo Bond
een wedstrijd georganiseerd
voor kinderen van zeven tot
vijftien jaar(lager danzwarte
band) in de Sportzaal van
Asiento te Rust& Burgh.

De resultaten waren als volgt:
categorie7-9 jaar: 1. Erniël Cor-
delia, 2. Odin Tujeehut, 3. Julio
Hurtado, 4. J. Gutierrez; catego-
rie 10-12jaar: 1.MarielaOrtega,
2.Luis Crocs, 3.Roger Pieter; ca-
tegorie 10-12 jaar: 1. Ederei Su-
sana, 2. Marvin Ortega, 3. Jean-
JamilRojer, 4. Urling Koeyers;
categorie 12-15 jaar: 1. M. Rein-
derick, 2. M.Davidson, 3. Edson
Basiïia,4.0, daCosta Gomez.

WALES
Het kwalificatietoernooi voor

de eindronde voor het we-
reldkampioenschap voetbal
wordt door Wales gestart met
een anderecoach. ManagerMike
England werd, officieel wegens
gebrek aan resultaten, ontsla-
gen door de Welsh FA, de voet-
balbond vanWales. De 46-jarige
coach miste met zijn ploeg de
eindrondenvan '82 en '86.

De spelers zijn echter niet zo
gelukkig met zijn vertrek. Aan-
voerder Ratcliffe: "De spelers
hebben nog altijd vertrouwen in
hem. Hij is debeste man voor de-
ze baan. Hij is nooit bang ge-
weest jonge spelers een kans te
geven,zelfs alshij zonderenigri-
sicoeen ouderekon latenstaan."
Ratcliffe wordt in zijn uitingen
gesteund doortopspelers als lan
Rush (Juventus), Mark Hughes
(Bayern München) en Neville
Southall(Everton).

Over zijnopvolger is nog niets
bekend. Debond zitin financiële
moeilijkheden, een van de aan-
leidingen England te ontslaan.
Men wil de nieuwe bondscoach
per wedstrijd gaanbetalen.

POPOVICS
Sandor Popovics wordt de

nieuwe trainer van SC Cam-
buur. Hij kwam een tweejarig
contract overeen met de Friese
club. Hij volgt Frits Korbach op,
dieaan het eind van het seizoen
naar Go Ahead Eagles vertrekt.
Cambuur is zeertevreden met de
komst van de voormalige Hon-
gaar. Vooral de geweldige voet-
balsfeer inLeeuwarden trok Po-
povics erg aan.

Popovics hadeencontractvoor
twee jaarmet de Schiedamse
eerste clubSW.Hetisheteerste
seizoen van de ex-Hongaar. In
zijn verbintenis was echter een
bepaling opgenomen dat hij
eventueel alnaeenjaarkon ver-
trekken. Van die mogelijkheid
heeftPopovics gebruikgemaakt.

AMIGOE

IANTHONY J&. I
VEDER fflft !& Co. N.V &Z& \

Wij gaan door! %&£.
PAKKETTEN naar ~ j
NEDERLAND
* Luchtvracht per X.L.M.
*3.50/kg, minimaal ’.45.--* mcl. verzekeringen douanekosten

* voor meer informatie I_S_s^
TEL.: 614700 ö"0' f 'f

7

! SWIM, FITNESS AND AEROBICS:
CENTRE BARBOUQUET

heeft een gym met moderne ap-
paraten en onder professionele
begeleiding voor Uw training.

' Voor informatie bel tfn. 672771 of
kom zelf langs.
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Karnaval Kaleidoscoop
ZES KANDIDATEN ZULLEN
zaterdag 6 februari aan de ver-
kiezing van karnavalskoningin
vanBandabao deelnemen, te we-
ten Naideline Vrutaal, Rose-
Arm Henriette, Shariela Sibe-
lon, Aileen Nicia, Hildegonda
Fundador en Laura Biaune. De-
ze verkiezing wordt in HofiPopo
Rojer gehouden en begint om
half negen 's avonds. De toe-
gangsprijs is vastgesteld op vijf
gulden per persoon.

ALLE DEELNEMERS VOOR
het tumbafestival van Banda-
bou wordenverzocht om zo spoe-
dig mogelijkcontact opte nemen
met Hildo Manuela te Souax 28
ofRudy Rooi op de telefonnum-
mers 623288 (kantoor Karna-
vals- commissie) of 641838
(thuis).

GRUPO NOS ALEGRE organi-
seert morgenavond om acht uur
in Hofi Pachi Sprockel hun 'Fes-
tival di Tumba Alegre'. Negen
zangers zullen hieraan deelne-
men en worden begeleid door Ti-
piko Sopito. Daarna kan men
blijven dansenop muziek van de
band Emotions.

********VANAVOND IS DE bekende
'Lighting Parade' van het Cura-
cao Caribbean Hotel. Toeristen
uit alle hotels zullen met leden
van karnavalsgroepen en ande-
re mensen, gekleed in een T-
shirt van dithotel, aan deze op-
tocht meedoen. Ook deRaad van
Elfisvanavond aanwezig.De op-
tocht begint om acht uur vanaf
deKAE entrekt naar dePiscate-
que waar na aankomst de 'ball
masque' doorgaattottwee uurin
de morgen met muziek van Do-
bleßenGrupoEßA.

********VIA ALLE RADIO'S hoort men
dagelijks de adressenvoor de 'ba-
bysitters', die beschikbaar zijn
voor alle karnavals- evenemen-
ten. Het aantal schijnt dit jaar
zeer groot te zijn en als het zo
doorgaat, kunnen zij bijvoor-
beeld een soort vereniging van
babysitters vormen.

********

VAN DE KARNAVALSCOM-
MISSIE hebben wij vernomen
dat er in totaal acht kandidaten
aan de verkiezing van karna-
valskoningin zullen meedoen:
Sulaika Panneflek, Charla Nie-
veld, Nataly Francisca, Beatrix
Leito, Crista Toppenberg, Anto-
nietaPieters, ChutlinFelomina
en Viveka Casiano. De verkie-
zing vindt plaats morgenavond
samen met die van prins en
pancho in het Princess Beach
Hotel. De kaarten a vijftien gul-
denzijnreeds verkrijgbaar inhet
kantoor van de commissie in Co-
lon. De muziekgroepen Doble R
en NAN zullen gedurende deze
verkiezingen optreden, waarna
er gelegenheid tot dansen be-
staat.

