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Nieuws in vogelvlucht
BRUSSEL— InBrussel zijn dere-

gerings-leidersvan de 12EG- landen
bijeengekomen. Zij moeten een op-
lossing vinden voor de chronische fi-
nanciële problemen van de EG. De
gemeenschap beschikt nog steeds
niet over een begrotingvoor ditjaar.
Ook de financiering van de EG op
lange termijn moet worden verze-
kerd.

*****SEOUL — De aanstaande presi-
dent van Zuidkorea, Roh, heeft de
professor in de economie Lee Hyan
<Jac,voormaligrector van de univeri-
siteit van Seoul, aangewezen als
nieuwepremier.

WASHINGTON — Oostenrijks
presidentWaldheim blijft een onge-
wenst persoon in de VS, ondanks het
rapport dathem vrijpleittevan direc-
te betrokkenheid bij oorlogs- mis-
daden.

BELGARDO—De Joegoslavische
historicus Plenca heeft toegegeven
dathij hetorigineelvan hettelegram
waaruit de betrokkenheid van Kurt
Waldheim bij oorlogsmisdaden zoublijken, nooit heeft gezien. Hij zei
eerder het document te hebben ge-
vonden in Joegoslavischearchieven.
Vandaag gafhij toe een copievan het
telegram te hebben ontvangen van
een gepensioneerde Joegoslavische
officier. Joegoslavischedeskundigen
zeggen dathet telegram een verval-
sing is.

ROME — De Italiaanse regering
°lv premier Goria heeft woensdag
haar ontslag aangeboden. Bij de be-
handeling van de begroting voor
1988 had de regering verscheidene
malen een nederlaag in het parle-
ment geleden.De coalitiekwam vo-
rig jaarjulimoeizaam tot stand. Tot
woensdag hamerdeGoriaerop datde
coalitie in standmoest blijven tot de
begroting was goedgekeurd. Met
nieuweverkiezingenwordtrekening
gehouden.

*****NEW YORK — Naar schatting 3
min liter loodhoudende benzineisde
afgelopen 10 jaarop Long Island in
New Vork ongemerkt weggelekt uit
een pijpleiding. De aldus ontstane
ondergrondsebenzinelaagvormt een
bedreiging voor het nabijgelegen
woongebiedEast Setauket.

WASHINGTON — De VS minis-
tervan Justitie, Meese,heeftvolgens
leden van het Congres dezeweek be-
slotenhetkantoorvan dePLO bij de
VN in New York te sluiten. Het
Congres hadhierom gevraagd.

*****WARSCHAU — In Polen houden
berichten aan over ontevredenheid
inhethele landover deforse prijsver-
hogingen sinds 1 februari: voedsel
met 40 procent, benzinemet 60 pro-
cent en huren met 50 procent. De
regering heeft eeen nieuwe minister
van Arbeid aangesteld. Premier
Messner verklaarde datde regering
niet zal toestaan dat hogere toesla-
gen oplonen worden gegevendanof-
ficiële toegestaan om de prijsverho-
gingente compenseren.

AMSTERDAM—De dollarisvan-
daag rustig geopend in afwachting
van de VS handels- cijfers. In
Amsterdamwerd 1,9000 Ned.gulden
genoteerd tegen een slotkoers
Woensdag van 1,8995 gulden.

Owen Venlo
vertegenwoordigt

Moederbond
PARAMARIBO — De

PvdA- er OwenVenloo is door
de Surinaamse Moederbondi
aangesteld alsvertegenwoor-
digervan devakvereniging in
Nederland. Dit heeft de voor-
zitter van de Moederbond,
Fred van Russel, woensdag
bekend gemaakt. De in Suri-
name geboren Venloo maakt
deel uit van dePvdA- fractie
in de Tweede Kamer en zit in
het hoofdbestuur van depar-
tij. VolgensRussel zal hij ook
de Moederbond vertegen-
woordigen bij internationale
vakverenigingen in Europa.

De Moederbond is een vak-
verbond waarbij 49 bonden
met in totaal 14.000 werkne-
mers zijn aangesloten. Zijn
toenmalige voorzitter, Cyriel
Daal, was een van de vijftien
slachtoffers van de Decem-
ber- moorden van 1982.

GEEN SOVJETUNIE
De Israëlische regering zou

ook zijn bezwaren hebben ge-
handhaafd tegen een voorberei-
dendevredes- conferentie onder
auspiciënvan alleen deVS en de
Sovjetunie. Een functionaris zei
dat "er geen verandering" is ge-
komen in het standpunt van Is-
raël over het betrekken van de
Sovjetunie bij een nieuw vrede-
splan. Israël blijftvinden dat de
Sovjetunie eerst de na de oorlog
van 1967 afgebroken diploma-
tieke betrekkingen met Israël
moet herstellen en debeperkin-
genop emigratievan jodenuitde
Sovjetunie moet opheffen.

Verwacht wordtdat deAmeri-
kaanse minister van Buiten-
landseZaken Shultzna gesprek-
ken in Moskou bij Israël zal te-
rugkomen met een verbeterd
pakket.

AFKEURING
De betrokken Arabische lan-

den en de Palestijnse bevrij-
dings- organistaie PLO hebben
de teneur van de Amerikaanse
voorstellen eenstemmig afge-
keurd. Zijwillen juistwel een in-
ternationale vredes- conferen-
tie, met deelname van de Sovje-
tunie, en geenhervattingvan ge-
sprekken over een beperkte au-
tonomie voor dePalestijnen, om-
dat, zoals de Egyptische presi-

dentMubarak hetuitdrukte"de-
ze formule achterhaald is. Het is
irrationaal dat iemand, wie dan
ook, in 1988 ietsnieuw levenwil
inblazen wat zeven jaar lang
door verscheidene gebeurtenis-
sen en acties de dood ingejaagd
is", zei hijwoensdag.

In een interview met het
Westduitse weekblad Der Stern
herhaalde PLO- leider Yasir
Arafat zijn voorstel binnen de
grenzen van een nieuwe Pales-

tijnse staat VN- troepen te lege-
ren als garantievoor Israels vei-
ligheid. "Ik geloofechter dat wij
bescherming tegen Israël nodig
hebben en nietandersom", voeg-
de hij eraan toe, wijzend op de
atoomwapens waarover Israël
beschikt.

MISHANDELINGEN
Tijdens het bezoek van

Murphywerden in debezette ge-
bieden enkele maatregelen van
het Israëlische leger, zoals uit-
gaans- verboden, enigszins ver-
zacht.Een 22 -jarigePalestijnse
man uitGazaoverleedwoensdag
aan de gevolgen van een schot in
denek, waarmeehetniet-officie-
Ie dodental op 53 is gekomen.

In een rapport van hetAmeri-

kaanse ministerievan Buiten-
landse Zaken over schendingen
vanmensenrechten in dewereld,
datwoensdag werd gepubliceerd
en isbedoeld ter informatie van
het Amerikaanse Congres,
wordt gesteld "dat deIsraëlische
autoriteiten de Palestijnse be-
volking hebben gediscrimineerd
bij het gebruikvaneen wezenlijk
deelvan hetlandin debezette ge-
bieden". De "ingewikkelde situ-
atie metbetrekking tot de men-
senrechten in de bezette gebie-
denkomtvoort uithetuitblijven
van een vredesregeling", aldus
hetrapport, datondermeer wees
op beschuldigingen van ver-
scheidene kanten dat Palestijn-
se gevangenen systematisch
mishandeld worden.

Stuurloos schip
voor kust Saba
weggesleept

WILLEMSTAD — Een voor-
lichter van de marine berichtte
vanmorgendatomstreekskwart
voor negen een vissersscheepje
met aan boord elf opvarenden
stuurloosronddreef twintig mijl
ten zuiden van Saba. Het stati-
ons- schipHMSPiet Heijnvan de
koninklijke marine dat voor oe
fening in debuurt van St Maar-
ten rondvoer, kreeg bericht van
de US Coast Guard dat de vis-
sersboot Arlina met alsthuisha-
ven St Maarten, in moeilijkhe-
denverkeerde. Hetelfmeter lan-
gepolyesterbootje is door dema-
rine naar StMaarten gesleept.

Over detoedrachtkon demari-
ne geeninformatie geven.

Ex-minister Kelly
naar de Staten

ORANJESTAD — Vice-
voorzitter van deADN, Fran-
cisco Celaire, verklaarde dat
de ADN- partijraad unaniem
besloten heeft dathaar voor-
zitter, ex-minister Charro
Kelly, de plaats van het afge-
treden ADN- Statenlid John
Booi zal gaan innemen. Ver-
wacht wordt datKelly vol-
gende week als Statenlid aan
hetwerkkan gaan.

Celestin gekozen tot
eerste minister Haiti

PUERTO PRINCIPE -Martial Celestin (75) is
woensdag met algemene
stemmen gekozen tot eerste
minister van Haiti. Celestinkreeg degoedkeuring van al-le 27 senatoren terwijl drie
uur later de77gedeputeerden
in dekamer hun instemming
betuigden met dekandida-
tuur. Naar verwachting zalhij binnenkort de nieuwe re-
geringsploegbekendmaken.

President Leslie Manigat
maakte debenoemingvan Celes-
tin officieel bekend. De functie
van eersteminister is in de nieu-
we grondwet van Haiti, die in
maart aangenomen werd, opge-
nomen om te voorkomen dat de
president alle machtzoukrijgen.

Enige vertraging ontstond bij
de stemming in deKamer van
Afgevaardigden omdat daar de
vraag gesteldwas ofCelestinwel
een echteHaitiaan was. Een ad-
vocaat heeft daarop tijdens de
vergadering de geboorte- akte
van Celestin opgevraagd en aan
deKamer getoond. Uit de akte
bleek dat de oudersvan Celestin
Haitianen zijn.

Celestin zal de macht over het
eiland uitoefenen in samenwer-
kig met president Manigat die
zondagbeëdigd werd. Celestin is
tijdensdedictatuurvan defami-
lie Duvalier afzijdig gebleven
vanpolitiek. Hij heefthet eiland
nooit verlaten. Celestin is een
partijgenoot van president Ma-
nigat.

ARABISCHE LANDEN EN PLO KEUREN VOORSTEL VS AF
Shamir zou vredesregeling deels afwijzen

VN-gezant: houding
Israël bemoedigend

JERUZALEM — "Bemoedigend". Zo omschreef de Ameri-
kaansegezantRichard Murphy deopstellingvanIsraël nazijn
gespreken met de Israëlische premier Yitzhak Shamir en mi-
nistervanBuitenlandse Zaken ShimonPeres. Hogefunctiona-
rissen van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken
zeiden echter datpremierShamir deAmerikaansevoorstellen
voor eenvredesregeling op essentiëlepunten heeftafgewezen.

Shamir zou, volgens functio-
narissen van het Israëlische mi-
nisterie van Buitenlandse Za-
ken, nietwillendatereen defini-
tieve datum wordt vastgesteld
waarop besprekingen zouden
moeten beginnen over de toe-
komstige status van de bezette
gebieden. De Amerikanen zou-
den december van dit jaar heb-
ben voorgesteld. In de tweede
plaats zou Shamir zich hebben
verzet tegen het idee vaneen in-
ternationale vredesconferentie
onder de vleugels van de VN in
Genève als voorbereiding op
rechtstreekse onderhandelin-
gen met elkbetrokken Arabisch
landafzonderlijk.

BRANDSTICHTING
Een bestuurs- functionaris in

deplaats Narayanganj, op 16km
vanDhaka, zei dattal van stem-
lokalen daar door leden van de
stembureaus waren verlaten
omdat gewapende betogers bin-
nenvielenen brand stichtten. In
veel kies- districten werd het
stemmen opgeschort nadatkies-
functionarissen waren ontvoerd
en stembussen ontvreemd. Oog-
getuigen spraken van een mati-
ge opkomst bij deze lokale ver-
kiezingen die per traditie gep-
aard gaan met geweld.

De ruim 42 miljoen kiesge-
rechtigdeBengalezen hadden de

Partijen gaan elkaar met bommen enflessen te lijf
Geweld verstoort verkiezingen in
Bangladesh: stemmen deels opgeschort

DHAKA — De lokale ver-
kiezingen in Bangladesh zijn
woensdag ernstig verstoord
door gewelddadigheden op
grote schaal. Aanhangers
van rivaliserende kandida-
ten gingen elkaar met bom-
men en messen te lijf, waar-door volgens de politie zeker
39 doden vielen en meer dan
1.000gewonden. Minstens 300mensen werden gearres-
teerd. Oppositie- leiders tel-
den zeker 100 doden en ruim
2.000 gewonden. In een geval
zou de politie tientallen men-
sen hebben doodgeschoten
toen zij het vuur opende op
een menigtebetogers.

Volgens een hoge politie-
functionaris, Tayeb Üddin, bleef
vrijwel geen een van de 21.000
stembureausverschoond vange-
welddadigheden.

Hij zei dat
daardoor de300.000 agenten en
militairen, die de verkiezingen
in goede banen moesten leiden
"onder grote druk" stonden. "De
omvang van hetgeweldoverviel
ons", aldus Uddin, dieeraan toe-
voegde dat in zeker 400 van de
4.400 districten het stemmen
moest worden opgeschort. In
honderd districtenwaren dever-
kiezingen al eerder geannu-
leerd, als gevolgvan het geweld
tijdens de campagne dat aan 13

mensen het levenkostte
Deze gang van zaken voor-

speldweinig goeds voor deparle-
ments- verkiezingen die presi-
dent Hussain Mohammad Er-
shad voor 3 maart heeft uitge-
schreven.De belangrijkste oppo-
sitie-partijen hebben de kiezers
opgeroepen de stembussen te
mijden. In hun ogen is elke ver-
kiezing onwettig zolang Ershad,
de legergeneraal diein 1982 door
een staatsgreep aan de macht
kwam, niet aftreedt en demacht
overdraagt aan een interim-
regering. Ershad peinst er totnu
toe nietover toe te geven aan de
oppositie.

Inhet districtrondom Chitta-
gong, na Dhaka de grootste stad
inBangladesh in het zuiden van
het land, kwamen zeker 16 men-
sen omhetlevenenrondom Dha-
ka zeker twaalf, zo zei minister
van Binnenlandse ZakenKama-
luddin Chowdhury. Volgens de
politie werden in Chittagong al-
leen al zestig mensen gearres-
teerd.

keus uit 135.000 kandidaten
voor de bijna 55.000 zetels in
plattelands- besturen. Deze Pa-
rishads, waarvoor elkedriejaar
verkiezingen worden gehouden,
besturen een aantaldorpen met
in totaal20.000 inwoners.Presi-
dent Ershad schreef de verkie-
zingen hiervoor in januari uit
nadat hij in december hetparle-
ment ontbond en algemene ver-
kiezingen uitschreef. Ershad
hoopt desteun te verwerven van
denieuweplaatselijke bestuurs-
functionarissen.

WILLEMSTAD— Gisteren is
WaltervanRosberg alserelidvan
het Nederlands Antilliaans
Olympisch Comité (NAOC) be-
noemd als blijk van waardering
voor zijn inzeten toewijding als
bestuurslidvan hetNAOCgedu-
rende de jaren 1943 tot en met
1987.

Walter van Rosberg was chef
de mission van de Olympische
Spelen in Mexico (1968),
München (1972) en Montreal
(1976), tijdens de Panameri-
kaanse Spelen in Puerto Rico
(1979) eneenvandeMiddename-
rikaanse en CaribischeSpelen in
Panama (1970). Van 1946 tot
1960 was hij vice- voorzitter van
de Curagaose Voetbalbond en
van 1961 tot 1971 voorzitter.
Vanaf1972tot nu is hijvoorzitter
van de Nederlands Antilliaanse
Voetbal Unie.

Van Rosberg is Officier in de
Ordevan OranjeNassau.lnl9B4
kreeg hij dezilveren medaillevan
het Internationaal Olympisch
Comité.

Gisteravond gaven onder
anderen minister WinstonLou-
rens en gedeputeerde Augustin
Diaz middels hun aanwezigheid
blijk van hun waardering voor
het vele werk, dat Van Rosberg
voor deNederlandse Antillen, in
het bijzonder op sportiefgebied,
heeft verricht. Van Rosberg
dankte in een uitvoerige toe-
spraakvooralleeer, diehemis be-
wezen. Hij verwees daarin tel-
kenmale naar enkele conflicten,
dieer in al diejaren hebben 'ge-
woed', maar diezijn alle harmo-
nieusopgelost.

Foto: VanRosberg samen met
zijn 'naasten.

Anderefoto: Agustin Diaz
wenst VanRosberg geluk.

Bezoek aan Memre Boekoekazerne
Surinaamse president Shankar:
leger moet democratie steunen

PARAMARIBO /DEN
HAAG—De Surinaamsepre-
sidentRamsewak Shankar
heeft het leger in Suriname
opgeroepen het democratise-rings- proces te steunen. Sa-men met vice- president
Henck Arron bracht hij
woensdag voor het eerstsinds zijn ambtsaanvaarding
op 25 januarieen bezoek aan
de Memre Boekoekazerne inParamaribo. Daar werd hij
ontvangen door bevelhebberDesi Bouterse en leden van
hetmilitair gezag.

In een toespraak voor officie-
ren en manschappen zei Shan-
kar dat alleen met steun van de
strijdkrachten voor de democra-
tie kan worden voldaan aan de
basisprincipes van een sociaal
rechtvaardige maatschappij.

Voor zijn toespraak vroeg Shan-
kar een minuut stiltevoor alle
militairen die het leven hebben
gelaten bij de uitoefening van
hun taak. De president is
krachtens de grondwet opperbe-
velhebbervan de strijdkrachten.

De ministervanLeger, Sheikh
Kariem, riep alle partijen op te-
genstellingen over boord te zet-
ten en dewederopbouwvan Suri-
namecentraal testellen. "ledere
burger, ookin hetoosten enzuid-
en van het land, moetgehoor ge-
ven aan de roep naar vrede en
eenheid. Dan kan het nationale
leger de energie en inspanning,
die tot nu te gebruikt worden
voor verdediging van de soeve-
reiniteit, aanwenden om inhoud
te geven aan de taak die de
grondwet opdraagt: het werken
aan deopbouw enbevrijding van
de natie", zo zei debewindsman.
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MENSEN
Het wassenbeelden- museum
MADAME TUSSAUD in
Amsterdam wordt in het voor-
jaaruitgebreid met een even-
beeld van minister- president
LUBBERS. Hetbeeld wordtver-
vaardigd door Judy Craig van
Madame Tussaud in Londen, die
op de foto de afstand tussen de
kin en het oor van premier Lub-
bers opmeet. Lubbers evenbeeld
krijgt een plaatsje tussen Euro-
pese ambtgenoten. Met dat van
Lubbers zal het museum 120
beelden tellen. Madame Tus-
saud heeft het afgelopen jaar
413.000 bezoekers getrokken.
Dat zijn er 64.000 meer dan in
1986.
Op dezolder van een technische
school aan het Veluweplein in
Den Haag is onlangs een collec-
tie van zeker 2000 foto's uit de
TWEEDE WERELDOORLOG
gevonden. Het gaat om negatie-
ven op glasplaat. Er zijn foto's
van Duitse militairen, joden en
joodsewinkelsbij. Het materiaal
was keurig gerangschikt. Over
deherkomstvan devondst die bij
het verleggen van kabels werd
gedaan, bestaat nog onduidelijk-
heid. Hetrijksinstituut voor oor-
logs- documentatie zal de foto's
onderzoeken.