DE KINDEROPTOCHT START
dit jaarom tien uur 's morgens.
De deelnemers moeten om acht
uur aanwezig zijn, terwijl alle
praalwagens en andere voertui-
genvanaf zeven uurop dePater
Eeuwensweg moeten zijn. Dit
jaarkunnen de praalwagens die
vanafPietermaaikomen, tussen
drieen zesuur 's morgensvia de
Emmabrug de Pater Eeu-
wensweg bereiken. Na zes uur
moeten zij via de Julianabrug
rijden.

********

kinder-carnaval opCuraqao

...de kandidaten voor de verkie-
zing van carnavals.- koningin
vanßandaAbao...

Administratieve cursus
vergrootkans op baan
Lagere opleiding boekhouden
als opstapje Praktijkdiploma

WILLEMSTAD — Cursis-
tendie deophetbedrijfsleven
en de dienstensector gerichte
cursus Spreekvaardigheid
volgen hoeven voortaan niet
naar Nederland toe voor een
half uur durend mondeling
examen. De Stichting Neder-
landse Associatie voor
Praktijkexamens heeft dat
geregeld. De stichtingstartin
maart tevens een nieuwe ad-
ministratieve opleiding op de
Antillen: decursus Basisken-
nis Boekhouding. Deze is be-
doeld om de grote kloof tus-
sen hetmiddelbaaronderwijs
en de over het algemeen als
moeilijk ervaren administra-
tieve cursussen voor het
Praktijkdiploma, het diplo-
ma Moderne Bedrijfs- admi-
nistratie en het Staats- prak-
tijkdiploma te overbruggen.

De spreekvaardigheids- ex-
amensgenietenaljarengrote be-
kendheid in Nederland. Vele be-
drijven stellen het bezitvaneen
ofmeer diploma's in devreemde
talen zeer op prijs. Intussen zijn

de examens Spreekvaardigheid
Engelsen Spaans(op proef) voor
heteerstopCurasao afgenomen.
Het ligt in debedoeling dat deze
examens voortaan elk halfjaar
plaatsvinden. De Associatie-ex-
amensworden samenmethet de-
partement van Onderwijs geor-
ganiseerd. De Stichting Perma-
nente Educatie verzorgt de ei-
genlijkecursus.

Volgende maand start de cur-
sus voor een examen boekhou-
denopeen lagerniveaudanvoor-
heen mogelijk was. Het zoge-
noemde examen Basiskennis
Boekhouden (het BKB) is een
goede opstap voor het lateraf te
leggen examen voor het Prak-
tijkdiploma Boekhouden
(P.D.8.) De betere kandidaten
kunnen daarna nog doorgaan
voor Moderne Bedrijfs- admini-
stratie(M.8.A.). Voor deze ex-
amens warenreeds studiemoge-
lijkhedenop de Nederlandse An-
tillenen Aruba.

De heerL.M.van Voorene, die
als vertegenwoordiger van de
Stichting Nederlandse Associa-

tievoor Praktijkexamens hierop
ons eiland verblijft om bespi*-
kingen te voeren over de curs*
sopzet en detentaminering, zeP
dater duidelijk een behoefteW 1
aan de BKB als een praktijke*
amen op lager niveau. Hoe**'
tamelijk veel Antillianen e"
Arubanen deelnemen aan ""boekhoudkundigeopleidingenll
het Praktijkexamen voor vele"
toch wel "een helehap".

WILLEMSTAD- L.M. Van
Voorene van de associatie voor
praktijkexamens presenteerde
gisteren de cursus Basiskennis
Boekhouden alskennismakings-
studievoorhen diena hetmiddel-
baaronderwijs ofnaast hun hui-
dige werk diploma's willen halen
op administratiefgebied.

KANS OPBAAN
Verder beweertvan Vooreif

datereen grote vraagnaar adu^nistratief geschoolden is. Gel*|
op de grote werkloosheid zoue*"
cursus boekhouden dekans m
eenbaanvergroten. Dit geldov*
rigens ook voor de taalbeheer
sings-cursussen.

Zeker als de NederlandseAf
tillen en Arubaeenrol in deto*
ristische sector willen blijve"
spelen,zullenzij, diein diesectj' iwerkzaam zijn, over een goej":
taalvaardigheid moeten bezit'
ten. Conversatie-vaardigheid «"
voor bijvoorbeeld luchtvaart'
maatschappijen en officiers- of"
leidingeninhet legeronvoldoeD".
de. Het daarvoor gewenst'
Spreekvaardigheids- diplofl»'
vereist een grondigere kenn» 8
van een vreemde taal.

De Stichting Permanent*;
Educatie die al jaren admin''
stratieve en handels- opleidifl'(
gen verzorgt voor hen die hu»
kansen op een baan willenver
groten in de offshore, de oven
heidssector, de accountants**;
reld- en het bankwezen, richt
zich speciaal op mensen dienie*
inhetdagonderwijs zittenofniet\
in aanmerking komen voor cc»
beurs. ,

DeBKB-cursus duurteenhal*
jaaren examens worden afge*
legd in junien januari.De cuf'
sussen voor het Praktijkdiplom?
en de Moderne Bedrijfs- admini'
stratie duren elkeenjaarenwor'
den eveneens meerdere malei*
per jaar met een examen afge"
rond. Voor meerinformatie ovel
deopleidingkan men contact of-
nemen met de Stichting PermB'
nente Educatie, Mahaaiweg 6»
telefoonnummer 73906.

WILLEMSTAD — Maandag
vierde "HuizeRose Pelletier" zijn
25-jarig bestaan. In zijn toe-
spraak benadrukte de gedepu-
teerde van SocialeZaken, Ilenky
Gummarus, het nuttigewerk dat
dit tehuis gedaan heeft en hij
hoopt dathettehuis ook in de toe-
komst zijn waardevolle bijdrage
aan deontwikkeling en begelei-
ding van zijn bewoonsters zal
voortzetten. In dit tehuis wonen
meisjesdiestuderenen werken en
die door ongewenste sociale
omstandigheden niet in hun ei-
gen omgeving willenblijven. Het
doel van HuizeRose Pelletier is
deze meisjes, op te
vangen en te begeleiden bij hun
studie en hun werk, zodat ze een
waardevol lidvan onze samenle-vingkunnen worden.

Foto: Gedeputeerde H. Gum-
marus

FACULTEITDER
RECHTSGELEERDHEID

Gedurende de periode 15februari t/m 10 maart 1988zal telkens
op maandag (uitgezonderd karnavalsmaandag, 15 februari
1988), dinsdagen donderdag van 19.00- 21.00uuraan deFacul-
teit derRechtsgeleerdheid, in het kader van de Doctoraaloplei-
ding, als keuzevak gedoceerd worden

ECONOMISCH BESTUURSRECHT
(inklusief het onderdeel E.E.G.-recht)

Prof. Mr. P.J. Slot, hoogleraar Economisch bestuursrecht aan deRijks Universiteit te Leiden.

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

Aan hen die reeds detitel van meester in het Antilliaans Recht of
Nederlands Recht bezitten zal door de Universiteit een getuigs-
chriftwordenverleend indienmetgoed gevolg aanhettentamenis
deelgenomen.

Mr. H.L. Peloz II /Joï_^-R__
Dekaan van deFaculteit
derRechtsgeleerdheid. \g/ | |S

Unlvwaktet N_»tWQgl^A___J

Unho-Mtvmde Nactottan-»Ai-ton
IMumKyo(««VMherfends A-tos
UnharaWad dékt ArtttwNeerten*w_

AMIGOE8

Pa Pueblo idi Pueblo !!! SUFFISANT |
VLEESPAKKET .:- VLEES PAKKET

maxi «o^-;r>^^-n>r* " ;*^^_v MINI
1 kilo Stoofvlees IfADUAIfAl 9OO 500 gr. Stoofvlees
1 kiloSoepvlees WAniIAVAL DO 500gr.Soepvlees
1 kilo Lever .__. <_ 500 gr. Lever
1 kilo Steak White Label 0.75 Itr 20.95 500 gr. Steak
1 kilo Mini-Ribs SherryGil Galan 0.75 Itr 7.95 500 gr. Mini-Ribs,
5 lbs. Chicken Legs Ma

_
k

_
nt Appe|sap 1 |tr pak 179 5 lbs. Chicken Legs

Cocktail Sausijzen 425 gr 1.89 W__i^—^
* Planters Cheese Balls 2.99 _. __,

3 4.5D Appleßeer 12oz 1.25 1 9.5 D
Bij aankoop KARNAVAL BARBEQUE UITVERKOOPvan ’. 50.-

-een Karnaval Alles geprepareerd ipk.AncoMie
Tchirt ■_" e/_ oOOgr i.s>»
-««»■_»

2kilo Chicken parts 7.5Ü 1 pk. Waiang Bami
GRATIS 2kilo Loin Ribs 9.95 groenten 0.89

2kil(_<arbonade 14.50
Karnaval 2kiloSteak 1950 ***** , 39_

■ ■ — .. — 400gr z.j»
Pakket """^^^~"!!!T^^^^^^ Yoghurt drank

1 Draagtas jf". "\ ftp*:- ■":■"" «5 I' j*;■■;.. .V Aluminium foil
10sinaasappels _».^N --/SisS^ 25ft 1.25

Ibl.Cocktailworstjes &s:&* _! .ff ■1 fl. Sherry \ti^_f*T^ ____^^^^—

2 Itr. Coca-Cola , *4_*__ 4ö__fcV » ruirifEii i eaq I1 bl. Cheese Curls / '^ .l^S_f/'' V CHICKEN LEGS
Totaal t^^\^-^/^- J15 lbS"

1 S.SD v_^^Ï-tP^ j' *,z* I
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Ta p'ami, p'abq, p'e

Korsou kompletu

\^ ta bebe! y
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; SWIM, FITNESS AND AEROBICS
CENTRE BARBOUQUET

om te
LEREN ZWEMMEN
in een kleine groep met gediplo-
meerde instructeurs.

Tfn.: 672771



AGENDA
BONAIRE

POLITIE: 8000"RANDWEER; 8222rAXICENTRALE:BB4S"OSPITAAI_B9OO

» P-f ILL,eLa9oen; maandagt/mvrijdag»an 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00Ul":zondaggesloten.

°pENBARE BIBLIOTHEEK
rrPeningstijden voor het publiek)
'fanda9 en donderdag van 14.00-18.00Uiv?'nsda9 en vr'ida9 van 08.00-12.00/

uurt 17'°°uur; 2a,erdagvan 10.00-12.00

(openingstijden voor lezers)
"oensdag van 14.00-19.00uur.

aan? LUITING: maandag t/m vrijdag
«Wekende stukken 15.45 uur; gewone

16.30 uur.

j*RVICECLUBS
gj^anis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
tj°ns: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.ound Table: elke tweede maandag -TerraCorra.

woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

°ESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
Pend "12'°°714 00-15.30uur loketten geo-

EKBIBLIOTHEEK: voor bezichtigingrvan gelieve contactop te nemen met de""fRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

„^yj'ECLUB (Weg naar Willemstoren):
"rjfndopvrijdagvan 20.00-24.00uur;za-I6rdag van 12.00-24.00uur.

d *EEKUUR (gezaghebber): elke donder-stu?, Van 09 00"11 00 uur °P net Be"
dan S °°r'Kra|endijk; laatste donder-RincoT de maand van 1000-12.00uur te

nairl Hl (,el: 8198>: verzameling Bo-
dinwnse schoen en koraal; open vanKa!,?? ,/m vriida9 van 10.00-12.30 uur -
Ivy „
dao' /

°PeningBtijden slachthuis maan-- 16M"'mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-Ofi'"? uur en donderdag en vrijdag van"° «0-11.00/n.30-14.30uur.

Loi„',SHONKARNAVAL: 20.00uur TumbaLol«H.oko'. Rincon.

Tncbruari>«aJTISTENSCHIP: 07.00-02.00 uur

g)KD,ENSTEN
daoLvin,arduskerkKralencüjk:
uur ' 1845uur; zonda9 08.30en 19.00

da°(TïmotokerkAntriol:
"ür J 1930uur;zonda909.00 en 18.00

da^vicuskerkRincon:""Iks, ook zondag, 19.30uur.