De Westduitse filmactrice NAS-
TASSJA KINSKI is in derooms-
katholieke kerk opgenomen. Zij
werd gedooptin deparochiekerk
van Santa Maria in Traspontina
in Rome, onder de rook van de
Sint Pieter. Naar het Italiaanse
geïllustreerdeweekblad Oggi in
zijn nieuwste nummer bericht,
vond de27-jarige dochtervan ac-
teur Klaus Kinski de weg naar
de rooms- katholieke kerk door
een ernstige ziekte van haar
tweejarigdochtertjeSonja.Bij de
doop- plechtigheid waren aan-
wezig de man van Nastassja
Kinski, de 41- jarigefilmprodu-
cent Ibrahim Moussa, een mos-
lim,en hunkinderen Aljosja van
driejaar enSonja.De actrice gold
voordien als ongelovig.

LEVENSGROTE POLITIE-
MANNEN van bordkarton op
straathoeken in een buitenwijk
van Kopenhagen zijn een
doeltreffend wapen gebleken in
de strijd tegen automobilisten
die de maximum- snelheid over-
schrijden. De geen looneisen
stellende en extra vakantieda-
genen lunchpauzes eisende 'aut-
overschrikker' vermindert de
snelheids- overschrijding in
Taarnby met dertigprocent. "Op

een gewone dagrijden hier drie-
honderd automobilistente snel,
maar wanneer de bordkarton-
nen agent op de hoek wordtneer-
gezet, overtreden maar twee-
honderd de grens", zei dinsdag
inspecteur Leif Bredager tegen
het dagblad Politiken. De auto-
verschrikker doethetop dehoek
van dezelfde straat uiteraard
maar even, want dan hebben de
automobilisten in de gaten dat
het maar een papieren agent is.
"Als we het effect willen behou-
den moeten we er vervolgens
echte agentenneerzetten", aldus
Bredager. De inspecteur kreeg
de inval toen hijtegen levensgro-
te voetballers van karton voor
tabaks- en tijdschriftenwinkels
opliep. "Ze zagener zo echtuit. Ik
dachtmeteen dat we heteffectbij
onze verkeers- controle konden
toepassen."

Wie in een VAKANTIEWEE-
KEINDE per helikopter gehaald
en gebracht wil worden en vrij
wil beschikken over een Rolls
Royce, boeke in hetvier- sterren-
hotel Armathwaite Hall in het
Noord- Engelse Lakedistrict. Bij
de prijs voor twee overnachtin-
gen voor twee personen van on-
geveer 13.370gulden zijn voorts
inbegrepeneenTurksbad enpri-
vé- zonnebank, een krat cham-
pagne per persoon en vrije toe-
gang tot de wijnkelder.

Christian Lacroix, de nieuwe
mode- koning van Parijs, is nu
ook gekroond. Hij ontving uit
handen van mevrouw Chirac, de
echtgenotevan deburgemeester
van Parijs, de GOUDEN VIN-
GERHOED. Deze prijs wordt elk
seizoen uitgereikt aan die ont-
werper dievolgens een juryvan
mode- journalisten de beste col-
lectie heeft gemaakt. LacrdSx
kreeg de prijs twee jaargeleden

ook al, maar toen ontwierp hij
nog voor het huis Patou. Een
glunderendeLacroix nam deon-
derscheiding in ontvangst met
naast zich zijn favoriete model
Marie. Pikant detail: modeko-
ning Yves Saint Laurent dingt
nietmee naar deprijs. Hij nodigt
nog steeds nietalle journalisten
uit op zijn shows. Hij is
waarschijnlijk bang dat ze hem
datbetaald zullen zetten.
Een fles water op de oprijlaan
naar de voordeur houdt honden
niet af van het doenvan hun be-
hoefte op ongewenste plaatsen.
"Stommer BIJGELOOF heb ik
van m'n leven niet meege-
maakt", zegt Paul Pemberton in
Sydney, een dierenarts en
dierpsycholoog. Het bijgeloof is
vorig jaarals een lopend vuurtje
rondgegaan in Australië en de
fles met water is her en der te
zien. "Als de honden de fles al
zien staan, zal het zijnom haar
als boom te gebruiken", aldus
Pemberton. De dierenarts had
een Amerikaanse collega een
brief over het fenomeen geschre-
ven, vertelde hij, en de collega
had hem opgebeld maar had bij-
na niet uit zijn woorden kunnen
komen van het lachen.
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TWEE ZWERVERS in Groot-
Brittannië diedelaatste twintig
jaar de nachten hebben doorge-
bracht op banken in het park,
hebben dezeweek de droom van
vele Britten verwezenlijkt en in
de voetbaltoto een miljoen pond
sterling gewonnen. Zij besloten
ergens op het land een huisje te
kopen en hun zwerflust van
daaruitvoort te zetten. "Want
we willen niet aan één plaats ge-
bakken zitten." De 67-jarige
Douglas Calwayen de44-jarige
John McDonald ontvingen hun
cheque uit handen van Koo
Stark (het vroegere soft- pornos-
terretjedat bevriend was met de
huidige hertog van York) in een
sjiekhotel inLonden. Calwayen
McDonald hebben er een carriè-
re-als seizoenwerker in hotels
aan de kust op zitten. "Wij zijn
portier, kelner, barman, afwas-
ser geweest, aldus eerstgenoem-
de, "we hebben in het park en in
het portiek geslapen. Als jeeen
paar dagen geen brood gegeten
hebt, weetje pas hoe lekker het
smaakt."

PAUS JOHANNES PAULUS II
kijkt toe hoe een acrobaat van
het Embel Rya Circus in even-
wichtprobeert teblijven. De cir-
cusartiest was gisteren aanwe-
zig op een audiëntie in het Vati-
caan.

Rokers van FILTERSIGARET-
TENkrijgen in een aantal geval-
len veel meer nicotine binnen
dan op de verpakking staat.
Vooral bij nicotine- arme filter-
sigaretten kan dat oplopen tot
maar liefst tien maal de aange-
geven dosis. Dat concludeert de
Nederlandse farmaco- chemicus
drs H.W.A. Teeuwen in een on-
derzoek waarop hij aan deKa-
tholieke Universiteit Nijmegen
promoveert. Het onderzoek be-
trofzes merken filtersigaretten,
waarvan vier normale en twee
met een laag teer- en nicotine-
gehalte, dezogenoemde geventi-
leerdefilters. De inname van ni-
cotine en kool- monoxide die fa-
brikanten vaststellen met be-
hulpvaneenrookmachine, wijkt
vooral bij de geventileerdesiga-
retten sterkaf. Hetpubliek moet
zich, aldus deonderzoeker, meer
bewust zijn datde geldendenico-
tine- en teer- aanduidingen be-
paald geen absolute waarheden
bevatten en datde werkelijke in-
name van rookbestanddelen al-
lereerstafhangtvan deindividu-
ele rooktechniek. Dat geldt met
name voor de nicotine- arme si-
garet.

In de Chinese hoofdstad Peking
is in verband met de groeiende
vraag de EERSTE VERHUIS-
ONDERNEMNING opgericht.
"Geen hoofdpijn meerbij het in-
trekken in uw nieuwe woning",
schreef het dagblad 'Gu-
angming'. Wie tot nu toe in Pe-
king wilde verhuizen moest

vroeg op zoek gaan of door rela-
tiesofvia een achterdeuriemand
vinden dieover een vervoermid-
del beschikte. Nukomen de ver-
huizers voor tussen de 44 en 66
gulden om hetmeubilair voor de
ene deur op te halen en bij de
andere af te zetten. "Zij mogen
geensigaretten,wijnofeten aan-
nemen", heettehetineen toespe-
ling op hetfeit datzonder 'bijko-
mende kosten' de arbeidslust in
China te wensen over placht te
laten.

CARNAVAL: 20.00 uur jump-up van de
groep 'Nooit gedacht, Wel gelukt'; start: par-
keerplaats kerk Janwévia Saturnusstraat,
Perseusweg, Santa Rosaweg, Schout bij
Nacht Doormanweg, Corrieweg, Kaminda
Brievengat naar Sentro DeportivoKórsou.

AMIGOE
UfTGEVERU AMIGOE NV
Scherpenheuvel z/n of P.0.8. 577
CtiracjaoN.A,
Giro440,000
Bankrek. rrr,: 11-07-313
Algemene Bank nv
Bankrek. nr.-874.825.10
Maduro& CurielsBank nv

CURACAO
Centrale(allé afdelingen)
672000
Directie:
Ingridde Maayer-Hollander.
Anfjliean News Holding NV
Hoofdredactie:
Ard Horvers (hoofdredacteur)
Hanneke vanKouwen (wnd. hoofdre-
dactrice)
Overige lettenRedactie:
Toonvan Dongen,Moniquevan Meer-
wijk, Yvonne van Es, Sheila Rhodes
(secretaresse), Chris van Grol
(sportmedewerker), Sotange fsseit
(Opmaak) enKen Wong (fotograaf).

ADVERTENTIE-AFDELING
Acquisitie;
ViolaBemardus en JannyNaaldijk,

Aai mamieadvertenties:
Maandagt/mvrijdagvan 07.30-16.00uur; zaterdag Q7.30-tO.OO uur.
Alle advertentiesvoordekomendedag
moeten 1 dagvan tevorenvóórvleruür
binnen zijnofop dezelfdedagvóórtien
uur.

ZOEKERTJES verschijnen op
dinsdag en vrijdag en kunnen iederedag tussen 07.30-16.00 uur worden
opgegeven, behalve op zaterdag.
Alleen zoekertjes die op maandag en
donderdagvóórtwaalfuurbinnen zijn,
kunnen de dagdaarop(dusdinsdag envrijdag) verschijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
NassaustraatHO.
Tel: 24333(drie lijnen).
Directeur-Hoofdredacteur:Josvan derSchoot.
RedacHerßamiroTromp, AnnaTrompr Van der Schoot, Djisbie Fran-ken (fotograaf).
Advertentie-afdeling: Jos van derSchoot en EfJeen Landsmark.

Tel: 672000
BONAIRE
Correspondent:
HubertLinkels, Kaya Gobernador U,
Debrot 154, tel.: 8627.

SINT MAARTEN
Correspondent;
Geraro van Veen, Postbox 118, tel.:
873859(Fransekant)
Abonnemehien advertenties:The Chronicle, Groünddove Road,
PointeBlanche, tel.: 23919.

SABA:
Correspondente:
Ruth Hassell, fel.: 2299.

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

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
Josde Roo en Victor Hafkamp:RadioNederland Wereldomroep {tel.: 035-
-16151, toéstel3l9).

—~J—■

Persagentschappen: ANP enAP.Samenwerkingsovereenkomst met
TheMiamiHerald;De Haagsche Cou-
rant, De BrabantPers.

DRUKKERIJ: Rotaprint NV
DISTRIBUTIE (abonnementen):
Curacao : Dtstrieo NV, tel.: 70503,
70504 en 70304.
Voorklachten gelieve deze nummersop te bellen. Hef abonnementsgeld
kan ook betaald worden via Girorek.nr.: 208.000, Maduro*Barrk rek. nr.:286.330.08 en ABN rek. nr.:
11.15.626.
Aruba:Nassaustraat 110, tel.:24333.Bonaire (abonnementen en incasso):
mv, A. Wong-Loi-Sing, Noord Salifia
Losse nummers 60 cent;
Abonnementsprijsopallëetlandenvan
deNederlandse Antillen vfjftten gul-
denper maand.

Bulten Antillen(Nederland):NA/.80,15 per maand (luchtpost) ofNA’.24,- per maand (zeepost); jaar-lijksvooruit te betalen.

TomPoes en de Klokken doorMarten Toonder

2004—TerwylheerBommel binnen op deklokslag vanéén uurzat tewachten, om detyd tekunnen vangen, passeerdebuiteneen ongunstig groepjehet oude slot.
Het waren de schurken Bul Super en Hiep Hieper, die bij

nachten ontjj over deweghepen, omergens hun slag te slaan."Kjjkeensnaar datverlichteraam daar",zei Super.Hij wees
naar een van de vensters van slot Bommelstein, waarachterhet silhouetvan heer Ollie op de gordijnen zichtbaar was.

"Daarzitdiedikke", gromdehjj,voorzichtig nadersluipend.
"Hij heeft een speer bij zich en ik heb zo het gevoel, dathier
werk voor ons te doen is! Ik wil zelfs wedden dat het super-
werk wordt! Kijk maar; het is nietgewoon daar!"

Daar had hij gelijkin. HeerBommel zat meteen gespannen
blikenmetzijn hellebaarden zijnvlindernet indeaanslagvoor
grootvadersklok. TornPoes zagmetgemengdegevoelens, dat
hetopslag van enen was,enhij probeerde vergeefszijnvriend
van zijn gevaarlijke plannen af te brengen.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00uurW/rac/e (’.5,-p.p.).

TELECURAgAO
DONDERDAG: 16.00Record music &
Teletekst 16.30 Ora pa mucha; 17.00
Thundercats; 17.30Yearlin; 18.00Fila-
telie; 18.15Style; 18.40Informedeporti-
vo kv Hector Rosario; 18.57Tempu pa
Dios; 19.00 Special: «Vibrashon
Karnaval»; 20.00 Notisiero Tele-8;
20.45Karnaval '88 di skina pa skina kv
Hermanito; 21.00TeleCuracao special:
«Nosensenansa,étadenkrisis?»(last);
22.00 Wega di Number; 22.10Kontakte
kv Chacho de Castro: «Turismo» (live
vanuit hetPrincess Beach Hotel); 23.00
Sluiting.

VRUDAG: 16.00Record music & Tele-
tekst 16.30Ora pamucha; 17.30AGHU-SAkv Leo Floridas; 18.00Man drechi di
Dios; 18.15Ajedres na plaka chiklkvOmalio Merien; 18.30 Mirai Skucha;
18.45 Informe deportivokv Hector Ro-sario; 19.00Hubentutna marcha; 19.30Special: «LeoFloridas»;20.00Notisiero
Tele-8; 20.45Karnaval '88 di skina pa
skina kv Hermanito; 21.00 Matlock;
22.00Wega di Number; 22.10 Show di
Job; 23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

*****

AGENDACURACAO

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

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA,tel.: 85544): openingstijdenvan
maandagt/m vrijdagvan 08.00-17.00 uur;
opzon- en feestdagen alsmedeopwerkda-
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 17.00uurkunt u
de zuster van de wacht bellen: zuster Van
Velthoven, tel.: 76728, pageboy 027-360.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgensafspraak.

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

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): KantoorScharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Samson, tel.:
616718,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 08.00-19.00 uur.
BOTICA ISLA(tel.: 663895):openingstijden
van maandagt/m vrijdag van 07.00-17.00uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00uur. Voorspoedgevallenna kantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

*****
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Curacao, Breedestraat, tel.: 623575.
Punda
Vredenberg, Socratesstraat, tel.: 613300.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zaterda-
gavondom 19.30uur te Aloëstraat 12.

LEZING (De laTryElliscyclus): 20.30uur
in de aula UNA (spreker: dr H. ten Hove;
ond.: 'Bloemen in zee', verlucht met dia's.
VRIJDAG
DIVERSEN
TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM (Van Leeuwen-
hoekstraat z/n): openingstijden dinsdag
t/mzaterdagvan 09.00-12.00/14.00-17.00
uur;zondag van 10.00-16.00uur; maandag
gesloten.
t/m 14februari 1988gelegenheidtot be-
zichtiging van expositie 'Etsen van Hans
Blanken.

fwEDIDnTAGAIfI! ~\
\ BORN:JAREDGUIDO )
I Ingeborg + Doniele fieni-Zielinski \V Jonothon )
/ Jacob /
I Joseph j> 2813 Bonnievieuj, Canyon Country /
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BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

AMIGOE2

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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OPTREDEN
Het departement van HIW

wildevanmorgen geen commen-
taar geven, maar wel werd met
nadruk gesteld: "Wij kunnen
optreden indien rekeningen te
hoog zijn. De maximum- tarie-
venvoor huisartsen en specialis-
tenzijnvastgesteld, evenalsvoor
een hele serie medische ver-
richtingen. Datkunt u het tarie-
ven- boek noemen. ledereen kan
nagaan of een arts zich daaraan
houdt. Maar", aldus onze

zegsman, "voor sommige ver-
richtingen liggen -de tarieven
nog niet vast. Dus voor nieuwe
ontwikkelingen,bijvoorbeeld,of
als er nieuwe, moderne appara-
tuur is aangeschaft".

Naast dit tarieven- boek zijn
precies de prijzen vastgesteld,
diehetSint Elisabeth Hospitaal
mag berekenen. Dat is allemaal
totop 'de cent nauwkeurig' bere-
kend. Geneesheer- directeur dr
IvanAsjes: "Sinds 1982heeft het
hospitaal de tarieven niet meer
verhoogd. ïn 1987 zijn we zelfs
tot verlaging van de meeste lig-
tarieven overgegaan".

INVESTERINGEN
Medische deskundigen zeiden

tegenover de Amigoe, dat het
Thorax Center, dat vorig jaar
werd geopend "momenteel te
kampen heeft met nieuwe ge-
bouwen en hoge investeringen
voor nieuwe apparatuur". Bo-
vendien, zo zeiden deze deskun-
digen, stelt het centrum, dat er
"nieuwe verrichtingen gedaan
worden. En daarvoor zijn de ta-
rieven nog niet bepaald".

Dat de nota's van het Thorax
Center 'aan de hoge kant' zijn,
komt vermoedelijk vanwege het
feit — zo zeiden onze informan-
ten —, "dat bepaalde bedrijfs-
economische berekeningen wor-

den gemaakt en aparte bereke-
ningenvoor verrichtingen". Het
departementvan HIW dientnog
een grootaantaltarieven goedte
keuren, zodat er eenredelrjk be-
drag dient te worden betaald
voor een behandeling.