It^CHTENBEZORGING doorgeven
c«» mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kayaac'que4.

AUBREY SEALY— gevestigd ...

DRIE JAAR
Gedeputeerde Booi opperde

een totaal reorganisatie- plan
dat in driejaarzal moeten leiden
tot een meer professionele aan-
pak van het toerisme en alle toe-
risten- bureau's in binnen- en
buitenland zullen op een max-
imale wijze de plannen moeten
uitvoeren. Volgens Booi is de
huidige ontwikkeling van het
toerisme voor Bonaire een indi-
catie, dat binnen afzienbare tijd
er eenrelatief tekort zalzijn aan
hotelkamers. Dit zal niet alleen
een bouwprobleem met zich
meebrengen,maar er zal vooral
gezorgd moeten worden dat er
voldoende mensen in staat zul-
len zijn in de hotelsector hun
werk te verrichten.

Dat vraagt danook een totaal
andere aanpak van de huidige
hotel- vakschool. Eveneens zal
er een programma moeten wor-
den gestart die de bevolking op
de hoogte kan brengen van het-
geeneen toeristen- industrie ei-
genlijk vraagt. Daarom, aldus
gedeputeerde Booi, zal toerisme
een onderdeel moeten worden
van het vakkenpakket op de
scholen. Daar is in het verleden
al genoegzaam over gesproken,
aldus de gedeputeerde, maar nu
zijn wezover, dat deplannen ook
gerealiseerd moeten worden.
Met nadruk stelt gedeputeerde
Booi, dat voorkomen moet wor-
den, dat slechts een deel van de
benodigde veranderingen wordt
uitgevoerd, terwijl derest maar
bij hetoudezalblijven. Op elkni-
veau zal nu het toerisme de aan-
dacht moeten gaan krijgen die
hetverdient.

TOERISTENBUREAU'S
Wat de verschillende toeris-

ten- bureau's betreft — Bonaire

heeftbehalve datin Bonaire, ook
officiële bureau's in New York,
Toronto, ArubaenCaracas—zal
er een volledige inventarisatie
moeten komen en indien dit no-
digblijkt, zal er ook een reorga-
nisatie moeten komen. Daarbij
zullen plaatsen moeten worden
bezet dieeen gewenst belangrijk
en gezond beleid van het toeris-
me mogelijk kunnen maken. De
gesprekken dieBooi nu heeft ge-
voerd met het personeel van de
bureau's te Bonaire en te New
York, zijn de eerste in een serie
van gesprekken die moeten voe-
ren tot het gewenste resultaat.
Voorlopig zal nu gewacht wor-
denopdevoorstellenvan hetper-
soneel waarmee is gesproken.

Winstbelasting vloeit weg
Kamer ageert tegen werkzaamheden van
niet gevestigde bedrijven op Bonaire
Kralendijk — in een

sti Jven aan het Be_
y^scollege heeft deKamer
rnn! Ko°Phandel (KvK) wede-
d"?1 ?ereageerd op het feit,
Ve _*et Sevestigde bedrijven
Ui/ zaamheden op Bonaire
VeriVOeren- Deze naamloze

ontberen
ve V-et^yk voorgeschreven
8t Btlgings- vergunning en
bii HD evenmin geregistreerd
di pKamer van Koophan-
ran "eaen van het nieuwe
f^Pel van de Kamer is het
ty da.t onlangs weer werk
o*0gegundaaneen Curaca-
B 0 . "if» hoewel er een op
BpKuaire gevestigd en inge-geven bedrijf bestaat om
v^Werkzaamheden uit tev«eren.
al Hoewel voorzitter Aubrey Se-
%iiÜ? deKvK nietnaderin£aatv oedoelde bedrijven mag aan--s«nomen worden, dat het afvoe-
ged**? de doorhetWEBN-v-af"
lan verdampers en de on-
den aanDestede werkzaamhe-
W Voornet terreinvan Marcul-
er a,een rol meespelen. Hoewel
Ven Cen bestemming was gege-
dat 3ian bet zesta' verdampers,
j> al sedert maanden langs de
v<S? Debrot ligt 'bleken de

toch onderhands
ben andere bestemming te heb-
f.n gekregen. Een zaak dieove-
ï^«? geheel buiten het WEB
tis-H *tomgegaan, aldus beves-
Giou Dearijfsleider ing Jopie
6ch< Een CuraSaos bedrijf

kreeg de gelegenheid om
j.e
2verdampers tetransporte-

de "^e! het een stilzwijgen-
U jtZaak zou worden, kwam dit
2 j gebTeidin hetnieuws, aange-
var?ri bet °Pta^elen van een
B.nde verdampers, dekraanwa-*J omviel Inmiddels liggen de
de» Xf5damPers n°g °P precies
.zelfde plaats als twee maan-Bn- geleden. Hetbedrijf dat de

opdracht moest uitvoeren(DeLa
Fuente uit Curagao) is niet op
Bonaire ingeschreven noch ge-
vestigd. Het ziet er bovendien
naar uit, dat het bedrijf ook niet
in staatwasom deopdrachtuitte
voeren.

FOMAG
Een ander geval was het gun-

nen van dewerkzaamheden voor
het bouwrijp maken en egalise-
ren van het terreinvoor de Mar-
cultura.Daarvoorbesloot zonder
verder andere mogelijkheden te
onderzoeken het BC in zee te
gaan met deAntillian Internati-
onal Salt Company (AISCO).
Een bedrijfdat zout wint op Bo-
naire en vanwege die zoutwin-
ning beschikt over een equip-
ment datookgebruiktkan wor-
den voor andere doeleinden. Zo-
als bekend beschikt de Fomag
ook over uitgebreid equipment,
dat via Nederlandse financie-
ring is aangeschaft voor de be-
vorderingvan de landbouw. Des-
gevraagd echter verklaart de
voorzitter van deze Stichting
Shonma (R.S.) Carolina, dat de
Fomag niet evenals de Aisco be-
schiktover eenbeperkte vergun-
ning, maar inderdaad bevoegd
is, om andere werkzaamheden
voor derden te verrichten. Deze
bepaling is speciaal opgenomen,
omdat dewerkzaamheden die de
Fomag in de landbouw kan ver-
richten slechts een drie tot vier
maanden per jaar zijn. Er is
echter nog een opvallende bij-
komstigheid. De overheid, die de
werkzaamheden voor de
Stichting Marcultura — een se-
mi overheidsbedrijf — laat ver-
richten door de Aisco, heeft bij
Fomag een nimmer betaalde
schuldvan ettelijke honderddui-
zenden gulden.Dan zou het toch
voor de hand gelegen hebben,
juisthet bedrijf tekiezen datals
zodanig is gevestigd en boven-

dientotbijnaeenhalfmiljoenon-betaalde werkzaamheden voorde overheid heeft verricht.

Toerisme als vak op school
Complete reorganisatie van
toerisme in driejarenplan

KRALENDIJK — Vanzijn aanwezigheid in Amerika
inverband metdezevende conferentieoverhet toerisme
van Bonaire, heeft gedeputeerde van Toerisme Ramon-
cito Booivan degelegenheid gebruik gemaaktommetde
verschillende toeristenbureaus te vergaderen over een
reorganisatie van de huidigebureau's.

Overigenszal dereorganisatie
niet beperkt blijven tot de bui-
tenlandse toeristen- bureau's,
maar ook hetbureau van Bonai-
re zal aan enkele wijzigingen on-
derhevig zijn. In Miami sprak
Booi met de vertegenwoordigers
van Bonaire in New York, Yvon-
ne Nichi en JohnStorch, waarbij
ook aanwezig was het waarne-
mend hoofd van hetBonaireaan-
se Toeristen- bureau P.N.
Tromp. Wegens andere ver-
plichtingen kon de vertegen-
woordiger van Bonaire inToron-
to (Canada) niet aanwezig zijn,
maar ook methaarzullendeont-
wikkelingen wordenbesproken.

BERENSCHOT
Bij de reorganisatie van het

toerisme op Bonaire volgen het
Bestuurscollege en- de gedepu-
teerde van Toerisme in grote lij-
nen het rapport van Berenschot
dat voor Bonaire is samenges-
teld door drs Harm Swierenga.
Ook dekomende verwerkingvan
de toeristische gegevens per
computer, zoals de gedeputeerde
dat onlangs aankondigde, werd
al ingediend door deorganisatie-
deskundige. Hierdoor zal de mo-
gelijkheid worden geopend om
eerder de gegevens te verwer-
ken. Hoewel aan interne en ex-
terne toeristen- bureau's aan-
dacht zal worden besteed, acht
Berenschot het wel wenselijk,
datexterne onderzoek- bureau's
adviezen zullen geven over de
marketing- strategic en de ge-
richte toeristen-promotie.

MARKETINGBELEID
Het bewerken van de toeris-

tenmarkt is uiteraard voor Bo-
naire van groot belang, aange-
zien de belangrijkste bron van
inkomstenvoor het eilandin fei-
tenog steeds hettoerisme is. Wel
zal er van een consistent beleid
moeten worden uitgegaan. Dit
wil zeggen, dat het beleid op
langere termijnmoet worden ge-
zien zonder dat er ad hoc beslis-
singen worden genomen. Uiter-
aard is het daarbij nodig dat de
plaats, defunctie en de taak van
debureau's inhetbuitenland on-
der de loep moetenworden geno-
men. Eén van deredenen waar-
om gedeputeerde Booi heeft ge-
sproken met devertegenwoordi-
gers zelf.

Een punt waaroverhet BC een

volledig ander standpunt in-
neemt dan de organisatie- des-
kundige van Berenschot, is de
meerwaarde diezou moeten blij-
ken van de aanwezigheid van
vertegenwoordigers in het bui-
tenland. Zoals bekend heeft met
name gedeputeerde van Toeris-
meRamoncito Booi daarovereen
andere opvatting, aangezien hij
bij de laatste persconferentie
nogmaals attendeerde op het
feit, dat inhet belang vanBonai-
re indien ditnoodzakelijk is, alle
buitenlandse reizen zouden wor-
dengemaakt diekonden bijdra-
gen tot verbetering van het toe-
risme. Zelfs indien dit zou eisen
dat de gedeputeerde en zijn ge-
volg moesten afreizen naar Chi-
na, Japan, Rusland en laatste-
lijk Hongkong, aldus gedepu-
teerde Booi.

INGESCHREVEN
Naar aanleiding van de brief

van de Kamer van Koophandel
richtte de Amigoe zich tot Ka-mer-voorzitterAubrey Sealy diebeaamde, dater wel degelijk af-spraken bestonden. "Al jaren
hebben de eilandelijke overhe-den van de Boyenwinden StMaarten, Saba, St EustatiusAruba(voor de StatusAparte) enCuracao besloten dat het niettoegestaan zou worden datnv.'sdiegeen vestigings- vergunninghebben en ook niet ingeschreven
staan bij derespectievelijke Ka-mers, werkzaamheden mogen
uitvoeren".

Sealy attendeert daarbij opeenfeit dat hem nog vers in hetgeheugen ligt. Een Bonaireaans
bedrijf Miracle kwam op Cura-
gao bij gunning in aanmerking
om werkzaamheden uit te voe-
ren. Dat werd echter verboden,
omdathetbedrijfwel opBonaire
was gevestigd en ingeschreven,
maar niet op Curagao.

De laatste tijd komt het vol-
gensKamervoorzitter Sealy her-
haaldelijk voor dat niet inge-
schreven nvs toch werkzaamhe-
den uitvoeren op Bonaire. Een
van die gevallen is bijvoorbeeld
Peter Divers Company. Het is
zelfs te verwachten, aldus Sealy
dat dit bedrijf binnenkort weer
in aanmerking komt voor een
andere opdracht opBonaire.

Kamervoorzitter Sealy: "Het
is van essentieel belang dat
slechts ingeschreven en geves-
tigde bedrijven werkzaamheden
uitvoeren. Zelfs als zij daar niet
toe in staat zijn, moeten zij in de
gelegenheid gesteld worden om
een onderaannemer aan te trek-
ken. Daarbij dientbovendien ge-
let te worden, dat deaangetrok-

ken bedrijven over expertise be-
schikken".

Aangezien de Kamer van
Koophandel een semi overheids-
instelling is, die ook gehouden
wordt adviezen te verstrekken
aan het BC, stelt deKvK zich op
het standpunt en heeft dat ook
medegedeeld, dat met de
zienswijze van deKamer ookre-
kening wordt gehouden bij pro-
jecten van de eilandelijke- en
Centrale overheid, EEG-
projecten en projecten die wor-
den gesubsidieerd uit ontwikke-
lings- fondsen.