Nederlanders geen visum
meer nodig voor Sto Domingo
WILLEMSTAD —Deze

niaand hebben de autoritei-ten vanSanto Domingo devo-
r *g jaar ingestelde vi-
sumplicht voor uit Neder-land, België en Luxemburg
afkomstige reizigers weer af-
geschaft. Benelux bewonershoeven nu,by een bezoekaan
nat land, behalve hun pas-
poort alleen nog maar over
j^entoeristenkaarttebeschik-
ken om toegelaten te worden.Dit is van het Dominicaanse
consulaat vernomen.

In juli1987besloot Nederland
visumplichtin testellenvoor

dominicanen.Evenwel lieten de
Antillen die al jaren
vriendschappelijke banden metde andere Caribissche eilandenheeft, weten zich staatkundig
netrecht voor tekunnen behou-
den als eilandengroep geen vi-
sumplicht in te stellen. Sinds
Jaar en dag mogen reizigers uit
deNederlandseAntillenen San-to Domingoeikaars landen vrije-
ujkbezoeken. Nederland dat vo-
rig jaarjuli de visumplicht voor
eigen grondgebied in Europa in-
-Btelde, kreeg nog diezelfde
maandvan deDominicaanse au-
toriteiten te horen datvoortaan
°?kreizigers uit de Benelux een
Vlsum moesten aanvragen alvo-rens zij SantoDomingo mochtenblnnengaan.

Deze maand is eenzijdigbeslo-pn de visumplicht voor migran-
ten uit deBenelux in tetrekken.Ue door Nederland ingesteld vi-sumplicht voor Dominicanenbl»'ft gehandhaafd.

WILLEMSTAD -Inde aula
vandeKamervanKoophandel en
Nijverheid overhandigde gister-
middag commissie- voorzitter
van de campagne Ban Changa
Porko, Rodney Daal, een prijs
aan Darwin Gregg (rechts).
Gregg heeft deprijs gewonnen
metzijn compositie, die momen-
teel een regel- rechte 'hit is tij-
dens de carnavals- feesten. Het
liedroept op om Curacao nietal-
leen schoon te houden, waar het
schoon is, maarook omheteiland
nog schonerte maken.

Barbecue en
dansen

WILLEMSTAD — Ter gele-
genheid van het bezoek van deInternational PoliceAssociation'IPA) uitNederland aan Cura-sao organiseert het hoofdbe-
stuurvan de IPA- sectie Neder-landse Antillen vrijdagavondvan acht tot drie uur een barbe-cue- dansantin hetpolitiepavil-joenop Vaersenbaai.

Een informantvan het Domini-
caans consulaatkon nietmeede-
lenof dezeeenzijdige intrekking
een stil gebaar aan de Neder-
landse autoriteiten is hun vi-
sumplicht ook in te trekken.

Personen diedeDominicaanse
Republiek willen bezoeken kun-
nen debenodigde toeristenkaart
voor tien dollar kopen bij de
ALM, dereisbureaus, het Domi-
nicaanse consulaat ofeventueel
bij aankomst in Santo Domingo.

Oppositie hekelt handelwijzeRozendal
PNP vraagt regering nota
over luchtvaart-beleid

WILLEMSTAD — In een
briefaan devoorzitter van de
Staten van de Nederlandse
Antillenheeft dePNP- fractie
haar bezorgdheid uitgespro-
ken overhet 'zeerwisselvalli-
ge beleid van deregering in-
zake deluchtvaart.Defractie
doet een verzoek aan de Sta-
ten-voorzitter omdeminister
van Verkeer en Vervoer aan
deStatenuitlegte latengeven
aangaande de besprekingen
met de Surinaamse
Luchtvaart Maatschappij,
het luchtvaart- protocol met
Aruba en over de overeen-
komst met deKLM.

Tevens vraagt dePNP om een
beleidsnota inzake de
luchtvaart, "waarin ondermeer
de inzichtenvan deregering met
betrekking tot het verkeer met
Nederland, de Verenigde Sta-
ten, Suriname, Venezuela en
Aruba zijnverwerkt". De fractie
stelt, middels een brief van Ma-
ria Liberia- Peters ook voor hier-
inte betrekken "debemoeiingen
tussenrespectievelijk de diverse
eilandgebieden ten aanzien van
hun wensen voor landingen op

huneiland"
Deze nota, zo schrijft dePNP,

zal voor deregering als leidraadkunnen dienen en de Staten demogelijkheidbieden om inzicht
tekrijgen in "een alsdan gericht
beleid".

EMOTIES
Liberia- Peters zei vanmorgen

tegenover deAmigoe, datheteen
vereiste is om emoties achterwe-
gete laten "indienjezaken doet".
Het Statenlid: "Het staat buiten
kijf, dat iedereen in de Neder-
landseAntillenhiep hoiroept als
debetrekkingen tussen Surina-
me en deAntillen weer worden
hersteld.Dat is allemaalergfijn.
Maar Rozendal moet zich rea-
liseren, dat hij als minister van
Verkeer en Vervoer onderhan-
delt, als een bewindsman van
een land".

"Bovendien", zo zei zij, "moet
hrjerzichvanbewust zijn, datdit
land honderd procent van de
aandelen van één luchtvaart-
maatschappij bezit. Die
luchtvaart- maatschappij is
noodlijdend en heeft te maken
met allerlei maatregelen, zoals

ontslagen en dergelijke", aldus
Liberia- Peters.

Het Statenlid: "En dan wordt
er zomaar een beslissing geno-
men, diederving van inkomstenbetekentvooronzeALM. Tijdens
een protocollaire bijeenkomst,
tijdens een feestje, is het slecht
zaken doen".

NA 'DENKFOUT' NOTA TWEEDUIZEND GULDEN LAGER
Invloed bedrijfs-economischefactoren

Klachten bij HIW over hoge
rekeningen Thorax Center

WILLEMSTAD—Bij het departementvan Handel, In-dustrieenWerkgelegenheidisalverscheidenemalen ge-klaagd over hoge rekeningen, die patiënten kregenvoorgeschoteld na eenbehandeling in hetThorax Cen-teraan de JanNoorduynweg.Bij genoemddepartementkan men terecht, indien men meent, dat een rekeningvan een huisartsof specialist, van eenkliniek ofeenzie-kenhuis aan de hoge kant is. Momenteel behandelt hetdepartement van HIW een Thorax- rekening van onge-veer zesduizend gulden, dieinmiddels doorhetmedisch
centrum is teruggebracht totongeveervierduizend gul-den. Het ThoraxCenter gaf, na eenkort gesprek bij het
departement toe, dat de 'verkeerde factor' was toege-
past.

Bij het Thorax Center wordteen bepaalde formule toegepast
om de hoogte van de rekening
vast te stellen. Hettoegeven van
«e 'denkfout' door het centrumleverde de patiënt een voordeelop van ongeveer tweeduizend
gulden, omdat met het zoge-
naamde tarieven- boek in dehand, de fout onmiddellijk kon
worden vastgesteld. Maar eenfamilie- lid van de patiënt gaat
nu nog niet akkoord met het
overgebleven bedrag. Het gaat
namelijk om nog enkele posten,
diehij verlaagd wil zien.

Uit zeer betrouwbare bronvernamen wij vanmorgen, dat
als de geheleprocedure is afge-lopen,hetresultaat bij depatiënt

zeker tot een bepaalde satisfac-

tie zal leiden". Het Thorax Cen-
ter kan zich nog een week lang
verdedigen. Volgendeweekvrij-
dag komt de onderzoeks- com-
missie weer bij elkaar voor een
vergadering.

ISLA
Ook deRefineria IslaNV heeft

al verscheidene malen met ver-
bazing over dehoogte van de ta-
rieven van het Thorax Center
met het departement van HIW
gesproken. Het Thorax Center
ontkent, dat de raffinaderij be-
sloten zou hebben om geen pa-
tiënten meer door specialisten
van de Jan Noorduynweg te la-
ten behandelen. Woordvoerder
dr Henry Steward (cardioloog)
van het medisch centrum ver-
klaarde tegenover ons, dat het
Thorax Centerhet contractheeft
opgezegd.

Stewardstelt, dathetcentrum
in oktober de overeenkomst"voortijdig heeft opgezegd". Re-
den: "Het contract is verbroken
op medisch- ethische gronden.
Het Thorax- Center wil de pa-
tiënten conform moderne, we-
tenschappelijke technologieën
behandelen. De Islavindt dat te
duur. Bovendien eist deraffina-
derij, dat wij patiënten voor be-
handeling naar Venezuela stu-
ren en niet naar Nederland of
naar deVerenigde Staten. De Is-
la wil, dat depatiënten zo goed-
koop mogelijk worden behan-
deld. Op deze wijze kunnen wij
niet goed werken, en daarom
hebben we het contract ver-
broken".

DURE STIJL
Andere medische bronnen

verklaarden tegenover ons: "De
stijl van het Thorax Center
maakt de behandeling een tik-
keltje duur. Bij een lichthoestje
wordt de patiënt al binnenste
buiten gekeerd. Hij of zij moet
dan een volledig onderzoek on-

dergaan. En dat kost nogal veel
geld".

Het Thorax Centerwilde van-
morgen geencommentaar geven
op derekening, dievan ongeveer
zesduizend gulden in één keer
werdteruggebracht totongeveer
vierduizend guldenvanwege een
'verkeerde factor', die bij debe-
cijfering werd gebruikt. Dr Ste-
ward: "Ik weet niet over wie het
gaat, dusikkan er ookgeen com-
mentaarop geven". Ondankshet
feit, dater geklaagd isbij het de-
partementvan HIW.

DAMOCLES
DePNP hekelt ook hetfeit, dat

voor de SLM mogelijkheden zijn
geopend "met opwekking van
verwachtingen, terwijl direct
een zwaardvan Damocles boven
het hoofd wordt gehouden. Im-
mers, het uitblijven van een
overeenkomst in beider belan-
gen, zal de verleende toestem-
ming ongedaan moeten worden
gemaakt, hetgeen publiekelijk
door deminister van Verkeer en
Vervoer is bekend gemaakt".

"Mocht dit gebeuren", zo
meent dePNP, "dan zal ditwede-
rom grote smart veroorzaken bij
velen, die dit ondervinden; zal
dan de regering in het belang
van Surinam Airways de ALM
gaan verplichten onder on-
gunstige omstandigheden aan
datvervoer te gaan deelnemen?

WILLEMSTAD - Afgelopen
vrijdag heeft het bestuur van de
carnavals- groep 'GrupoKarna-
val di Utrecht' een beleefdheids-
bezoek gebracht aan de gedepu-
teerdevan Cultuuren Onderwijs,
ing.Angel Salsbach.

Foto: vlnrS.Davelaar(secreta-
ris van degroep 'BonAmbiente'),
R. Leocadia (coördinator), M.
Marshal (secretaresse) en M.
Copra(assistent coördinator).

Overleg levert geenresultaat op
Geen beslissing protectie
van Frica- en Ritz-fabriek

WILLEMSTAD — De Ca-
ribbean Fruits Products Cor-
poration heeft nog steeds
geen definitief antwoord ge-
kregen vanhetMinisterievan
Economische Zaken over de
aanvrage voor
marktbescherming voor de
lokaal- geproduceerdeFrica-
juice. De general manager,
Ricardo Savan,vertelde van-
ochtend dathij maandag wel
metministerMarco deCastro
van Handel, Industrie en
Werkgelegenheid, hierover
had gesproken,maar datvan
dekant van de regering nog
geen besluit was genomen.
Volgende week woensdag
zullen aldus Sayan debespre-

kingen wordenvoortgezet.
Over de inhoud van het ge-

sprek van afgelopen maandag
wilde de general manager niets
loslaten. Evenmin wilde Savan
commentaar geven op een arti-
kel in een lokaal ochtendblad,
waarin gesteld wordt, dat van-
wege dehoge prijs van het lokale
Frica- produkt, minister De Ca-
stro de fabriek geen
majktbescherming zal ver-
lenen.

RITZ
De eigenaar van Delicious

Fruits Ine (Ritz),OttoSenior, be-
richtte de Amigoe dat hij tot nu
toe geen schriftelijk of zelfs een
telefonisch bericht van het de-
partement van Handel, Indus-
trie en Werkgelegenheid had
ontvangen. Dit ondanks toezeg-
gingen van minister De Castro,
datditvóór afgelopen woensdag

zou gebeuren. In de Amigoe van
27 januari stondreeds vermeld,
dat de regering niet bereid is de
fabriek van Otto Senior
marktbescherming te geven.
Een marktsluiting wil Delicious
Fruits Inc. niet, omdat de direc-
tievan meningis datzij best met
buitenlandse merken kunnen
concurreren. Een economische
heffingom defabriek eenkans te
geven de lokale markt teverove-
ren, is evenwel noodzaak.
"Maar", zo zegtSenior,"we gaan
er niet achteraan lopen. We
wachten gewoon berichtvan mi-
nister De Castro af.

Beroving toerist
en nummerkantoor

WILLEMSTAD — Een Itali-
aan die met het toeristenschip
Fair Sea Curagao bezoekt, is in
Otrobanda beroofd van zijn por-
temonnee. De bij de politie be-
kende dader waar nu naar ge-
zocht wordt, gingop de loop met
400dollareenItaliaansrijbewijs
en andere belangrijke docu-
menten.

In de Steenstraat vond eve-
neens een beroving plaats. Een
onbekende manverscheen ineen
nummerkantoorennam nadrei-

fen meteen mes, 300 gulden uit
etgeldlaadjeweg.

ZAKENVARIA
WILLEMSTAD-De Breede-

straat Punda is weer een aan-
winstrijkergeworden metdeope-
ning van deCOZZOLTs PIZZA
vanLouis Metsch.Pizza- liefheb-
bers kunnen eenkeuze maken uit
een enorme sortering. Eergiste-
ren reeds bleek het succes van de
zaak: een lange rij wachtenden
voor detoonbank en, hetgeen be-
langrijker is, ookbij dekassa.

Schepen botsen
WILLEMSTAD — Een vis-

sersboot is in aanvaringgeko-
menmet een jachtterhoogtevan
BarbaraBeach. De eigenaarvan
het jacht met de naam Hinde,
voer dezee optoen hetbotste met
de vissersboot Meredith. De
laatste voer na de aanvaring
door naar de kust. De kapitein
dielaterophetbureauvan deha-
venpolitie ontboden werd, ver-
klaarde dat hij het Spaanse wa-
ter binnenvoer en het jachtuit
zagvaren. Hetjachtdataanvan-
kelijk in hetmidden van hetka-
naal zou varen veranderde
plotseling van richting en voer
ophemaf,waardoor hijnietmeer
zou hebben kunnen uitwijken.
Daar hij langzaam voer bleef deschade beperkt.

De schipper van het jachtver-
klaarde dathijhet schiprecht op
zich afzagkomen en zonder dathij iemand aan boord kon ont-
dekken. Ondanks dat hij luidschreeuwde om debemanning tealarmeren reageerde er nie-mand en zijn boot werd geramd.

De havenpolitie onderzoekt dezaakverder op deschuldvraag.

7*2§F MACHINES &t^y SERVICES N.V.
zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een

CHEF WERKPLAATS
VEREISTEN:
HTS Diesel/Voertuigen Techniek;
Werktuigbouwkunde of gelijkwaardige opleiding;
Ervaring in het organiseren en efficiënt leiden van
een werkplaats en buitendienst voor zwaar equip-
ment;
Beheersing van Nederlandse, Engelse en bij voor-
keur Papiamentse taal;
Antilliaan of van rechtswege toegelaten op de
Nederlandse Antillen.

Schriftelijke sollicitatie vergezeld van curriculum
vitae te richten aan:

PBC MACHINES & SERVICES N.V.
P.O. Box 3951
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{ ARUBA DAILY !
{ ENTERTAINMENT j
| gfrft^^- Gezellig uitgaan, wij zijn j
j geopendvan 21.00 uur tot 06.00 uur. J|F**(is Gezellige sfeer, goede service.

Ay _2r/ De bestePizza haalt ofeet U bij j
L.G. Smith Blvd. GÖ/pCIfQ PI'ZSH I
Oranjestad, Aruba. Takeawaytel.: 33541 >«®^®« ÉI SnZuba Geopend van 11.00 a.m. tot06.00 a.m.

1 ii ■ *- r- .ii,,. . — |

~ .. _ GOLDEN TULIP 1Floating Restaurant /|Y|k a«uba Caribbean I
I VIrV RESORT & CASINO fI V W i\/\l i NIGHTCLUB

-^^ W»l»l The one and only I[ (onder nieuwe directie) HERBREED || Open 11.00 - midder- from the original PLATTERS
I nacht. with his company of 9 artists I

Niet alleen anc' musicians. i

I exotische gerechten "*^Ks?»MB-
|| maai OOK

"'■ . Club openfrom 9-00 p.m till 2:00 a.m.
VIS SpeCÏalïteiten Cover charge show-time 57.50 mm 2 drinks I

I For reservations please call 33555? I ' ■ |
I Gezellige sfeer, goede service
j vindt U in Wij verwachten U voor lunch »

RESTAURANT il2„ü°AS>' ?£PPY "?"J? ♦I rx #wv s~ï (6.00-7.00) of dinner (18.00- I
JyXQ/y, 23.00). I

{ wxm§L^m Telefoon 22977of 27833- j
I Boulevard Theatre j

I TODAY _^ |
at 8 :16 p.m. i

I * fÜL f i at 8:45 p.m.