TOURISTBOARD
Zoals bekend is er onder het

vorigeBCeentouristboard opge-
richt. Een adviesorgaan voor het
toerisme. De werkzaamheden
dieditadviesorgaan verricht, lij-
ken nauwelijks optimaal; voor
zover deze touristboard nog be-
staat. Inmiddels blijft nog de
vraag wat derol van deoverheid
eigenlijk is in relatie tot het ho-
telwezen bij adquirerende acti-
viteiten. Dit betekent dus ofhet
wel de geëigendetaak isvoor de
overheid om toeristen aan te
trekken voor de hotels. Dit lijkt
meer de werkzaamheid van de
Bonhata en deBonhama dieres-
pectievelijk staan voor Bonaire
Hotel and Tourism Association
en Bonaire Hotel andMarketing
Association.

KRALENDIJK - In de
Amstelßier- campagne zijn twee
forseprijzenopBonairegevallen.
De eerste prijs een bedrag van
duizend gulden werd gewonnen
door Virgilio J. Christiaan te
Antriol27oa. Detweedeprijs van
vijfhonderd gulden werdgewon-
nen doorßaquelWinklaar,Coco-
robi 6. Beide prijswinnaars
mochten uithanden van denieu-
we manager van Herrera J.C.,
JoséMarchena (links op defoto),
hun prijs in ontvangst nemen.

Bonaire deel van meer-bestemmingen-plan

Toeristen kunnen meer eilanden
bezoeken voor één prijs

KRALENDIJK — Nu de ei-
landen hebben besloten om
delaatstetwee jaaronder een
paraplu van Dutch Caribbe-
an samente werken, zal dit in
de komende maanden ook
uitgebreid worden met een
zogenaamd multi- destinatie-
plan. De toeristen krijgen
kans om meer eilanden te be-
zoekenvoor één prijs.

MetdenaamDutch Caribbean
hebben de eilanden Curasao,
Aruba, Bonaire, St Eustatius en
Saba — St Maarten nam niet
deel—zichook gepresenteerdop
deDema tentoonstelling '88 (Di-
ving Equipment Manufactory
Association). De versplintering

van een vijftal kleine eilanden
wordt op deze manier voorko-
men. Dat dit goed bevallen is
blijkt weluit hetfeit, dat dedrie
Benedenwindse eilanden op een
gemeenschappelijke basis wil-
len verder gaan met een meer-
bestemmingen- plan, dat vol-
gens Bonhata voorzitterKees
Fekkes momenteel in een
eindfase is van de voorafgaande
studie. De eilanden Aruba, Bo-
naireen Curacao profileren zich
dan als de ABC- eilanden van de
Dutch Caribbean. Daarin is in
feite een woordspeling verbor-
gen,omdat het"ABC" tevenseen
informatie is. De brochure die
uitgegeven wordt heet dan ook:
The ABC of the Dutch Caribbe-
an, refererend aan het eerste
boekvan school.

BELASTING
Bedrijven die hun vestiging op

andere eilanden hebben, onder-
vangen het door de Kamer ge-
schetste probleem ook wel door
het stichten van filialen op de
andere eilanden. De Kamer at-
tendeerter danechterwel op, dat
slechts die filialen op Bonaire
worden toegelaten, dieeenrege-
ling hebben getroffen met de In-
spectie der Belastingen, waar-
doordewinstvan de opheteiland
uitgevoerde projecten ook inder-
daad opBonaire wordt betaald.

EUROPA
Het ligt in debedoeling dat de

ABC eilanden zich vooral gaan
richten op de Europese markt.
Daarbij wordt overigens niet al-
leenrekening gehouden met de
mogelijkheden via de KLM,
maar tevens met deverschillen-
de luchthavens in de regio die
verbindingen hebben metEuro-
pese luchthavens en luchtvaart-
maatschappijen.

Fekkes denkt hierbij bijvoor-
beeld aan Caracas die debestem-
ming is van lijnvluchten van
Lufthansa uit Duitsland, Alita-
lia uit Italiëen American Airli-
nes (AA) die op San José vliegt.
De ALM vliegt ook op deze ste-
den, dushetkan interessantzijn
naast derechtstreekse vluchten
van deKLM op Aruba en Cura-
sao—enmisschien ookopBonai-
re in detoekomst alduseen ver-
wachting van Hugo Gerharts —passagiers naar de ABC eilan-
dente brengen. Hetmulti- desti-
natie- plan houdt dan in dat de
Europese gast via de ALM naar
de Benedenwinden wordt ge-
bracht, waar een vakantie kan
worden doorgebracht op de ver-
schillende eilanden. Volgens
Fekkes is het Europese vakan-
tiepatroon bekend. Meestal rei-
zen van veertien tot zeventien
dagen en datzou betekenen, dat
er op minimaal twee eilanden
dus een week doorgebracht kan
worden.

STOCKHOLM—Zweden,eenvan
de meest open democratieënter we-
reldkende dinsdageenprimeur:voorde eerstekeer in degeschiedenisvanhet Noordeuropese koninkrijk hadhet publiek toegang tot vergaderin-

gen van parlementaire commissies.
Er bleek grote belangstellingvoor te
bestaan, vooral voor de commissie
Buitenlandse Zaken. Mensen ston-
den een uur tevoren al in de rij voor
een plaatsje.

Nieuwe regeling
waterlevering
KRALENDIJK—Met ingang

van 1februari isbesloten omeen
nieuwe regeling in te stellen bij
delevering van water via de wa-
tertruck. Het leveren van zoet
water gebeurt nu uitsluitend
aan knoekoe- eigenaren op hun
knoekoe- bedrijf en voor particu-
lieren, indienzij niet zijn aange-
sloten op het waterdistributie-
net.Levering van putwater is be-
stemd voor knoekoe- eigenaren
op hun knoekoe. Particulieren
die eveneens putwater willen
hebben, kunnen dat krijgen te-
gen een bedragvan vijftien gul-
den voor elke truck. Belangstel-
lenden kunnen zich richten tot
de afdelingFinanciën op het Be-
stuurskantoor.

Karnavals
bridge-drive

KRALENDIJK — De bridge-
club High Ups and Deep Downs
organiseertop 9 februari de jaar-
lijkse zotte drive. Alle bridgers
op Bonaire zijn welkom op deze
alternatieve drivewaar het een
beetje ongewoon toegaat. Alle
niet- bridgers op Bonaire kun-
nen deelnemen aan de lessen
voor beginners dieop 8februari
aanvangen. Dat is echter een se-
rieuze zaak waarvoormen de in-
lichtingen kan verkrijgen bij F.
deWit.

» stocknurket «

AMSTERDAM TODAY FEBRUARY 4, 1988,

Aegon 60,00 KUM 29,40Ahold 73,40 Meneba 40^30««zo 89,70 PhilipG 24,90
Cred.lyon. 39,60 Royal Dutch 213 20
Fokker 20,80 Telegraaf 226,00
Glst.Broc. 28,00 Unilever 108,70
Helneken 118,00 Index 220,50

NEW YCRK STOCK EXCHANGE
Abbott Labs. 47 1/2 - 1 IBM 109 - 3/4American Exp. 26 - 5/8 ITT 45 3/4 - 5/8
Apache 8 unch Johnson « J. 76 1/4 - 1 3/8
Am.Tel.» Tel. 29 1/2 - 3/8 McKèsson 28 1/4 - 1 1/4Amoco 73 1/4 unch Merck t Co. 149 3/4 - 4 5/8
Anheuser B. 31 - 1 1/4 Minnesota Mng 57 1/4 - 1 3/4
Becton Dick. 57 3/8 - 1/2 Mobil Corp. 43 + 1/8Campbell S. 26 3/8 - 1/2 Monsanto 85 3/8 - 3/8Chrysler 26 7/8 - 1/2 NCR Corp. 56 1/2 - 1 3/4
Citicorp 20 1/2 + 1/8 Norf.South. .26 3/4 - 7/8
CocaCola 36 3/8 - 3/4 FTC Indus. 34 1/4 - 1/2
Diebold 44 + 1/4 Philips Ind. 18 5/8 + 1/8
Digital Bj. 115 3/4 - 4 1/4 Placer DM. 11 - 1 1/8
Duxmt 81 3/4 - 1 5/8 Narthrop Corp. 30 3/4 - i 3/8
East.Kodak 40 1/2 - 3 1/8 Pac.First Fin. 14 3/4 + 1/8
Exxon 41 1/8 - 1/4 Pfizer 51 3/4 - 1 5/8Figgie 'A' 56 1/2 + 1/2 Phelps Dodge 34 3/4 + 5/8Firestone 32 1/8 + 3/4 Philip Morris 87 1/2 - 1 1/4Fluor 13 1/2 - 1/8 Quaker 42 3/8 - 5/8Genl.Electr. 43 - 1 x/s RJR Nabisco 47 3/4 - 3/8GenlJtotors 65 3/B+l _ . -..Sara Lee 38 1/2 - 1/4
Gulf & West. 73 1/4 + 5/8 Shell Trp.Tr. 73 1/2 - 1 1/8
Hecla Mng. 11 7/8 - 1/2 Southern Ü. 9 1/4 + 5/8
Hilton 76 3/8 - 3 5/8 Unisys 31 3/8 - 1 1/8Homestake Mng. 13 3/4 - 3/4 Unocal 30 3/4 ■+ 1/4
DCW JONES LOCAL STOCKS
Industrials 1.924,57 - 28,35 Ant.Brewery HFL. 75-85
Transportation 759,14 - 12,00
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT FEBRUARY 3, 1988.
A weaker Interest sensitive area aided the Bears today, with
the popular averages moving lower but the broad market giving
ground more grudingly. Near the closing bell, the Dew was off
approcimately 26.35 points at 1924.57 in active trading. Thes
Utility index was solidly lower, and Gold Mining issues also
lost ground. Compaq Computer, Digital Equipment, Merck and Co.,
Upjohn, and Eastman Kodak all moved lower. The latter two
appeared on today's most active list. Zayre and Federated
Departmant Stores both gained in heavy trading. Korea Fund
and General Development Corp. also rose. The Bears were rather
clear victors today. The Dow is near 1910 initial support,
with the mid 1800 lavel a key area to watch. The upper 1900's
remains a near term stumbling block for the bulls.
E.F. HUTTON RESEARCH.

[gprjl M-MHJUO&aJIUIU^MNKKY.X^Q INVESTMENT DEPARTMENT
*r^ ta For further information callyfipgl Tel. 612511/612991/612294

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANK VAN DE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIGOPDONDERDAG 4FEBRUARI 1988EN TOT
NADERORDER:

US DOLLAR 1.77 178 1.80
CAN DOLLAR 1.38 1.40 1.42
PNDST€RUNG 3.065 3.12 3.18
N6DGLD 93.02 93.74 94.54
BOUVAR — — —
ZW FRANCS 128.28 129.00 129.80
FR FRANCS 29.88 30.98 31.68
DUITSCMARK 104.62 105.34 106.14
SUR GLD — 10°.07 102.59
rrufle i-ii iai 1.47
AR FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENTVANFINANCIEN EN GELDIGVANAF HEDEN 4FEBRUA-
RI 1988EN TOT NADER ORDER.

9.75% OBUGATI€L€NING€NP€R 85/89 99 53
13 % OBUGATI€L€NING€NP€R86/90 10359
12 % OBLIGATI€L€NING€N P€R 88/92 1039110.5 % OBLIGATI€L€NING€NP€RI9BB 10013
10.25 % OBUGATI6L6NING6N 1986P€R 1990 10008HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-GEN BEDRAAGT 10.21%.

IDEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDENBIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

i^SS^RnCO INDUSTRIAL DE UEDEZUELA
*~É_a_T^J_T maakt de wisselkoers bekend
*"%^p' van de BOLIVAR, geldig tot

VRIJDAG 10.30 uur
AANKOOP VERKOOP

Cash - Cheque - _
’. 5.20 ’. 5.40 /■ 5-40

J

fPARTISIPASHON:Gobièrno di Boneiru
tapartbipa

kv entrante 1 di februari 1988, suministrashon di awa madiante
"TRUCK Dl AWA"

ta tuma iugé bou die siguiente areglo. Suministrashon di "Awa dushi" ta solamente
validopakunukeronan, na nankunuku itambenapartikularnankv nota konektariba"red" diawa. Suministrashon di"awadipos"tavalido pakunukeronan, nanankunu-ku. Partikularnankv tadeseanakumpra "awadipos"mesterpagavnsumaadisionaldi transporte kvta ’1.15.- pakada truck. Parisibf e servisionanaribamensionó, mes-
terakudi na departamentodi "finansas" na Bestuurskantoor.