I DRAMA 14yrs. ' COMEDY Uyrs. j

I DRIVE-IN {
r I

j today COMMANDO
| -t 8:30 p.m. LEOPATOX |^
| LEWIS COLLINS *l fl" KLAUS KINSKI I

j ACTION 14yrs.

i e b aa"oBab aa a» a bab'B'sb bb »» d'B'a'fb'b'itba 11 a'aroo oo o^
o ORACION AL DIVINO ESPIRITU SANTO l
o Oh Di vinoEspiritu Santo, Vos que meesclareces todo, queiluminas a

° todosmiscaminos, para poderobtener lafelicidad,Vos queme con- °
o cedeselsublimedondeperdonaryolvidarlasofensas;yhastaelmal %
° quemehanhecho. A Vos queestas conmigo en todos los instantes <=
o yoquierohumildementeagradecer portodoio quetengoy quevoy a °
° confirmar una vez mas, mi intencion de que nunca meapartaré de e
o Vos, por grandes que scan las ilusiones y tentaciones materiales, °
e con la esperanza de vn dia mereeer poder juntarme a Vos y a todos 0

° mis hermanos en la perpetua gloriaylaPaz. Amen. ■
o Serezaportresdiassinpedirlodeseado.Alfindetresdias,seconce- „
° dera la Gracia. °
0 Publica esta oracion despues de haberrecibido el favor. n.a.v. o
SooOOOOOfIBOQBOOOOB9BOttQBgBPB g_f1.9.0,8 8 9 f1.8.8.8 fl B tt B I

5"B"Ba b b b b e e a b e e BB e e i-yrffSfrveenrvß b atrrrs a e e <nr|

1 ORACION A LAS 13 ANIMAS BENDITAS "
° Oh mis 13 almas benditas, a ustedes pido poramor a Dios que mi °
o ruego sea atendido. Mis 13 almas benditas, sabias y entendidas, a 0
o ustedes pido, por la sangre que Jesus derramó, que mi ruego sea °° atendido. Mi SenorJesucristo, quea ustedesprotege, me cubra con °
o vuestros brazos ymeproteja con vuestros ojos. Oh Dios de bondad, o

° Tv queeres mi defensor en la vidayen la muertepido que me liberes °
o de lasdificultades que meafligen.Oh, mis 13 almasbenditas, sabias e

° y entendidas, alcanzadaslas gracias que les pido (PIDETUNECESI- °° DAD) quedarédevoto suyoy mandaré a publicaresta oracionyrezar °
o 13Padre Nuestrosy 13Aye Marias, durante 13 dias. e
o Gracias N.A.V. °
o e
P0OOOOOOOOOOOQOOQOOOOOOOOOOOOOOOOQOQgOOBOOOa<
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WT^xM^. KWALITEIT
C^J^l zeker met

W Valentine dag
1 n en
1 \i Carnaval

.■;.M Hk|
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\Ji)^^
I PUEBLO 1

SUPERMARKET PUEBLO PUEBLO DISCOUNT
Oranjestad — Sta. Cruz (Estrella Supermarket) San Nicolas
Tet?3Tu46S,r"7 Tei'S50 Speciale prijzen tot 18februari 1988

«„^i=i,t..i, Denk er aan voor A>*3*X?! i,MOM VALENTINEDAG f *£>*>>februar.l9BB heerlijke dozen ï K **£ 7
SIAGEEU: I Bonbons en Chocolade j %Mt£J
Stoofvlees 500gr 3.75 SIAGEEIJ: Xaaasig^
Schenkel 500gr 2.75
Loinribs 500 gr 2.45 BBQ chicken legs 500gr 3.20
Ham 100 gr :.... 0.80 BBQ Loinribs 500gr 3.25
Gekookte ardenner 100 gr 0.95 Satediporko 500 gr 7.10
MosterdCervelaat 100gr... 1.40 HotdogspakvanlO 2.40

GPCCEPy: GCCCCRr:
Popdrank '/.liter 0.90 F°" daT"na f O2 ""£
Libby's Viennasausage soz 0.99 bffi.^ScnS96 2XClubsocial TZ pak-9 1.05 1""J?"<assorted) kleine flessen 0.39
KoffieSto.Domingo 340gr 4.35 KE^Ti— ''S*"'^ ?!ïLibby's cut green beans 16oz 0.95 Z^l^Vï02 pakvanso 1.65
Plastic cups 12 oz pak van 50 1.65 Budweiser bier per doos 26.75
Tayoplastic 9" pak van 18 1.45 i
Budweiserbier per doos 26.75 Galinja (Chicken Legs) 5 lbs. 4.95

D..Ahio Qto rn» Koop f-50-00 of mee' ©" ü kuntPueblo Sta. Cruz tweepakken a4.65perpak kopen.
Speciale aanbieding: I < 1

KIP AAN HET SPIT voor 6.50 pueblo is en blijft de laagste in
kant en klaar voor Carnaval prijzen

Roctol tiiHin tal 11(\AR Komt u biJ PUEBLO Discount in San Nicolaspesiei ujqig xci. jiuqp met een pub,jcatje van deze week van een

' andere supermarket, wij bieden U als wij net-
Meer dan 100 prijzen verlaagd. ze,fd®merkartike.,. in,Y105'^ln®^ de
ou u. ..A # * nrt ' gepubliceerdepms VIJF CENT KORTING.Shopping night - vrijdag tot 9.00 uur s avonds I a r r 'Zaterdag geopend van 8.00 tot 8.00 non stop

i mmy+*Qbupermercado
"kavcrito^

Hendristraat 28, tel. 33351 (Home Delivery)

CARNICERIA SPECIALS
*toÊÊmm\. ■W^*B"fTTlir^P>W^LlLW ' ■■■■^■■■I^^^M

f»
'

-SV?P?^4WAy^SPECIAI^_

pepsi ii^^jm m^^u

r^WS^^* **************************************Pl^^lS CARNAVAL B-B-Q: SALADA:
1 JfeWl Mt. ja*" B-B-9 CHICKEN SHRIMP SALAD
.'(rVNWfflfc'^ B-B-9 PORKCHOP CRAB SALAD
'I "V lÈÊÊê^WÏ B-B-9 LOINRIBS CHICKEN SALAD

f^É^T^- sJ* **********************************

ÉPa
e dianan di carnaval nos tin cups, tayo, forki, cuchara, napkins, refresco.

cervez, etc.

CALLE 8 SPECIAL: Cv cada compra di Afls. 25,-bo por gana uh pasashi ida y
vuelta cv estadia di 6 anochi na Holiday Inn pa bo goza di e Carnaval di Calle

Pa compra di 1 carton di Amstel bo tarlcibi un Carnaval T-shirt di
FAVORITO FREE-GRATIS (1 T-shirt pa persona, mlentras cv tin den stock).

_************************************** if JJ 1

CAIRO — Zuidjemen heeft
dinsdagweervolledigediplomatieke
betrekkingen met Egypte aange-
knoopt, zo deelden de tweeregerin-
gen mee. Zuidjemen is daarmee het
11e Arabische land dat na jaren de
banden metCairo herstelt.De mees-
teArabische landenverbraken debe-
trekkingen met Egypte nadatCairo
in 1979 vrede met Israël had ge-
sloten.

*****KOPENHAGEN—De Deensemi-
litaire inlichtingen-dienst heeft een
rapport uitgebracht waaruit blijk
dathetINFakkoordgeengrotevoor-
delenvoor de veiligheidvan Dene-
markenheeftopgeleverd.De militai-
re verdediging is de laatste 10 jaar
slechter geworden in vergelijking
met dievan andere NAVO - landen,
aldusDefensieminister Collet. Het
WarschauPact ismilitairsuperieur.

STATENVAN
ARUBA

OPENBARE
VERGADERING

OP VRUDAG, 12 februari 1988
om 4.00 uur des namiddags
TE BEHANDELEN
ONDERWERPEN

1. Ingekomen Stukken.
2. Adviezen Commissies.
3. Initiatief-ontwerp-

landsverordening tot wijzi-
ging van deLandsverorde-
ning totregeling van de po-
sitieen bezoldiging, alsme-
de van de aanspraken op
verlof en verlofsbezoldi-
ging, wachtgeld en pensi-
oen van de Griffier van de
Staten (ZJ1987-1988-49).

4. Ontwerp-
landsverordenlng totwijzi-
ging van de Wegenver-
eersverordening(ZJ 1986-

-1987-35)
5. Ontwerp-

landsverordening houden-
de nieuweregelen ten aan-
zien van de taak, de be-
voegdheid, de organisatie
en hetbeheervan depolitie
(Landsverordening Politie)
ZJ 1986-1987-37.

De Griffier,
J.S. Becker

Bij exploit van mij, NORMAN EDMUND HART,
deurwaarderbij het Gerecht opArubavan de 10de
februari 1988waarvan eenafschrift is gelatenaan
de E.A. Heer Officier van Justitieop Aruba, diehet
origineel voor GEZIEN heeft getekend, is ten ver-
zoeke van de naamloze vennootschap BANCO
ARUBANO Dl DESAROYO N.V., gevestigd enkan-
toorhoudende op Aruba aan FREDERICK JO-
SEPH FLYNN, wonende opSt. Maarten zonderbe-
kend adres,BETEKEND een vonnisgewezenop 8
september 1987 door de E.A. Heer Rechter in het
Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten, met
bevel om aan de inhoud daarvan te voldoen.

MEDEDELING
De N.V. Electriciteits-Maatschappij "Aruba" brengt
haar verbruikers in herinnering dat de rekening over
de maand DECEMBER 1987 uiterlijk dinsdag 16fe-
bruari 1988 dient te worden voldaan.
Indien voor of op bovengenoemde datum geen beta-
ling heeft plaats gehad, zal helaas tot afsluiting moe-
ten worden overgegaan.
In geval van afsluiting kan door ELMAR niet worden
gegarandeerd dat wederaansuiting zal plaatsvinden
op de dag waarop het verschuldigde zal zijn voldaan.
N.8.: Men gelieve rekening mede te houden, dat
bankbetalingen ons eerst na enige dagenbereiken.
"Gelievebij betaling Uwkwitantiestrookje van de
lopende maand of een ouderekening mee te ne-
men, teneinde ons in de gelegenheid te stellen U
sneller te helpen." j

ARUBABEACH CLUB/CASA DEL MAR
has openings for

FLOOR SUPERVISORS
Requirements are:
Education : MAVO or E.T.A.O. or Huis-

houdschool is recommended
Experience : At least 3 years as a Room-

keeper
Age : 20 to 35 years.
Contact Personnel Office
Tel.: 23000 or 27000
between 9:00 and 4:30 p.m.

HOURS K y^X/
Ij Lp \Smfed ém Ü SEE iSfil
1 £ebr. 12/13-open 48hrs
I , 14- CLOSED

■ » 15- OPEN 12 - Bpm
m^Êtm^. 16- 7AM-11PMmam?" normal hoursllLagoen Esso ServïCenter

4



AGENDA
ARUBA

KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.0014.00-17.30uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333

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

ALARMCENTRALE: 115.

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

BIOSCOPENBOULEVARD THEATER

" 20.15 uur CampusMan (14 jr.).II: 20.45uur Roxanne (14 jr.).DRIVE-IN: 20.30uur Commando Leopard
(18jr.).

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

WACHTREGELING DOKTORENOranjestad, Madiki, Tanki Flip, Noord, TankiLeenden, Paradera en Sta. Cruz: dokterr.H.K. Lm, Noord68, tel: 22694/21522.Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:dokter E. Boderie, viaCentroMedicoSan Ni-colas,tel.: 48833.Kinderarts: dokter Bryson, tel.: 24354/24300 (hospitaal).

WIT GELEKRUIS: Oranjestad: tel: 23168Noord: tel.: 23425;Santa Cruz enParadera:tel.: 28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:47020/48301; SanNicolas:tel.: 45906; Da-kota: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444 (kan-
(voor brandgevallen, ongelukken ofeen of ander ongeluk gelieveAlarmcentrale opte bellen,tel.: 115)

TELEARUBADONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18.30 CNN international news; 19.30Familie Wijntak; 20.00 Telenoticias;20-30 Miniserie: «Intimate cor.tact»(last); 21.30 Where there's life:«Polemia Nervosa»; 22.00 Larry Kingshow; 22.50 Showbiz today (CNN);23.10 Sluiting.

VRIJDAG: 18.00Shera Princess of Po-wer:«Zoo story»; 18.30CNN internatio-
nal news; 19.30Memoria;20.00Teleno-
ticias; 20.30Movie ofthe week: «Gentle
sinners»; 22.45Larry King show; 23.05Showbiz today (CNN); 23.25Sluiting.

DIVERSEN
F[-IGHT INFORMATION CENTER: dage-
'wsgeopend van 07.00-20.00uur;na 20.00
Uuf informaties via verkeerstoren.

|SSO SERVICE CENTER (Oranjestad)
~4.00 uurperdaggeopend(alleen geslo-ten van zondag 20.00uur tot maandagmor9en 07.00 uur).

dokter horacio oduber hospi-
'AAL(tel.:243oo):bezoekurenls.oo-15.45
' 18.30-19.30uur.

KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
woensdag geopend van 08.30-12.00 uur -Paardenbaaistraat 8 (boven).

STICHTING ARUBAANS CARNAVAL(SAC): 20.00 uurverkiezing 34steArubaan-se carnavalskoningin-RCA-stadion.
VRIJDAGDIVERSENTENTOONSTELLING
GOLDENTULIP ARUBA CARIBBEAN HO-
JEL (t/m 19 februari 1988): van 10.00--20.00 uur gelegenheidtot bezichtiging van
expositie 'Werken van Gerjanne Mooy-
Grevink' - Banquet Room.

Verkeerscontrole
Illegale buitenlander
negeert stopteken

ORANJESTAD — De poli-ce hield tussen half tien en
ftalf twaalf 's ochtends een
Verkeerscontrole op de weg
J^öOranjestad naar SantaLruz, ter hoogte van Mor-
genster.

Er werden 27 pv's uitgedeeld
?an bestuurders, die te veel
J}aast hadden. Een der bestuur-derspresteerdehet om 101km te
yden daar waar de maximum

snelheid 60km is.
Ook was er een auto- bestuur-aer. die het stopteken van de po-

litie negeerde en doorreed. Bij
onderzoek bleek dat de eigenaar
van de auto deze aan een buiten-
landerhadgeleend.Deze buiten-
lander is bemanningslidvan een
bark die voor reparatie in een
dok in Venezuela ligt. Voorts
had hij al sinds 17 januariAruba
moeten verlaten. Deze buiten-
lander, de bestuurder van de
doorgeredenauto, kreeg eenpro-
cesverbaal, dat hij direct moest
betalen, terwijl regelingen wor-
den getroffen dat hij zo snel
mogelijk Aruba verlaat.

ACETON
Vervolgens vroeg Figaroawaarom de overheid daar tegenniet optrad. Hij haalde het voor-beeld aan van de illegale handel

in de haven. Wie liet containersmet aceton Aruba binnen ko-men? Wie heeft de nummers50051 en 50057 op de containers

Figaroa: regering heeft
weer plannen maatregelen
door te voeren
ORANJESTAD—VoIgens de
SEPA- woordvoerder, A. Fi-
garoa, zou deregering weerplannen hebben — zoals delaatste keer vlak voor de
feestdagen — om enige maat-regelen door te voeren.

De SEPAleidtditaf, omdat nu
ineens verzocht wordt kandida-
ten voor het Georganiseerd
Overleg Ambtenaren (GOA) te
stellen. Voor 19 februari aan-
staande verwacht de regering
van het GOA adviezen inzake
vijftien wetsvoorstellen ofwijzi-
gingen over onder andere: het
politie- personeel, politie en
korpschef, tegemoetkoming
ziektekosten landsdienaren,
vergoeding van reis- en verblijf-
kosten, aanspraak op vakantie,
wijziging van het Materieel
Ambtenarenrecht, vrijwillig
uitdiensttreding en
Wachtgeldregeling voor over-
heids-personeel.

met aceton geschilderd? Wie
heeft aceton gestolen uit de con-
tainersvorig jaarjuli?Wie heeft
die containerszo dichtbij dezee-
kant gezetzodat er gemakkelijk
uit gestolenkan worden? Wat is
er van de witte jeep geworden,
die door de politie werd opges-
poord? Waarom werden toeris-
ten in verband hiermede door de
politie lastig gevallen?Van wie
waren de containers en hoe
kwam het dat deze ineens van
Aruba weg waren, terwijl de mi-
nister van Justitiekort te voren
nog verklaarde, dat de contai-
ners van Aruba moesten worden
verwijderd?

De SEPA stelt ook de vraag
wie de containers met aceton ge-
kocht heeft. Hoekon deDEA een
inval in een woning te Malmok
doen? En tenslotte wordt ge-
vraagd hoe het met de zaken
staat van de Staten- voorzitter
met mrPieternella en defamilie
van Statenlid Werleman.

"Aruba krijgt door al deze za-
ken een slechte naam. Er moet
zonder uitstel drastisch tegen
worden opgetreden voordat het
helemaal te laat is", aldus Fi-
garoa.

FOUTEN
De commissie liet de Staten

weten, datuit het ingestelde on-derzoekwas gebleken, dater we-liswaar administratieve foutenwerden gemaakt, doch de meer-derheid van de commissie advi-seerde dat geen parlementaire
enquêtenodig was, hetgeen doorde meerderheid in de CentraleCommissie werd overgenomen.

Bislip was van mening, dateen parlementaire enquête dui-delijkheid zou kunnen brengen
en denamenzuiverenvan deper-
sonen, die hierin genoemd wer-
den. Vooreen parlementaire en-
quête was echter wel tijd nodig,
hetgeen deStatenleden met hunvolle dagtaak nietkonden doen,
terwijl dekosten van een derge-
lijke enquête niet bekend zijn.
Dit waren echter geenredenen

om de enquête niet te laten
Dlaats vinden.

"De ADN", aldusPedro Bislip,
"heeft ook duidelijk laten weten
dater wat aan de huidige struc-
tuur van de Setar moet worden
gedaan. Het is een openbaar be-
drijf, dat met belasting- gelden
werkt, doch alleen verslag uit-
brengt aan deRaad van Bestuur
en deze weerophaarbeurtaande
betrokken minister. De Staten
krijgen alleen iets te horen ter
kennismeming".

SEPA voorzitter: leren van Colombia
Drugshandel bezorgt Aruba
slechte naam, actie vereist

ORANJESTAD — In het
wekelijkse radioprogramma
van de Ambtenaren- vak-
bond, SEPA, werd uitvoerig
stilgestaan bij de handel in
verdovende middelen en alleswat daarmee samenhangt.

SEPA haalde derecente ont-wikkelingen van geweld in Co-lombia aan waar de handelarenin verdovende middelen in over-
heids- instantiesen andereorga-
nisaties penetreerden. Medellin
is volgens de SEPA dehoofdstad
van dewereldhandel indrugs ge-
worden.De SEPAvindt datAru-bavan hetgebeureninColombia
moet leren. Dat zou vooral voor
de overheid en Staten gelden.

Uitvoerig wordt stilgestaan
bij het feit dat Aruba gebruikt
wordt als een springplank om

verdovende middelen naar on-
der meer Nederland te kunnen
vervoeren. Aruba is volgens de
SEPA verpest door de cocaïne,
waardoor ook deprijs aanmerke-
lijk lager is geworden, van ze-
ventig florin per gram naar vij-
fendertig florin per gram. Maar
in Nederland wordt 250 gulden
per gram gevraagd.

"Uit onderzoekingen van de
SEPA is gebleken", aldus secre-
tarisA. Figaroa inhetSEPA-ra-
diopraatje, "dat voorheenvooral
de leeftijdsgroepvan achttientot
dertig jaarverdovende middelen
gebruikte.Dit zou nu ook hetge-
val zijn met kinderen vanafelf
jaar die zonder toezicht van ou-
ders in clubs of op straat ver-
keren".

SEPAwijst erop, dat men niet
een gedeeltevan de verdovendemiddelen- handel moet aanpak-ken, maar dathet een totale oor-log hiertegen moet zijn.

Man verwondt
voorbijganger

ORANJESTAD — Dat er
heel vlug iets gedaan moet
worden met depersonen, die
dagennachtrondzwerven en
anderemensen hetlevenzuur
maken, is op woensdagmid-
dagweergebleken.

Terhoogtevan deLayex Buil-
ding aan de Wilhelminastraat
stopte een politie- agent in bur-
ger zijn auto om de bekende
zwerver, de man B. — een der
oud-bewonersvan het SanPedro
hospitaal — de straat te laten
oversteken. Na het oversteken
zag de politieman in zijn achte-
ruitkijk- spiegelhoe demanB. op
twee vrouwen afliep en iets be-
gon teroepen. Tegelijkertijd zag
de politic- agent, dat B. een der
vrouwen aanviel, deze vrouw te-
gen de grond ging en begon te
bloeden.

B. werdaangehouden, waarbij
bleek dathij met een stukgebro-
ken fles devrouw in de hals had
gestoken. Het slachtoffer werd
vooreerste hulp naarhet zieken-
huis gebracht en B. werd opges-
loten.

SEPA steunt
pompstation
van Arubus

ORANJESTAD — Uit een
verklaring van het SEPA- be-
stuur in haar radiopraatje
blijkt, dat deSEPA volkomen
achterhetbesluitvan derege-
ringstaatomhetpompstation
van Arubus voor het publiek
open te stellen.

De verklaring van de Kamer
van Koophandel dat het besluit
van deregering in deze niet juist
was omdat Arubus een particu-
liere vennootschap is waarmede
deregering zich niet moet be-
moeien, wordt door de SEPA ab-
surd genoemd. Arubus is een
particuliere maatschappij waar-
van de bevolking gebruik kan
maken zonder hoge prijzen voor
vervoertemoetenbetalen. Nu de
Eomp enige winst voor Arubus

an brengen, is de Kamer van
Koophandel tegen.

Had meer duidelijkheidkunnen geven
ADN en MEP betreuren afwijzing van
parlementaire enquête over SETAR

ORANJESTAD — Zowel
ADN- Statenlid Pedro Bislip
alsMEP- fractieleiderNelson
Oduber hebben hun te-
leurstelling geuit, dat de
meerderheid van de Staten
besloot geen gevolg te geven
aan het verzoek van de MEP
om een parlementaire enquê-
te over de Setar te houden.
Staten- voorzitter, mr Hector
Gonzalez, wees er gistera-
vond in Telenoticias op, dat
een parlementaire enquête
niet wordt gehouden mede
omdat de oppositie tijdens de
openbare behandeling in de
Staten niet metfeitenkon ko-
men dat er in deze zaak niet
correct gehandeld zou zijn.

ADN- Statenlid Fedro Bislip
stelde datdeADN van hetbegin
af aan —na depublicaties in de
communicatie- media — voor-
standervan was, dater een gede-
genonderzoekzoukomen. Onder
meerkwam deADNmet hettus-
senvoorstel om een commissie
uit deStatendezaak te latenon-
derzoeken en aan de Centrale

Commissie van de Staten ver-slag uit te brengen. Het gingdaarbij vooral om de achtpunten
die deMEP steeds weernaar vo-
ren bracht en waarover de Ami-
goe destijdsreeds berichtte.

ORANJESTAD - In hetPa-
piamentu Restaurant gaf de
KLM- directie Caribisch gebied
een party voor hetpersoneel van
AirAruba. In oktober/november
1987isAirArubaalsgroepswin-
naar uitde bus gekomen wat be-
treft de kwaliteit van de grond-
afhandeling van deKLM opAru-
ba. In deze groep, bestaande uit
45 stationsverdeeld over de hele
wereld, isAruba als beste geëin-
digd. Het zeer hoge percentage
van 96 procent van de vluchten
wordt binnen de gestelde tijd
doorAirAruba afgehandeld. De
KLM is zeer te spreken over de
punctualiteit van de door Air
Aruba afgehandelde KLM-
vluchten. Zesennegentig procent
van depassagiersistevreden over
de kwaliteit van de afhandeling
door het personeel van AirAru-
ba, 28procent van depassagiers
waardeerde de afhandeling als
uitstekenden68procent alsgoed.
Arubagaatnu over naardekam-
pioensgroep. Voorde uitstekende
kwaliteit van degrond-afhande-
ling verleend aan demaatschap-
pijenAmerican, TransAir enFi-
ve Star werden tevens van deze
maatschappijenfelicitatie- teleg-
rammen ontvangen.

Op de foto, tijdens deKLM-
party, vlnr:TawaYrausquin(di-
recteur Air Aruba), Ildo Ponson
(vertegenwoordiger KLM Aru-
ba), Th. Pielage (directeurKLM
Caribisch gebied), Ildo de Cuba
(AirAruba) enßas Versteeg(ma-
nagerAirAruba).

ONDEREDE
Ook Nelson Oduber (MEP) is

niet gelukkig met de gang van
zaken. Hij is de meningtoege-
daan datwanneereenparlemen-
taire enquête was gehouden en
onder edeverklaringen moesten
worden afgelegd, ditzeker meer
duidelijkheid zou geven. Oduber
haalde nogeen groot aantalfou-
ten en gebeurtenissen aan, die
voor de MEP aanleiding waren
geweest om de enquête te
vragen.

Hij wees er op datde commis-
sieuit de Staten, die als tussen-
voorstel van de ADN de hele
zaak en in het bijzonder de acht
MEP- punten onderzocht, uit
vier leden bestond van wie drie
van deregeringspartijen. De
MEP- fractieleider blijft
vasthouden, daterbij deSetar en
aankoop van het grondstation
'vreemde zaken' werden gedaan.

Staten- voorzitter Gonzalez
benadrukte dater duidelijkgeen
feiten naar voren waren geko-
men om een parlementaire en-
quête te billijken. Hij haalde
daarbij de 'tweede opinie' aan,
een onderzoek, datBooz Hamil-
ton andAllen op verzoek van de
Arubaanse regering naar de
gang van zaken hebben inge-
steld.Deze experts kwamen tot
de conclusie dat er geen proble-
men zijn en dat de zaken juist
werdenbehandeld.

De Staten- voorzitter noemde
het een goede zaak dat dit rap-
port vanBooz Hamilton and Al-
len door de Setar en deregering
in de openbaarheid wordt ge-
bracht, zodat eenieder kan
constateren, datergeenredenen
aanwezig waren voor het ver-
zoek van deMEP een enquêtete
houden.

INDE ARUBATivoliclub wordt
morgenavond voor de leden het
jaarlijkse'Mamaracho,-feest ge-
houden, waaropbijzonder veel te
zien valt. Origineel, luxueus,ko-
miek en nog veel meer. Om in de
prijzen te vallen moet men om
tienuur aanwezigzijn. Muziek is
er genoeg: Musical Time, teza-
men met de gasten uit Curacao:
NAME.

SANTA CRUZ WAS gistermid-
dag teklein om deparade van de
jeugd gade te slaan. Ook hier
toonde de jeugd,.dat voor het
Arubaanse carnaval een goede
toekomst is weggelegd. Immers
wie de jeugdheeft, heeft de toe-
komst.

DEACTIEVE GROEPvan John
Flemming wilde met een sensa-
tionele entree van haarkoningin
vanavond in het stadion de aan-
dacht trekken. Men had zich
reeds verzekerd van de mede-
werkingvan debrandweerom de
koningin via de hoogtewerker in
het stadion 'neer te laten'. Ons
inziens terecht, werd ditdoor de
SAC geweigerd omdat de SAC
eerst wel eens wilde weten wie
verantwoordelijk voor dit optre-
denis wanneerhet fout zou gaan.

IN DE AMIGOE kon u gisteren
de bekendmaking lezen van de
politie inverband met hetafslui-
ten van straten en wegen aan-
staande zondag in Oranjestad
vanwege de grote parade. Om
acht uur gaan de wegen dicht
vanaf Talk of the Town tot de
Paardenbaaistraat, Driemaster-
straat,Prof. Lorentzstraat, De la
Sallestraat, verlengde verbin-
dingsweg tot aan de kruising
Wilhelminastraat / Ferguson-
straat. Dat is namelijk deroute
van het grotecarnavalsparade.

VANAF NEGEN UUR gaat de
Fergusonstraat ter hoogte van
de brandweer dicht, het verkeer
uit San Nicolas wordt bij de ro-
tonde van deKennedyschool via
de Stadionweg en de Druiven-
straatomgelegd.

WIE NAAR DE grotehotels wil,
moet dit doen via deRondweg,
Dadelstraat, weg door Meiveld
enRooi Afó via Paraderaen Tan-
kiLeendert. Hetverkeer datvan
de hotels komt, gaatdanvia Bu-
bali, Shaba, Tanki Flip, Santa
Cruz en Oranjestad.

MET NADRUK WORDTer door
de politie op gewezen, dat langs
de straten waar de stoet door-
heen trekt, niet geparkeerd mag

worden. Dat isbegrijpelijk, want
geparkeerdeauto's op derijbaan
hinderen de stoet.

********AL DEZE MAATREGELEN
blijven tot na de parade van
kracht. Alle omleggingen zijn
duidelijk aangegeven. Dus als u
zondagwat om moetrijden, kan-
ker niet teveel. Het is in belang
van het goede verloop van het
Arubaanse carnaval. En denker
aan: het is niettoegestaan om af-
zettingshekken en borden voor
wegomleggingop eigenhoutje te
verplaatsen.

********DOOR DE AANWIJZIGEN van
de politie stipt op te volgen, en
datgeldt nietalleen voor hetver-
keer maar zeker ook voor de
toeschouwers, kunnen we er te-
zamen voor zorgen, dat het een
geslaagd carnaval wordt, waar-
opiedereen naaflooptrots opkan
zijn.

ONDER 'BAN LAGA Playa' or-
ganiseert Divi Tin Pret morge-
navond haar laatste voor-
carnavals- activiteit. Om acht
uur morgenavond gaat van het
TamarijnBeach Hoteleen jump-
up van start waarbij The GoodGuysbrassband detoon zal aan-
geven. Via Divi Divi gaat het
naar het Alhambra Casino- par-
keerplaats. Hier komt men om
elfuur aan envandaaruit rijden
bussen naar de nachtclub Casa-
nova teSavaneta, waareen groot
carnavalsfeest wordt gegeven.
Hierverzorgt SoundandHarmo-
ny de muziek, tezamen met The
Boys Next Door en Recreation
Roots. Omdrieuur wordt met de
bussen vertrokken van Casano-
va en gaat het gezelschap — na-
tuurlijk in uitgelaten stemming— naar de 'Jouvert Morning Py-
jamaParade' inSan Nicolas.Als
u het Divi Tin Pret- T-shirt
draagt, kunt u voor niets met de
bussen mee.

VANAVOND DAN DE verkie-
zing van Aruba's carnavalsko-
ningin 1988. Tijdens deze avond
treedt Aldrick Croes van Canal
90 als ceremonie- meester op te-
zamenmetChristinaLampe van
TeleAruba. De SAC doet een
dringendberoep op eenieder om
vooral geen confetti/strooisel in
de lucht te gooien datmenvan de
grond opraapt en met zand ver-
mengd is. Dat geeft alleen maar
viezigheid. Als er mensen zijn
dievanavond hun 'eigen glaasje'
willen meenemen: er wordt aan
depoort streng gecontroleerd en
personenmet 'drankopzak' wor-
denniet toegelaten. Aan devijf-
tien kandidaten van vanavond
nogmaals veel succes en weinig
zenuwen.

"DE POLITIE ZAL de carna-
valsparade zondag zeker niet
haasten". Zo liet onder- inspec-
teur Sjon Pc Krozendijk de pers
weten. "Wij houden vooral de
veiligheid vankijkers en deelne-
mers in degaten". Een dringend
beroep wordt op de groepen ge-
daan niet steeds stil te blijven
staanvoor hetmaken van foto's.
De politie heeft nietstegen het
maken vanfoto's, maar dat moet
niet onnodig de parade ophou-
den. Kijk ook goed de motor na
diedepraalwagen moettrekken.
Zorg dat deze in orde is om de ge-
hele parade zonder problemen
uit tekunnen dienen. Een drin-gend beroep doet onder- inspec-teur Krozendijk op de fietsers,rolschaatsers en skateboards-rijders om deze zondag hun ver-
voermiddelen thuis te laten.Bijdeparade horen ze nietthuis en
ze kunnen veel overlast veroor-
zaken.

Uitslagen bridge club
Aruba Ariba

ORANJESTAD—Deeerste
competitie van bridgeclub
Aruba Ariba is na achtron-
denspelen achter derug.

De eindstand is als volgt: 1.
Bob Lopez Henriquez, 2. Steven
Verstraten, 3. mevrouw Tanny
Verstraten en 4. Isio Gottfried.

De nieuwe competitie is deze
weekgestarten deuitslagenvan
de eersteronde — A- en B-poule
—waren:

A-poule: 1.herenLopez Henri-
quez/Gottfried 65.56procent, 2.

echtpaar Verstraten 61.22, 3.
mevrouwBermudez/heer Mara-
pin 60.71, 4. echtpaar Bilder-
beek 60.71, 5. heren Dale/Alex
59.18,6. echtpaar Lipsky 56.38,
8. heren Gerard/Dave 52.55, 9.
heren Mooy/Palstra 52.55.

B-poule: 1. damesArends/Ab-
ady 62.50, 2. echtpaar Nierop
57.50, 3. heren Pennings/De
Vries 54.29, 4. dames Van der
Griendt/Somers 53.57,5. dames
Flanegin/Eilers 52.50, 6.
echtpaar Moret 50.36, 7.
echtpaarLeerdam 50.00.

i *~ — i 'CarnavaldiAruba
j den 1988 no tin morocho
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'Snelknelpunten oplossen'
PvdA-er Owen Venlo wil
overbruggingshulp Suriname

-door Victor Hafkamp-
HILVERSUM — Het hoofdbestuurslid van dePartij van deArbeid, mr Owen Venloo, vindt datNederland in afwachting

van het herstel van de ontwikkelings- relatie met Suriname
snelmoet overgaan totoverbruggings- hulp aan datland."Su-
riname heeft nu eennieuweregering eneen parlement. Zezyn
beide democratisch gekozen. Tussen nu en over een paar
maanden, alshetontwikkelings- verdrag tussenNederland en
Suriname over de ontwikkelings- relatie weer in werking
treedt, moeten snel een aantalknelpunten worden opgelost
Daarbij zijn twee zakenbelangrijk: devoedsel- en demedischesituatie vereisen met spoed een verbetering" meent Venloo.
"Alleen met humanitaire hulp kom je er niet". Venloo pleit
daarom voor overbruggings- hulp in de vorm van betalings-
balanshulp en begrotingssteun.

Venloo bracht die standpun-
ten vorige week nog eens naar
voren tijdens een lezing in Para-
maribo, waarvan hij het afgelo-
penweekeindeterugkeerde.Het
bezoekvan dein Suriname gebo-

ren Venloo aan Paramaribo
heeft in kringen van de Partij
van de Arbeid de nodige
weerstand opgeroepen. Venloo
werd zelfs verweten de partij in
diskrediet te hebben gebracht,

maar hij wijst dat verwijt reso-
luutvan de hand.

"Ik ben voor een lezing uitge-
nodigd door de JohanAdolfPen-
gel- stichting van de Nationale
Partij Suriname, waarmee ik
nauwe banden onderhoud. Je
kunt die stichting vergelijken
met de Wiardi
Beekmanstichting, het we-
tenschappelijk instituutvan de
Partij van de Arbeid. Ik heb de
invitatiegraagaanvaard, omdat
die stichtingheelbelangrijk kan
worden voor deNPS".

GOEDE WEG
"Ikheb in Paramariboveel ge-

zien, de inauguratie van depre-
sidentbijgewoond. Mijn algeme-
ne indruk is dat we met elkaar
alsSurinamers op de goede weg
zijn om het land weer in bloei te
brengen ener weer een democra-
tischerechtsstaat te vestigen. Ik
heb goede hoop dat de politieke
leiders in Suriname hun
doelstap zullenrealiseren".

Venloomeentdatde door hem
voorgestelde overbruggings-
hulp er toe kan bijdragen dat de
jonge democratie niet onder
druk komt te staan. "De bevol-
king verwacht dat er op korte
termijn iets zal gebeuren om de
situatie te verbeteren. Alleen
met humanitaire hulp kom jeer
danniet.Erzou ook dringend de-
viezenhulp moeten komen. Veel
winkelskunnen geen goedearti-
kelen kopen, omdat ze geen de-
viezen hebben".

Venloo vindt dat Nederland
zich niet langermoetmengen in
de politieke situatie in Surina-
me. "Er zijn democratische ver-
kiezingen gehouden. Er is een
democratisch gekozen parle-
ment. Elke verantwoordelijk-
heid ligt nu bij de Surinaamse
regering en het parlement. De
democratie is nu in werking. De
Verenigde Staten hebben de
juisteconclusie getrokken door
deontwikkelings- hulpaanSuri-
name te deblokkeren. Ook Vene-
zuelaen Brazilië hebbenpositie-
ve gebaren gemaakt, de Neder-
landse Antillen hebben de
luchtvaart-verbindinghersteld.
Nu moet Nederland ook conse-
quentiestrekken".

POKIGRON
Volgens Venloowordter nu in

Suriname gewerkt aan een on-
derzoek naar de gebeurtenissen
in Pokigron, waar bosland- creo-
len door het Surinaamse leger
zouden zijn vermoord. Verder
verwacht het hoofdbestuurslid
van dePartijvan deArbeid dat in
de regerings- verklaring die op
korte termijn wordt gepubli-
ceerd, grote nadrukzal komen te

liggenop devergrotingvan de ei-
genproductie in Suriname.

Het verdragtussen Nederland
en Suriname van 1975, waarbij
Suriname over een periode van
15 jaar 1.6 miljard Nederlandse
gulden kreeg toegezegd, moet
volgens Venloo ongewijzigd
blijven.

WILLEMSTAD — De carna-
valsoptocht van afgelopen zon-
dag heeft licht gebracht in een
onopgeloste zaak van diefstal.
Een jongendievorig jaaraangif-
te had gedaan van diefstal van
zijn elektrische apparaten ont-
dekte zijn instrumenten op een
truck. De nieuwe eigenaar van
de spullen verklaardebij depoli-
tie dat hij de apparatuur voor
2500 guldenhadgekochtvan een
zekere J.F.,en hij toonde daarbij
dekwitantie. Hij deedvrijwillig
afstandvan deapparatuurinhet
belangvan hetonderzoek. De po-
litie zoekt naar debewuste ver-
koper.

ONREDELIJK
De uitspraak van de PvdA-

woordvoerder in de Tweede ka-
mer inzake Suriname, oud- mi-
nister drs. JanPronk die— eve-
nals deVVD—zegt te willen af-
wachten en deeis steltdat de mi-
litaireneerst terug gaan naar de
karzerne, vindt Venloo onrede-
lijk. "Dit is echt een overschrij-
ding van wat in de politiek als

redelijk kan wordenbeschouwd.
De Surinaamse leiders zullen
zelf moeten beslissen. Als het
met de militairen in de
staatsraad goed functioneert,
kan niemand eisen dat de mili-
tairen daaruit moeten ver-
dwijnen".