9AMIGOEDONDERDAG 4 FEBRUARII9BB
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Mis de Newsweek - Special
van deze week niet
■ ÜJROPTS STRANGLED ECONOMY |B--M--B Has a Recession Begun? ff^__

K^ESj^E_3
__^^^_^^_t^b __^B

ovipiai»Kßij(SßA^ig
U kunt nu inschrijven,

voor verdere informatie

«H^ Boekhandel Salas
Tel: 612303/612201

a.s. zaterdag 6 februari wfslllk \
L KINDER KARNAVAL inpl^^ a.s.

x^V JT^X V/^ ZATERDAG
TTw in l\k&ï~~7jy 6 februari

L JBloempot Shopping/^A&W /-Mft\eSfe Center MM
jft, —-****-__^^ m verkleecl jumpen en feestvieren^^ |1 W/
C|^ _^-**-^**_T^_=^:=:::S==:::i==^ 's midda9s van 4 tot 6 uur

X^r__=g=-=::::S=^ op muziek van DJ. Tommy op de tonen van devele mooie Tumba's en ander
I *\^~ Carnavalsmuziek.

_^ss|^_ Er zijn prijzen voor: het mooiste en het meest originele costuum
/^^^^^ Sports Corner geeft een prijs voor het meest spontane optreden.
_Bl^^S Dus zoals jeziet: Je moet niet alleen verkleed komen, maar jemoet ook

I l^i^^^li (alleen of jevormt een duo of groepje).

(1 llÉlïtf Bloempot's Book - Toy & Giftshop
II PsJsllsifï tot zaterdag 12.30 uur

Het belooft een leukfeest te worden met: zang, dans, veel muziek en uiteraard veel lek-
Totziens a.s. zaterdag 6 februari in kernlj.

BLOEMPOT SHOPPING CENTER
__________

'Sieraden: Jade, tigereye;
Majorca parels bij

| CURAVA !in de dierentuin en bij ]
Landhuis Brievengat

U-AA-.A--^-----.-.-.-,_■-._■_.._._.■_

SPOEDZENDING PER
I VLIEGTUIG NAAR SURINAME

Verras Uw relaties In Suriname en stuur nu een pakket.

""""" AEROCARGO
" prijs: vanaf slechts fis 2.25 per kilo, minimum fis. 35.-.

" standaard dozen verkrijgbaar: a f 6.50 per stuk.

" Aanleveren: AEROCARGO N.V.
VOOR ZATERDAG, 6 februari a.s., 12.00 s'middags.

" Aflevering in Suriname; maandag 8 februari.
CURACAO: Tel. 82244, tst. 56 ARUBA: Tel. 22470
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>^NOTICEOF ANNUAL GENERALMEETING
FIVALTEN INVESTMENTS N.V.

The Annual General Meeting ofFivalten InvestmentsN.V. shall be held on February 19,1988at 10.00a.m.
at the registered offices of the corporation at Pieter-
maai 23, Curacao.
The financial statements of both the year ended De-cember 31,1986 and the year ended December 31,
1987 will be presented to the meeting.
Shareholders may acquaint themselves with the
agenda of the meeting at theregistered offices of the
corporation.

The Board of
FIVALTEN INVESTMENTS N.V.

V

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Zaterdag 6 februari 1988

vanaf 08.00 t/m 17.00 uur.
* Flatgebouwen nabij Matrassenfabriek Suffisant

N.V. engedeelte Brokopondostraat perceel nr. 1-3
en 5.

= =KODELAï^=
I >*NOTICEOFANNUAL GENERALMEETING

ZURFININVESTMENTS N.V.
The Annual General Meeting of Zurfin Investments N.V.
shallbe held on February 16,1988at 10.00a.m. attheregis-
tered offices of the corporation at Pietermaai 23, Curacao.

Shareholders may acquaint themselveswith the agenda of
the meeting at the registered offices of the corporation.

The Board of
ZURFIN INVESTMENTS N.V.

V 1

—-=—n■ Voor direkte indiensttreding zoeken wij een

RESERVERINGS/PASSAGE
EMPLOYE

Vereisten: * Ruime ervaring in passage afhandeling bij een
luchtvaartmaatschappij.

* Kennis van moderne talen in woord en ge-
schrift.

* Ervaring in administratief/boekhoudkundige
werkzaamheden.

Geboden wordt: een dynamische werkkring met uitsteken-
de secondaire arbeidsvoorwaarden.
Salaris afhankelijk yan ervaring.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan ons adres kamer 0/116
Curacao InternationalAirport.

W^ J
J LOOKINGFOR:

LIVING-IN HOUSEKEEPER
Age: preferably 25-35 years

Papiamentu/English or Spanish spea-
king.
Please call : 616333-616525(between 8a.m. -5
p.m.) Mr. or Mrs. Schnog.

\TE HUUR GEVRAAGD

GEMEUBILEERD HUIS
in goedebuurt.

Huurprijs ’.lOOO.- tot ’.1200.- p.m.

v Aanbiedingen: Tel.: 616308/614078.
. '

GEVRAAGD EEN SALESMAN
Vereisten: Rijbewijs + eigen vervoer

Minimaal Mavo-4.
Gelieve persoonlijk te solliciteren zaterdag 6 fe-
bruari tussen 8:00 en 12:00 uur.

POPULAR AGENCIES N.V.
Scharloowegl9

Tel.: 611988/611987 J
- " , >

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Vrijdag 5februari 1988

vanaf 09.00 t/m 14.00 uur.
* Verkavelingsplan Santa Catharina compleet.

__OHKODELA____S^
jö& f+\ vUÖ^ip'j Een lieve trouwe vriend,
V* {4 vindt Uin het dierenasiel

WrlOT, Pare,a'

»U_JWU&r1 Kom eens langs!
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