Venloo verwacht dat hij bin-
nenzijnpartij een paarmoeilijke
gesprekken zal hebben, maar hij
houdt aan zijnstandpuntenvast.
"Ikhebgewoondeconsequenties
getrokken uit wat er in Surina-
merecentelijk is gebeurd. Ik ver-
wachtgeen groteproblemen, ko-
men dieer wel dan zal ik er zelf
bij zijn om mijn standpunt toe te
lichten en te verdedigen".

Eind van deze
maand sluiten wij
onze deuren.

iAlles gaat nu weg

met

J[so%
korting

THE COMPLETE
KITCHEN
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BEKENDMAKING
De Commissaris van Politie op Curacao

MAAKTBEKEND
dat op

zaterdag 13februari 1988
in verband met de

KARNAVALSOPTOCHT TE BARBER
de navolgende verkeersmaatregelen getroffen zullen worden.— Vanaf 12.00uurtot 19.00uurwordthet gedeeltevan deweg leiden-

de van Rotonde Zegoe naar Westpunt, gelegen tussen perceel
Barber 61 enRabu di Juana, afgesloten voor hetrijverkeer.— Vanaf 12.00uur tot 19.00uurwordt het gedeeltevan deweg leiden-
de van Barber naar Santa Cruz, gelegen tussen de Rooms-
Katholieke Kerk teBarber en het gehuchtHansje, afgesloten voor
hetrijverkeer.— Vanaf 12.00 uur dient het rijverkeerkomende uit de richting van
Willemstad metbestemming Westpunt,bij desplitsingvan wegen
te Krakeel dan wel bij het Landhuis Ascencion of hetLandhuis
Dokterstuin, linksafte slaanen viaPannekoeken Sotohaarweg in
de richting van Westpunt te vervolgen.— Vanaf 12.00 uur dient het rijverkeer komende uitde richting van
Westpunt met bestemming Willemstad, bij het Landhuis Wacao
rechtsaf te slaanenrespektievelijk via Phlip, Hansje en Soto ver-
der haar weg in derichting van Willemstad te vervolgen.

Eeniederwordt verzocht de door de Politie te geven aanwijzingenin het
belang van de openbare orde en veiligheid stipt en onmiddelijk op te
volgen.
Willemstad, 10februari 1988.

De Commissaris voornoemd.

OPENBARE VERKOOP

Op woensdag 16 maart 1988 des voormiddags om 10 uur
zal ten overstaan van ondergenoemde notaris of diens
waarnemer, te zijnen kantore aan de Schottegatweg Oost
191, te Curacao, in het openbaar worden verkocht
krachtens onherroepelijke volmachtex artikel 1203lid 2van
het Burgerlijk Wetboek der Nederlandse Antillen:

het tot 21 april 2038 lopend erfpachtsrecht opeenperceel grond, groot 795m2, gelegen in het
tweede districtvan Curacao, bekend als BlokW
kavel 31 van het verkavelingsplan "MontagneRey Noord", nader omschreven in meetbriefnummer 661 van 23 november 1977, met het
daarop gebouwdeplaatselijk bekend als West
Groot Sint Joris nummers 301 , 303,305,307en
309.

Deveilingvoorwaarden zullen ter inzageten kantore van de
ondergenoemde notaris liggen vanaf acht dagen vóór de
veiling. Deze voorwaarden houden onder meer in dat van
iedere bieder geëist kan worden een onherroepelijke
bankgarantie over te leggen, welketenminste gelijk dientte
zijn aan het bedrag van zijn bieding vermeerderd met de
veilingkosten.

Mr. M. van der Plank
Notaris,
Schottegatweg Oost 191
Tel.: 616833.

AMIGOE8 DONDERDAG 11 FEBRUARII9BB

=®1 KARNAVAL
=3r KJV BRABU-BRABU!

00 iiJr^^ KU GRAN DESKUENTONAN!

V, \ \^*-'**^^fcm^m mmmWw^^^^C i r *"««.

Mrr~" balidoteku /#
13 dl februari 1988 7 £//

_ - HERMENT ll^ '1
:: THUARRDSB°0RA%DILIJM I"»» =- - GRAN SURTIDO Dl I" PALU ■- JUG I COOLBOX iv_ - COOLBOX PA STUL |U>
- Dl BO OUTO II =fl- - GASOLINE CANS mmmmmmmammmm \ A Of* ■

- - KABUYA, TAPE, I \\j fC- SPRAYPAINT V J.
-"I ' |VERF |=
d3Ö%I 1 15=
=| KUNSTGRASTAPIJT | f-Z
—j^LjliardWare + Buikling Supplies ""^f^"" °^ff y> prospero Baizs^^)VI ITI M Ii M rli i i i m i ii i II Ti 1 I
's^J^iJ SALINA/STA. MARIA/PARERA

14 di februari

3BBBSB
SBSSBS t PARKER |Ék I

Pa Pueblo idi Pueblo !!! SUFFISANT I
VLEES PAKKET

iBSS;:§SS KARNAVAL'BB y,pond^
SSSK BARBEQUE 2.5 D
5 iSs9ChicTeRn ,b

Legs Al,es heer,jJk geprepareerd ———a 2 kilo Chicken parts 7.50 PALINGWORST
W^m^ 2 kilo Loin Ribs 9-95 1/2 pond *^S__ *_ _ 2kiloKarbonade 14.50 V*19. 5 O 2kiloSteak 19.50 2.5 D

CERVELAAT
SUCADELAPPEN I^^ WORST a

> Uinill IjL^^ 1/2 pond -#f
Markant Appelsap 1 1tr. pak.. 1.79 2.75^
Yoghurt drank 1 Itr. pak .. 2.25 *

CHICKEN White Label 075 Itr 20.95
FILLETS Cheese Balls 2.99 SINAASAPPELS

g£* per kilo Cheese Curls 2.99 grote zak a!
9.5 D JfO\* 1 2.5(?

CHICKEN LEGS PINDA
lbs.

/ IfeJ^k\ geroosterd in schil— ,-, _ | '■'i-<V^SF/^':i J) 250 gr.
3-ZtD ]^7'^mm±'-4rfJ 9 9R



Als onderdeel CSF-sportweek
SUBT en Centro Dominguito
op 28 februari tegen elkaar
WILLEMSTAD — Nu bei-

de voetbalbonden tot een
(voorlopig) vergelijk zijn ge-
komen ener hetkomendvoet-
balseizoen weer 'ouderwetse
toppers' te aanschouwen zui-
lenzijn,werd eenvoorstel van
de plaatselijke nestor onder
de sportjournalisten, Hector
Rosario, enthousiast ont-
haald.

Naar aanleiding van de
door de jubilerendeCuracao-se Sport Federatie te orga-
niseren sportweek in het
SDK, leek het hem een goed
idee hetoorspronkelijke plan,
dekampioen van de FFK-
competitie, Centro Domin-
guitote laten uitkomentegen
een selectie van Fedeprof-
spelers, om tebuigen. Hij wil
geen selectie maar dekampi-
oen van de Fedeprof-
competitie, SUBT, als te-
genstandervan Centro zien.

Beide clubs hebben zich in-
middels met dit idee akkoord
verklaard. Het duel wordt in
het Sentro Deportivo korsou
(SDK) gespeeld op zondag 28
februari. SUBT, datkampi-
oen werd van de Fedeprof-
competitie 1987, bereikte dit
resultaat overigens na drie
duels met Sithoc. Een
strafschop moest uiteindelijk
de beslissing brengen.

Angel Ramirez, gevraagd
naar reacties over deze com-
petitie: "Het is financieel een
strop geweest. We hadden zo
goed als geen publiek. Een
nieuwe competitie is binnen
Fedeprof-verband dan ook
waarschijnlijk niet meer
mogelijk. Toch wil ik duide-
lijk stellen dat de spelers, on-
danks het gebrek aan in-
komsten uitrecettes, keurig
netjes aan het eind van elke
maand werden betaald."

Olympisch Nieuws
~ Dan Jansen, de Amerikaandie afgelopen weekeinde we-
reldkampioen op desprint werd,
noopt in Calgary Olympisch
kampioen te worden. Niet in
eerste instantie voor zich zelf,maar voor zijn 27-jarig zusje Ja-ne, die aan leukemie lijdt. De 22--jarige Jansen: "Ik zou een gou-
den medaille naar Jane willenbrengen. Zij verdient er een."

0-0-0-0-0— Dank zij persoonlijk ingrijpen
van Cory Aquino, de president
van deFilipijnen, kanRaymondOcampo, deelnemen aan deOlympische rodelwedstrijden.
Ocampo, alsadvocaatwerkzaam
in San Francisco, zou aanvanke-lijk niet kunnen starten omdat
net Nationaal Olympisch Comi-té van deFilipijnen van mening
was dathijnietover eenFilipijns
paspoort beschikte.Cory Aquino
heeft opverzoek van een vriend
van Ocampo nu persoonlijk in-
gegrepen. Ocampo isdeenigeFi-
lipijnse deelnemerin Calgary.

0-0-0-0-0 i— In Calgary worden mest-
verspreiders gebruikt om dieP'aatsen waar te weinig sneeuw
ligt te voorzien vankunstsneeuw. De landbouwma-
chines zijn ingezet om te zorgen
dat de finishplaatsen van de
noordse nummers in elk geval
egaalzijn.

0-0-0-0-0

— Alleen als het bewijs aange-
dragen wordt dathij schuldig is
aan handel in anabolica, zal Ni-
kolai Goeljajevverboden worden
deel tenemen aan deWinterspe-
len in Calgary. "Tot nu toe heb-
ben we alleenmaarverdachtma-
kingen gehoord", stelde lOC-
woordvoerder Michele Verdier.
"Zolang we geen bewijzen heb-
ben gekregen van het Noorse
Olympisch Comité zullen we
niets ondernemen."

0-0-0-0-0

— Vijf steden willen de Olym-
pische Winterspelen organise-
ren: Anchorage (Alaska, Vst),
Lausanne (Zwi), Lillehamer
(Noo), Oestersund(Zwe) en Sofia
(Bul). Drie van devijfwaren ook
kandidaat voor 1992 toen Al-
bertville (Fra) de verkiezing
won. Nieuw zijn Lausanne en
Oestersund. Het lOC neemt op
15septemberinSeoul eenbeslis-
sing.

SPORT AGENDA

MALTA AMSTEL
SENTRO DEPORTIVO KORSOUZwembad)
Qeopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag- en donderdagmorgengesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdagvan 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdagvan 16.00uur totna 02.00uur;zondagvanaf13.00uur.
SCHAAKVERENIGINGCURACAO(Maduro Plaza)
'edere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE
(oentro diBario Janwé)
ell<e zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaktesen -training voorde jeugdvanaf7l°t23jaar.

SCHAAKSCHOOL «NAPLAKA CHIKI»(° l-v. Omalio Merien)
9eopendvan 14.00-15.15/15.30-16.45 en20.00-21.15 uur tePlaniersrust 6.

Bridge Asiento
WILLEMSTAD — Dinsdag

*erd de eerste bridge- competi-
he paren van 1988 van Asiento
°eëindigd; 58spelersnamen deelaan deze eerste serie van zes
avonden en deresultaten waren:

Uitslag dinsdag: 1. echtpaar
Van denEnde 63.75%, 2. dames
Ue Vries/Bongers 60.83, 3.
echtpaar Engelman 60.42, 4.
neer DeVries/MaudBongers en
beren De Groot/Roerhorst55.83,«mevrouw Geenen/heerBrown
~f.-50, 7. heren BlankevoortWlnkel 51.67.

Men diende tenminste vier
*eer mee te spelen om zich te
kwalificeren en detotaal uitslagwas: 1. echtpaar Van den Ende
ö9-17, 2. dames De Vries/Bon-
kers 56.78, 3. echtpaar Engel-en 55.80, 4. mevrouw Geenen
ö2-87,5. heerDe Vries50.74. Do
verige paren scoorden minderaan vijftig procent.
Dinsdag wordt er niet gebrid-

pd ('s avonds) te Rust & Burgh
!JJ verband metde 'kimamentu di

De tweede competitie
"an ditjaarbegint op dinsdag 23
lebruari om half acht te Rust &Burgh. Bij voldoende deelnameZal er in twee klassen gespeeld
borden.

— Het gebruik van de Olym-
pische skipistesin Calgaryna de
Winterspelen wordt momenteel
druk geregeld. Voor een bedrag
van $200.000 heeft men zich
reeds verzekerd van de finale
van de strijd om dewereldbeker
noordse nummers in 1989. De
wedstrijden worden in Canmore
gehouden.

0-0-0-0-0
—De Europese adel zalin Calga-
ry ruim vertegenwoordigd zijn.
Prins Albert vanMonaco neemt
deelaan debobslee-wedstrijden.
Hij zal daarbij worden aange-
moedigd door zijn vader prins
Rainier en zijnzus Caroline. Als
toeschouwers komen verder ko-
ning JuanCarlosvan Spanje,ko-
ning Olaf van Noorwegen, ex-
-koning Constantijn van Grie-
kenland en de Engelse prinses
Arme.

Transfersom is betaald

Rijkaard zaterdag al
bij Sporting aanwezig

BUSSUM - Frank Rijk-
aard is woensadagmiddag
naar Lissabon gevlogen. Alsspeler van Sporting Lissa-bon, datvia Ecofinance de
transfer-overeenkomst met
Ajax geregeld heeft.

Rijkaard, op 20 september
voor het laatst actief als speler,
vijfdagen daarnavoor het laatst
bij Ajaxaanwezigop detraining,
hoopt zaterdagal tekunnen spe-
len in Sporting's thuiswedstrijd
tegen Espinho. "Dat is in mijn
belang. Ik moet zo vlugmogelijk
weer voetballen. ledere wed-
strijd is winst inverband methet
Nederlands elftal. Mijn conditie
isredelijk goed, datheefteen test
in Zeist uitgewezen. Wedstrij-
dritmeheb ik nodig."

FINANCIERING
De financiering van het res-

tant van de vijf miljoen gulden
die met de overeenkomst is ge-
moeid, geschiedt op striktzake-
lijke basis. Ecofinance, dat zich
op dehoogte heeft gesteld van de
financiële mogelijkheden van
Sportingen JorgeGoncalves, die
de transactie zou moeten bekos-
tigen, loopt als enige het risico.
Hetbedrijfkrijgt zijn winstmar-
ge uit Portugal. Rijkaard heeft
niets af te dragen voor de be-
middeling. Het internationale
bedrijfheeft eerder in Nederland
bij nationale transfers dezelfde
constructie toegepast en regelde
ook de zakelijke consequenties

van de transfer van de Brazili-
aanse internationalAlemaovan
Botafogo naar Spanje.

Jacques Kranendonk, direc-
teur van deStichting Arbeidsza-
ken betaald voetbal, onder-
schreef de transactie als zuiver.
"Rijkaard heeft een overeen-
komst met Sporting, dat ook het
contract met Ajax heeft onder-
schreven. Jorge Gongalves, die
vijf weken in Nederland was om
dezaak af teronden, is niet de ei-
genaar van de speler. Andershadden wij nooitonze medewer-king verleend."

TRANSFERSOM
De overeenkomst tussen dePortugese club enRijkaard heeft

een looptijd van drieëneenhalfjaar.Aan het eind van dieperio-
dekan detransfersom van Rijk-aard, volgens de normen van deUefa, niet meer bedragen dan
twee miljoen Zwitserse franken(ongeveer 2,8 miljoen gulden).Een tussentijdse transfer naareen andere vereniging is nietop
voorhand uitgesloten.

Sportingrekent erop na dezeduurste transfer in de voetbal-geschiedenisvan het land, datRijkaard onmiddellijk inzetbaar
zal zijn, omdat de overeenkomst
met de speler al in december in
Portugal is vastgelegd. Gongal-
vesverklaarde dater op ditpunt
een toezegging isvan devoorzit-
ter van de Portugese voetbal-bondDr. SilvaResende. "Zouden
er zich toch moeilijkheden kun-
nen voordoen, dan zullen wij
voor derest van het seizoen een
oplossing buiten Portugal zoe-
ken. De KNVB heeft Rijkaard
dinsdag officieel vrijgegeven. In
Portugal stondalles aloppapier,
alleen de financiële afhandeling
heeftwat later plaatsgevonden."

RIJKAARD
"Inmijncontract staat", stelde

Rijkaard, "dat de club mij vrij-
geeft voor een bepaald aantal
wedstrijden van het Nederlands
elftal gedurende het seizoen. Ik
heb al lang geleden met Michels
gesproken. Het belangrijkste
dat hij mij aanraadde, was zo
snel mogelijk weer te gaan spe-
len. In de 140dagen dat ikbuiten
een club stond, heb ikmijn condi-
tie oppeil gehouden. Alleen een
paarwekengeledenben ikerwat
minder hard tegenaan gegaan,
omdat ik moedeloos was gewor-

den doordatde oplossing zolang
uitbleef. De laatste tien dagen
ben ik echter weer voluit bezig
geweest."

CALGARY-De officiële ma-
scottes voor de Olympische Win-
terspelen in Calgary staan al
klaar de stroom van bezoekers te
ontvangen in de Canadese win-
tersportplaats. Metopdeborsthet
symboolvan dezespelen, een Ca-
nadese Maple-leafgevormd door
de vijfOlympische ringen, staan
deze 'dame en heer' afgebeeld
voor het Saddle-dome, de over-
dekte ijspiste in Calgary.

VOETBALCONFLICT TUSSEN BONDEN (TIJDELIJK) OPGELOST
Voornaamste strijdpunt nog niet geregeld

Voorlopig akkoord bereikt
tussen F.F.K. en Fedeprof

WILLEMSTAD— In heteilandelijke voetbalconflict tussen
de oude semi-prof bondFedeprofen deruim eenjaar geleden
opgerichte FederashonFutbolKorsou iseen akkoordbereikt.
De door deFFK, Fedeprof en deNAVUbenoemde commissie
maaktegistermiddag tijdenseen persconferentie in Hotel Tru-
pial Inn het bereikte akkoord bekend. De overeenkomst tus-
senbeide kibbelende bondenkomt er opneer datvoor deperv
ode van eenjaar de zeven clubs, dienog onder devlagvan de
Fedeprofvoetballen,aan deFFKcompetitie zullen deelnemen.
De Fedeprof zal in elk geval dieperiode geen competitie uit-
schrijven en een door de NAVU te benoemen commissie zal
binneneenjaareen voorstel doenover het hete hangijzer van
scheidingvan amateurs en niet-amateurs.

Het zich al meer dan een jaar
voortslepende conflict is hier-
mee voorlopig voor eenjaar van
de baan.

Voorlopig.
In wezen is het hele conflict

een jaarvooruit geschoven, er-
kende Stanley Coffie, voorzitter
van de FFK. Het knelpunt tus-
sen beide bonden, het spelen in
één bond (FFK) van zowel ama-
teurs als semi-profsmet de daar-
aan verbonden promotie - degra-
datieregeling, is nog steeds niet
opgelost.

De commissie van zes, be-
staande uit minister Winston
Lourens en Mr. Carlos Dip (na-
mens de NAVU), Mr. J.
Hellmund en Mr. A. Torres (na-
mens deFedeprof) en Mr. E. Sul-
varan en A. Constancia(namens
FFK) en dedoordecommissie be-
noemde secretaris Mr. S. Mam-
bie, zal deze dagenincontact tre-

den met de heer Carrera, die na-
mens de FIFA het bereikte ak-
koord zal ondertekenen. Dit
moet volgens een schrijven van
dewereldvoetbalbond voor 15fe-
bruari zijn gebeurd.

... STANLEY COFFIE: leden-
vergadering moet uiteindelijk

beslissen...

HETAKKOORD
De bereikte overeenkomst

tussen de Fedeprof en de FFK
houdthet volgende in:

De zeven bij de Fedeprof aan-
gesloten clubs zullen dit jaar
deelnemen aan de FFK-
competitie, welke men medio/
eind maart hoopt te kunnen
starten.
De Fedeprof zal dit jaar geen
competitie uitschrijven.

DeFedeprofzal welblijvenbe-
staan, maar een 'slapende' bond
worden.

Binnen eenjaarna onderteke-
ning van het bereikte akkoord
zal een door de NAVU te benoe-
men commissie met een voorstel
moetenkomen over de scheiding
van amateurs en niet-amateurs
in aparte bonden.

ADDER ONDERGRAS
In dit laatste punt zit nu de

grote adder onder het gras. Het
voorstel waarmee de de commis-
sie, die hoogstwaarschijnlijk uit
dezelfdepersonenzalbestaan als
de huidige commissie, binnen
een jaarop tafel zal moeten ko-
men, wordt door het Fedeprof-
bestuur als bindend geaccep-
teerd, aldus Angel Ramirez, vi-
ce-voorzitter van de Fedeprof.

Maar Stanley Coffie, voorzit-

ter van de FFK, wil dit voorstel
als bestuur wel aanvaarden,
maar laat het aan de Algemene
Ledenvergaderingvan zijnfede-
ratie over hetvoorstel van schei-
ding van amateurs en semi-
professionals in twee bonden al
dan niet te accepteren.
Mocht de algemene ledenver-
gadering van de bij de FFK aan-
gesloten verenigingen het voor-
stel niet accepteren, dan is men
weer aangelandbij het begin.

TEVREDEN
Beide voorzitters waren tevre-

denmet hetbereikteakkoord.
Angel Ramirez: "Ik ben om

twee punten erg blij. Ten eerste
is gebleken dat in ons democra-
tisch stelselhet nogsteedsmoge-
lijk is dat een minderheid ge-
hoord en geaccepteerd wordt als
gesprekspartner. De Fedeprof
heeft maar zeven clubs achter
zich. Het tweede eneigenlijk net
zo belangrijk punt is, dat de spe-
lers die nu nog steeds bij onze
bond aangeslotenzijn, weer kun-
nen voetballen in breder ver-
band en, vooral, in vertegen-
woordigende elftallen kunnen
worden gekozen. Ik denk hierbij
onder andereaan de voorronden
voor het wereldkampi-
oenschap."

Ook Stanley Coffie, voorzitter
van de FFK, was tevreden met
het nu bereikte akkoord. Toch
liet hij zich wat voorzichtiger uit
en erkende dat zijnbestuur zich
niet zo maar zonder meer zal
neerleggenbij eenuitspraakvan

de commissie, als die voor de
FFK negatiefzou zijn. "We heb-
ben ons akkoord verklaard met
hetfeit datwehetvoorstel van de
door de NAVU(Nederlands An-
tilliaanse Voetbal Unie) zullen
accepteren. Maar wehebben wel
gezegd, dat de uiteindelijke be-
slissing dooronze ledenzal moe-
ten worden genomen in een le-
denvergadering."

Hijwas heter mee eens dat, in-
dien deledenvergaderingvan de
FFK niet akkoord ging met de
voorstellen betreffende de schei-
ding van amateurs en niet-
amateurs, men weer 'terug naar
afging.

Overhetsamengaanvan ama-
teurs en betaalde voetballers-
wilde hij het volgende nog wel
kwijt: "Wij hebben geen betaald
voetbal. Onzerspelers zijn ama-
teurs, diespelen opbasisvan een.
vergoedingsstelsel. Het is niet te
vergelijken met wat men bij
voorbeeld in Nederland Betaald
Voetbal noemt."

De commissie, diezich hetko-
mend jaarover dithetehangijzer
zal buigen en een oplossing zal
moeten zoeken, heeft hulp aan-
geboden gekregen van de Fifa.
De wereldbond isbereid, volgend
het Fifa-bestuurslid en secreta-
ris-generaal van deConcacaf, de
heer Carrera, een adviseur ten
dienstetestellen van de commis-
sie. Deze zou dan nader uitleg
kunnen gevenover deproblema-
tiek amateuren niet-amateuren
waarligt degrens hiervoorbij de
internationale organisaties zo-
alsFifa en bijvoorbeeld het lOC.
Hijkan verderadviserenover de
te vormen voetbal-structuur op
ons eiland

'SHON' DE WINDT
Desiderius 'Shon' deWindt, de

geestelijke vader van de Fede-,
prof, hadover hetfeit van het sa-
mengaan van semi-profs er^
amateurs in één bond een heel
duidelijkemening.Devoorzitter
van de Fedeprof stelt dat het In-;
ternationaal Olympisch Comité
eist dat er twee aparte bonden"
(voor amateurs en professionals)
moeten zijn. "Als jeeenmaal se-,
mi-profbent geweest,hebjeweer!
een speciale dispensatie nodig
om weer bij een amateurbond te;
kunnen voetballen."

Naar aanleiding van de ge-;
nichten dat zijn club, Canisius
Boys, waarhijnu vice-voorzitter;
van is, als enige club zou weige-;
ren mee te doen aan dekomende
(FFK) competitie, zei hij: "Nee,-
we doen welmee. Maar,voor ééni
jaarenbeslistnietlanger,zolang
dethansbestaande reglementen:
nietworden gewijzigd."

COMPETITIE 1988
De competitie van deFFK zal

in de maand maart worden ge-
start. Hopelijk is medio of eind;
maart alles gereed voor deze;
nieuwecompetitie.

Er moeten daarvoor nog wel
een aantal plooien worden glad
gestreken, werd in het gesprek
met Angel Ramirez duidelijk.
Dat de drie grote clubsvan deFe-deprof in de hoogste (ereklivisie
van het FFK worden geplaatst,
stuitte op geen enkel bezwaar."Maar er is een vierde club diedaar ook in thuishoort, volgens,
ons en dat is Hubentut Korsou.Als het mogelijk is dat de club
Scherpenheuvel, in de laatste
gezamenlijke competitie gedeg-
radeerd, toch in dehoogste afde-;
ling kan voetballen, moet het
mogelijk zijn dat ook Hubentut
daarin wordt geplaatst. Maar",
zo liet hij er meteen op volgen,
"naeerst interntehebbenverga-
derd gaan we met het FFK-
bestuur om tafel zitten en ik
denk dat we er wel uit zullen
komen."

Een andere plooi, welke nog
glad gestreken dienttewordenis
het feit, dat de spelers van de ze-
ven verenigingen van de Fede-
prof, SUBT, Jong Holland, Si-*
thoc, HubentutKorsou, Vascoda;
Gama, Vesta en Canisius Boys,
deelnemen aan de FFK-
competitie, terwijl ze tevens het
lidmaatschap van hun oude
bond, deFedeprofblijvenbehou-
den.De ledenvergaderingvan de
FFK zal hiervoor dispensatie
moeten verlenen.

AMIGOE
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Karnaval aleidoscoop

VOOR DE KLEUTERSCHO-
LEN is er goed nieuws. Morge-
nochtend tussen zes en tien uur
kunnen leidsters van alle kleu-
terscholenkrentebrood voor alle
kleuters gratis gaan halen bij
Nos Hollandse Bakkerij aan de
Handweg. Dit is een tractatie
van de Karnavals- commissie
voor alle kleuters.

NATUURLIJK IS ER bij de
anderescholen morgen geen les.
Daar worden ookkarnavalsfees-
ten gehoudenomzich voor te be-
reiden op de komende karna-
valsweekeinde. Volgende week
hebben de scholieren karna-
valsvakantie. De schooldeuren
gaan weer op donderdag 18 fe-
bruari open.

GRUPO GLOBO HEEFT vana-
vond een vergadering voor alle
leden ophun hoofdkwartier.

********

lET GEKOSTUMEERDE BAL
van gisteravond, georganiseerd
door Hermanito en TeleCuragao
inhetPrincess Beach Hotel, was
een groot succes. Er heerste een
gezellige karnavalssfeer waar-
bij alle aanwezigen naar harte-
lust hebben genoten. Er waren
heel veel mooieen grappigekos-
tuumstezienennatuurlijkvolop
muziek van Arnell i su Orkesta,
SI, Antillean Brassband en Do-
bleR. En wijwarenook aanwezig
geheel opgestoken in een boe-
renkleding met echte Hollandse
klompen, dankzij de medewer-
king vanHermLinavan deRaad
van Elf. Dit feest deed ons den-
kenaan karnavalsfeesten uit de
jaren '50 bij de Club Trianon
(was gevestigd tegenover hetge-
bouw van het departement van
Financiën) en ook Club Chobolo-
bo, waar in die tijd karna-
valsfeesten werden gehouden.
En detoeristen hebben gisteren
ook genoten en dansten naar
hartelustmcc.Zowel Hermanito
en TeleCuracao kunnen terug-
zienop een zeer geslaagdkarna-
valsbal. Een goed idee voor
misschien ook de andere hotels
voor volgend jaar.

********ALLE KINDERGROEPEN,
DIE vorige week aan dekinder-
parade hebben meegedaan, en
vanplan zijnom aan deoptocht
van Bandabou van aanstaande
zaterdag deel te nemen, kunnen
zich inverbindingstellen metde
Karnavals- commissie (tel.:
623288).

HET CURACAO PLAZA Hotel
organiseert morgenavond een
grote jump-up. Hetvertrekt om
achtuur vanafhet hotelen gaat
via de Waterfortweg,
Hendrikplein, Wilhelmina-
plein, Breedestraat (P), Gouver-
nementsplein, Plaza Piar terug
naar hethotel. Na aankomst al-
daarzal het feest tot in de late
avonduren worden voortgezet.

RADIO HOVER ORGANI-
SEERTmorgenavondvan zeven
tot twaalfuur een grote show in
het Wilhelminapark met het
optreden van onder andere Do-
bleR, Grupo ERA en La Banda
Show de Caracas uitVenezuela.
ledereen isvanhartewelkomom
van develetumba's tekomen ge-
nieten.

********SWEET SUGAR HEEFT vana-
vond een jump-up te Koraal
Specht. De stoet vertrekt om ze-
ven uur vanavond vanuit
Funchal Supermarket en gaat
via de Amandelweg naar hun
kwartier aan deKaya Stila 18.

********STEVE MATTHEWS VAN Ra-
dioKörsou FM had het in zijn
programma van gisteravond erg
druk.Hijwerd doorvele groepen,
die tot in de lateavonduren heb-
ben doorgewerkt, opgebeld om
vooral tumba's te spelen, om zo-
doende meer animo bij hun
werkzaamheden te krijgen. En
eerlijk gezegder wordtheelhard
gewerkt. Het resultaat van dit
werkkrijgt men aanstaandezon-
dag te zien.

OP VELE KANTOREN zullen
ook karnavalsfeesten worden
georganiseerd. Bij enkelekomen
dewerknemers in T-shirt wer-
ken om na desluitingsuur direct
feest te vieren. Bij de Dienst
Openbare Werken (DOW) is er
ook feest met het optreden van
Arnell isuOrkesta metMafalda,
Carlos, Boy Dap en René Sam-
son. De Tumbakoning Wilson
Frans en dekarnavalskoningin
en prins en pancho zullen ook
aanwezig zijn.

********DIT JAARZAL dekarnavalsop:tocht niet zoals gewoonlijk bij
het Princess Beach Hotel eindi-
gen, maar doorlopen via deKo-
raal Spechtweg tot de kruising
Amandelwegf Bramendiweg/
Druifweg.

********

...Emily Hennep (links) van
Spritzer & Fuhrmann overhan-

digt kinder- koningin Marilou
Susana een geschenk...

...boer'Donderbus'Lucas, schrij-
vervanAMlGOE'sKarnavalKa-
leidoscoop...

...ook deprins en pancko kregen
vanS & Feen fraai geschenk...

.. .feestgangersin hetPrincessße-
achHotel...
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Carnaval: Alles geeft licht
"

Verkrijgbaar: Armbanden, hoofdbanden,ringen, oorringen, vlinderdas- T^H,-yp<% " #|ks^
W ) " jes,brillen, kettingen, ballonnen.Alles lichtgevend en in ifiH ÏJ*^ *&s£%*V Jj verschillende kleuren. 3 ■^^^'«i*
j^. Jr\ Wacht niet te lang! Beperkte voorraad. VÊ W^i^imZ

20 MONILET PUNDA j^T^

Koop Uw cadeau» fl
en souvenirs l>i| 9
GURAVA 8
in de dierentuin en bij 9
Landhuis Brievengat 9

MÊm.imtém
_

mmmmmm.*ÊÊm)*s+AAmm\

~/p LET'S GET SERIOUSA^ Na carnaval!
/^INFORMATIKA CURSUS (dee! 1)

opleidend tot een examen op

CURSUSI:
Introductie tekstverwerking metWORDSTAR
Introductie werkenmet hetcalculatieprogramma van LOTUS 1-2-3
Inleidingprogrammeren in BASIC
Algemene informatica I

OUUR : 14weken
LESDAGEN : MA/DI/WO of DO
LESTIJDEN : WM'&M
AANVANG : tetibmtiim
LESGELD :j| M ffen boeken

Cursus I isvooralr^dÈ^OJfrm»^of ervaring vertrouw<J.^».ffl||r ei».:«^»Cfitefcwdteftlngve*]! een perso-
nal computer, maardlê?^i|ip|l|lê|il^ii|iS!iipnwaar jein
de dagelijksepraMijk.wj||ps^
CURSUS II:
introductiewm^m^9^mtëm\m^^^iMm: :.

Ipram)
Algemene lnfom||§p? |§?
AANVANG: ZA 27fabtttart J^~~^4ff&^
Voortgezet programmeren N^^j^Sc||||gggs=» JZ*^
Examenvoorbereiding Xpssss***"*
Cursus I, 11, 111 en IVvormen ieder op zicheen afgerond onderdeel
en worden ook afgesloten met een tentamen voor een getuigs-
chrift. De cursussen I, 11, 111 en IVvormen samen de geheleinfor-
matica op MEAO niveau.
Voormeerdere informatie omtrent decursussen en de interactie-
ve wijze van de lessen neem telefonisch contact op of kom eens ,
langs op hetstudiecentrum voor een brochure. /f

STUDIE-CENTRUM J^tS
miCRD tutdmA
Mariniersweg 11-a .^fA^^É W\ V
Curacao, L ■Nederlandse Antillen /^*aT

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Vrijdag 12februari 1988

vanaf09.00 t/m 12.00uur * Stakamahachiweg compleet.

SOIKODEI-A..SI

ra CONSALES m CONSALES
LEËj CASH & CARRY curagao "= CASH & Cc{" <s^lj

KARNAVAL SPECIALS! V^Ö//
11ani rv\f111 is< Ka. \ jgj^»’.26.95\Vy/
Graves Sec vlees-speculs \ /
Cockspur{whiteo,-ft») ’.29.95 ££■** fc?S.oo «ft J LBobadilla Cream Sherry tl^^ Gehakt ’.20.00 4.5kg. -^^X^. - . . Loinribs ’. 22.00 4.5 kg.

c(\N^A/j» Vleeskroketten ’.14.50 32/70 gr. Wt^CJ^S—
RallAntin*» V* ISSkAP Hamburgers ’.21.00 60/2 oz. W*GallXmOUth 3+ ’.29.95 MM Hamburgers £ SOSo 36/5 oz. L^V <^PradelPrestige hSum)) vleespaiwet ’" /yy) 1

Karbonade 1 kg.) W/ *>) / \<W*cé^ Stootvlees 1 kg.) m 17/ / \
Cockspur Rum _ , „ m Arm P iefstuk !!f1,1#4<04 ORrY ABall*»ntin* Whi«skpv AA f. 35.95 flSrï) Lever 1 kg. J.24.95 >-J I JAVBaenimewmsKey «FT /"'i,,w Kwhal Mondongo ikg.) * /iv J^\Gal lo Cream Sherry Wrpßfif Spare-ribs 1 kg.) y—VW\^|
RallantiriA U/Kicl/n.. IT f«H COSMETICA , l JBallentine Whiskey ftVjQ E.Z.Curl Gel. Perm. Mild of Reg. -’.10.25 ~3v h*UOCKSpurßum ê\\Tm\W f. 37.65 £i*llï Lite Gel Activator 10oz. -’. 4.50 fT777 \S
PoncheCollma j.wt.w%# nj|Qq7 / c

= imjfj Rode Appels ’. 8.50/30 stuks X_A
Pnnarabana Rum ■ LM Gele Appels ’. 9.50/30 stuks P \cXsarkWhlsk^vmA 41* fi* M*1 GroeneAppels ’. 10.50/30 stuks \fiaUnvfrmouth *■ 31 "65 #T^L California Sinaasappels ’. 11.50/30 stuks \GallO VermOUin ff Florida Sinaasappels ’. 9.00/30 stuks \Tangerines ’. 10.50/30stuks I \ |

; ' ■ x
4«*^,# Handelskade klokken sleutelhangerrekjes en

- . pennen.
jm m^ Bij debeste souvenirszaak.

JZfir Caribbean Handcraft, N. V.
T(l( KayaKaklna2 JanThiel Te1.:671171

iflNCr-^'»-» Ookverkrijgbaar bij debetere souveniren giftshops. f

[Ta p'ami, pabo, p'e

Korsou kompletu

tabebe! y
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AGENDA
BONAIRE

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

LANDFILL teLagoen: maandagt/mvrijdagvan 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
uur; zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK(openingstijden voor hetpubliek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/14.00-17.00uur; zaterdag van 10.00-12.00uur)
(openingstijden voor lezers)
woensdagvan 14.00-19.00 uur.
POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur.

SERVICE CLUBSKiwanis: donderdagavond 19.30uur- HotelBonaire.
Lions: informatieE. Felipa, tel.: 8646/8238.Round Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra.Rotary: woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.
BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING08.00-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-
pend.

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
niervan gelieve contactop te nemen met deneer Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

POLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):peopend opvrijdagvan 20.00-24.00 uur; za-terdagvan 12.00-24.00uur.

SPREEKUUR (gezaghebber): elke donder-dag van 09.00-11.00 uur op het Be-stuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-dag van de maand van 10.00-12.00uur teRincon.

KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-naireaanse schelpen en koraal; open vanamsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30uur -Kaya Nikiboko Zuid 3.

LW: openingstijden slachthuis maan-dagt/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00--]6-00 uur en donderdag en vrijdag van06.00-11.00/11.30-14.30^^.
KERKDIENSTEN
«uitBernard uskerkKralendijk:
oagelijks 18.45uur; zondag 08.30on 19.00uur.
CoromotokerkAntriol:dagelijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00

Ludovicuskerk Rincon:uagelijks, ookzondag, 19.30uur.
KLACHTENBEZORGING doorgevenaan mevr. A. Wong- I,oi- Sing, KayaCacique 4.

Karnavals
bridge-drive
Bonaire

KRALENDIJK - Dinsdag 9lebruari werd de carnavalsbrid-ge-drive gespeeld. Het was eenzeer geslaagd evenement waar
prins carnaval een grote invloedhad op de gang van zaken en de
wijzigingen in de spelregels. Hetlot bracht de partners tezamen
en de contracten en spelleiders
werden door het rad van avon-tuur bepaald.

De gevolgen waren duidelijk
merkbaar en de (tijdelijke)
naamsverandering tot "High
Ups and Downs" was voor dezeavond zeer toepasselijk.

Tot slot had de prins bepaald
«at "DeLaatsten deEersten zou-
den zijn" en daardoorkregen deherenBerben en Stoler(Canada)
{net een zeer slechte score de
hoofdprijs.

KOSTENDRUKKEND
Promotie- programma's zijn

veelal een zware post op de toe-
risten- begroting van het ei-
landgebied. Horwath & Hor-
wathzien daarechterwel enkele
oplossingen voor door juistvan-
uithetparticulierebedrijfsleven
en bijvoorbeeld deBonhata meer
bijdragen te vragen. Dat kan
eventueelookvia de luchtvaart-
maatschappijen, die door het
brengen van toeristen ook hun
graantie meepikken. Tenslotte

PHILIPSBURG-Het beken-
deblijspel "The odd couple" van
de Amerikaanse schrijver Neil
Simonzal op 19,20,21 en 22 fe-bruari in het Cultureel Centrum
aan deBackstreet op deplanken
gebracht worden door de St
Maarten Independent Theatre
(SIT) onderregie van lan Valz.

Hoofdspelers in ditblijspelzijn
Richard Gibson en JoelArndell.
De andererollen wordenvervuld
door Gerard van Veen, Donald
Thompson,JulieJones,Rafyßo-
asman,AddieRichardson enJu-
liananShipley.

Hetstuk wordtgebracht in sa-
menwerking met de St Maarten
Council on theArts.

POB tevreden over
pensioenbetaling

KRALENDIJK — Nu hetBC heeftbesloten om depen-
sioenen voor ouden van da-gen desgewenst aan huis uit
te betalen, heeft de Bonaire-
aanse Arbeiderspartij POB
een doelbereikt, waarnaar al
jarenwordt gestreefd.

Het onmogelijke is nu moge-
lijk geworden, aldus de POB,
want dePOBheefthet altijdvoor.een plicht gehouden om de oude-
ren in de gemeenschap zoveel
mogelijk steun te geven in de
laatstejaren vanhun leven. Veel
is mogelijk, aldus woordvoerder
Jangavan dePOB, maar gebrek
aan vertrouwen en goede wil
hebben vaak veroorzaakt datde
beloften nietkonden worden ge-
houden. De POB vindt dat ont-
vanger G. Trinidad ook in de
dank moet delen, aangezien hij
allesteun heeftverleend aan het
streven van de POB.

na tekunnen gaan welkefinan-
ciële consequenties gezien de
verplichtingen van deALM, de-
ze ontwikkelingen op
luchtvaartgebied kunnen heb-
ben op de met de Curagao
Aircraft Leasing Compagny
(CALCO) aangegane overeen-
komst."

Reeds op 21 december tijdens
debehandelingvan degaranties
voor de CALCO in de vergade-
ring van deEilandsraad, had de
gedeputeerde van Financiën be-
loofd dater opkorte termijn met
de ALM gesprokenzou worden.

De PNP wees hetBC erop dat
erruim anderhalve maand later
nogniks gebeurd is.

*****
STOCKHOLM— De VSminister

van Defensie, Carlucci, heeft aan
Zweden gevraagd deexport te beëin-
digen van snelle patrouille- boten
aan Iran, omdatzij worden gebruikt
voor aanvallen op het scheepvaart-
verkeer in de Golf.

*****
AL MANAMAH —Iraanse snelle

botenhebbenvanmorgen inhetzuid-
en van de Golfniet raket- gestuwde
granatenen kanonskogels een gela-
denNoorse supertankerinbrandge-
schoten. Het vuur werd een aantal
uren laterbedwongen.

Horwath & Horwath: adviesorgaan creëren
Toerismemoetplanmatig aangepakt worden

KRALENDIJK—In een uitgebreidrapport, datwerd
samengesteld door het adviesbureau Horwath & Hor-
wath,wordt voorgesteldhetToeristenbureauinztjn hui-
digevorm niet te laten voortbestaan. In deplaatszal eenTouristDevelopmentCorporation (TDC) moetenkomen
als adviesorgaanvan de gedeputeerdevan Toerisme.

Het bureau H&H heeft de af-
gelopen maanden een studie ge-
maakt over de mogelijkheden
dieer voor Bonaire zijn inhetka-
der van de toeristen- industrie.
Zoals bekend heeft ook Be-
renschot inhetrapport, datwerd
samengesteld door drs Harm
Swierenga, het licht laten schij-
nen over het toerisme op Bonai-
re. Swierenga echter bemoeide
zich met name met de organisa-
tie van het Bonaireaanse toeris-
ten- bureau, en liet een deskun-
dig oordeel over het toerisme
over aan dedaarvoorbekende in-
stanties. Volgens Horwath &
Horwath zal het toerisme opBo-
naire nietalleengradueel, maar
vooral beleidsmatigmoeten wor-
denaangepakt. Daarbij moet er-
van worden uitgegaan, dat er
verschillende doelstellingen
moeten worden bereikt. In het
rapport noemt H&H daar onder
andere een betere verwerking
van de administratieve gege-
vens, een beter beleid om
leegstaande hotelkamers te
voorkomen in het laagseizoen
voorBonaire. H&H wijster daar-
bij op, dat hoog- en laagseizoen
op Bonaire en Europa bijvoor-
beeld niet parallel lopen, het-
geen aanzienlijke mogelijkhe-
den opent. Ook attendeert het
advies-bureau crop, dathet pro-
duktBonaire zal moetenworden
verbeterd. Het eilandgebied al-
leen is inderegio niet genoegom
de concurrentie te kunnen
weerstaan. Er zal wel degelijk
meer moeten worden geboden
dan alleen water en rotsen.

Tenslottezalerrekening moeten
worden gehoudenmetdeuitbrei-
dingvan het aantalbeschikbare
kamers, maarH&H wijstdaarbij
tevens op de noodzakelijke be-
perkingen waarmeeBonaire re-
kening zal moeten houden. Sa-
menhangend met de verhoging
van het aantal beschikbare ka-
mers, isdetotale infrastructuur.
Daarvoor zal een planmatig be-
leidmoeten worden opgezet.

Hoewel het rapport van Hor-
wath & Horwath al enigetijd ge-
reed is, blijkt dat aanbevelingen
nog niet in grote lijnen worden
uitgevoerd. De samenstellers
van hetrapport wijzen er echter
wel op, dathetkort dagis; zelfs al
zullen er maatregelen worden
genomen met het oog op het ko-
mende seizoen van 1988/1989.
Dat betekent onder andere, dat
demogelijke investeringenin de
toeristische sector moeten wor-
den gestimuleerd door de over-
heid, terwijl hetprodukt wathet
eiland biedt, daadwerkelijk op
de marktzal worden gebracht.

Het lijdt volgens Horwath &
Horwath geen twijfel, dat de
markt voor Bonaire aanzienlijk
kan wordenuitgebreid. De inter-
nationalemarktwordtnogmaar
nawelijksbespeeld envolgens de
deskundigenzal opkortetermijn
moeten worden begonnen met
een uitbreiding van het pakket,
ook al kan Bonaire steeds weer
wordenverkochtalsverblijfvoor
degenen die voornamelijk hun
plezier zoeken in de onderwater-
wereld. Aandacht kan echter
eveneens worden besteed aan
het feit, dat Bonaire uitstekend
geschikt is voor een rustige va-
kantie voor oudere echtparen,
voor het maken van huwelijks-
reizen en dergelijke. Vooral de
geringe afstand tussen Bonaire
en bijvoorbeeld Venezuela,
opent aanzienlijke mogelijkhe-
den voor korte weekeinde-
reizen.

is de mogelijkheid aanwezig om
in samenwerking metandere ei-
landen —metname dusCuragao
zoals momenteel ookgebeurt on-
der denaam Dutch Caribbean —met promoties te komen die on-
middellijk kosten- drukkend
kunnen werken.

Tenslotte meent H&H dat de
buitenlandse representatie van
Bonaire, het samenwerken met
reis- bureaus en reis- organisa-
ties, het instandhoudenvan bui-
tenlandse bureau; nauwgezet
onder deloep moeten worden ge-
nomen.

PNP wil gesprek
met ALM over CALCO

WILLEMSTAD — In een
briefvandeStatenfractievande PNP heeft Maria Liberia-Peters by het Bestuurs Colle-ge er op aangedrongen dathet in december toegezegde
gesprek met de directie en deRaad van Commissarissenvan de ALMopkorte termijnplaatsvindt. Dit inverbandmet de laatste ontwikkelin-gen opluchtvaartgebied.

"Het lijkt ons raadzaam degevolgen van het luchtvaartbe-leidvan deregering voor deALMtemogen vernemenomzodoende

Aanhoudingen
WILLEMSTAD —Drie man-

nen zijn onafhankelijk van el-
kaar aangehouden opbeschuldi-
gingvanhetplegen van diefstal,
heling engeweldpleging. De 28-
-jarige H.E.M., de 19-jarige
A.F.P. en de32-jarige G.F.S. zijn
ingesloten.

In kader van kinderbescherming
Hoppnerstichting wil eigen
kindertehuis op Bonaire

KRALENDIJK — Sedert
geruime tijd bestond op Bo-
naire al de behoefte aan een
opvang van de Bonaireaanse
jeugd.Enerzijds het in het le-
ven roepen van inrichtingen,
maar anderzijds het werven
van gezins-voogden in hetka-
der van dekinder- bescher-
ming en de onder toezicht-
stelling. Op 24 november van
het afgelopen jaar werd
tenslotte de Zr Maria
Hoppner Stichting opgericht.
Een initiatiefvan de Voogdij-

raad vanBonaire, dieontdek-
te dat er grote behoefte be-
stond aan een dergelijke
stichting.

Buiten de eerder genoemde
doelstellingen is de wezenlijke
opzet van de stichting om pleeg-
gezinnen te werven, te begelei-
den en te selecteren waar dan
minderjarigen kunnen worden
geplaatst dieom bepaalde rede-
nen niet in eigenmilieu kunnen
blijven. Daarnaast zal de
stichting zich ook bezig houden
met het voorlichten van leden
van het OpenbaarMinisterie, de
rechterlijke machtof de Voogdij-
raad over dekinderen dieonder
deze stichtingvallen.

KRALENDIJK - Een kleine
groep van leerkrachten had ge-
hoor gegeven aan de oproep van ■gedeputeerde van Onderwijs, !Carmo Cecilia, om aanwezig te
zijn bij de introductie- middag
voorde invoering vanPapiamen-
tu. Behalve de gedeputeerde wa-
ren ook aanwezig het hoofd van
SEF, Pancho Cililia, drs Eus ;
Anthony en coordinator Norwin
Willem. Gedeputeerde Cecilia
gafde nodige informatie over deinvoeringvan hetyakPapiamen-
tu voor hetkomende schooljaar.
Bij defoto: een overzicht van debelangstellende leerkrachten van
basis- en kleuter- onderwijs.

ONMACHT
De achtergrond- gedachte van
het gehele project onderschrijft
in de eerste plaats een beleid in
de jeugdzorg. Gericht op priori-
teiten in de ambulantehulp inde
jeugdzorg. Duidelijk is dat ou-
ders primair verantwoordelijk
zijn voor opvoeding en verzor-
ging van hun kinderen. De
hulpverlening van de stichting
is gericht opeen zekere bijstand
die de ouders kunnen krijgen.
Slechts als er sprake is van on-
machtvan de ouders, kan in een
uiterstgevalbeslotenworden tot
het uit het huis en het gezin ha-
len van de jongere.Dit is danook
een vorm van hulpverlening.

Volgens de stichting echterzal
ditzoveel mogelijk in overleg en
samenwerking met de ouders
moeten geschieden. De termijn
dientkort gehouden te worden
enbij voorkeurbij eenfamilielid.
Daarbij houdt de stichting als
uitgangspunt voor ogen, dat be-
houd en herstel van de banden
met de oudersprimairzijn;tenzij
hetniet inhetbelangvan demin-
derjarigezou zijnnatuurlijk."

FILOSOFIE
Als uitvloeisel van dezefilosofie
van de Zuster Maria Hoppner
Stichting is het de opzet, dat de
verschillende diensten en instel-
lingen in dejeugdzorgopBonai-
re op elkaar dienen te worden af-
gestemd, waardooruiteindelijk
een zo vruchtbaar mogelijk re-
sultaat kan worden verkregen.
Vooral de criteria van opname
zijn in deze belangrijk.

Het bestuur van de stichting
heeftbesloten eenuitgebreid on-
derzoek op te zetten, waardoor
men verzekerd zal kunnen zijn,
datde inrichtingvan eenkinder-
tehuis en het fungeren van ge-
zinsvoogdij enpleeggezinnen op-
timaal kunnen verlopen. Heton
derzoekbestond uit twee gedeel-
tenenbetrofhet verzamelenvan
gegevens over het uit het huis
plaatsen van de minderjarigen.
Dit onderzoek liepover deafgelo-
pen tien jaar.Daarnaast werd
aan mensen diewerkzaamzijn in
de jeugdzorg een duidelijke in-
formatie gegeven over de
doelstellingen van destichting.

FINANCIEN
Uiteraard komt er voor de op-

zet van dit belangrijke project
ookeenfinanciële belasting. Ge-
deeltelijk zal ditkunnen worden
bekostigd uit gelden, diebinnen
komen als verplichte daggeld
kosten vergoeding die betaald
worden door de, plaatsende in-
stanties. Daarnaast echter zou
het van enorm belang zijn voor
de stichting, indien er van de
centrale regering en de eilande-
lijke overheid kon worden gere-
kend op een subsidie. De aan-
koop van gebouwen enkantoren
kan via de Sede Antia die voor
dergelijke projecten fondsen
heeft.

PRIORITEIT
Omstreeks maartvan dit jaar

hoopt het bestuur van de
stichting de voorbereidende
werkzaamheden klaar te heb-
ben. Prioriteit zal door de
stichting worden verleend aan
deopzetvaneenkinderhuis voor
Bonaire. Indien debesprekingen
met Fundashon Cas Bonairiano
(FCB) gunstig verlopen, mag
worden verwacht dat in julivan
dit jaarkan worden overgegaan
tothet ingebruik nemen van een
ingericht gebouw. Pas aan het

eindvan 1988zal er gestartkun-
nen worden met de activiteiten
van de gezinsvoogdij- instelling
en de pleeggezinnen- centrale,
aldus een mededeling van de
voorzittervan het stichtings- be-
stuur, mrG.E.E. Zielinksi.

STICHTING
SCHOLENGEMEENSCHAPBONAIRE

Bij de Stichting Scholengemeenschap Bonaire iser een vakaturevoor een

ADMINISTRATEUR m/v
met minstens een M.8.A.-opleiding.
Verwacht wordt dat hij/zij organisatorische be-
kwaamheden en goedekontaktuele eigenschap-
pen bezit.
Schriftelijkesollicitaties binnen 2 wekenterichtenaan het bestuur van bovengenoemde stichting,
Kaya Frater Odulfinus, alhier.——————m

STICHTING
SCHOLENGEMEENSCHAPBONAIRE

vraagtper 1 augustus 1988

— 1 leerkrachtENGELS, "Istegraadsvoor
een volledige betrekking.— 1 leerkracht AARDRIJKSKUNDE,
1ste graadsvoor 8 lesuren.— 1 leerkracht GESCHIEDENIS, Iste
graads voor 8 lesuren.— 1 leerkracht HANDVAARDIGHEID
(M.O. Handenarbeid)

Uw schriftelijke sollicitaties binnen twee weken te richten
aan deStichting ScholengemeenschapBonaire, P.O. Box
29,Kralendijk, Bonaire.

» stpckmarket <<

JWSTERDAM TCEAY FEBRUARY 11, 1988.

Aegon 60,50 KIM 32,10
Ahold 73,30 Meneba 46,00
Akzo 91,50 Philips 25,60
Cred.linDn. 46,50 Rcyal Dutch 212,60
Fokker 21,50 Telegraaf 234,00
Gist.Broc. 28,10 Unilever 110,50
Heineken 116,50 Index 218,20

NEW YORK STOCK EXCHANGE
Sbbott labs. 47 5/8 + 11/8 IPW 111 5/8 + 2 7/8
American Exp. 25 7/8 + 5/8 ITT 46 + 1/4
Apache 8 5/8 + 1/8 Johnson BJ. 79 7/8 + 1 7/8
Am.Tel.» Tel. 29 3/4 + 3/8 McKesson 29 1/4 + 1 1/8
Amoco 74 7/8 + 5/8 Merck I Co. 158 +5 1/4
Anheuser B. . 31 7/8 + 1 1/4 Minnesota Mng 57 + 1/8
Bectcn Dick. 57 1/8 + 5/8 Mobil Corp. 43 3/4 + 1
Campbell S. 27 + 3/4 Monsanto 85 5/8 + 1 3/8
Chrysler 25 3/8 + 1/4 NCR Corp. 53 3/4 + 1 1/8
Citicorp 19 3/4 + 1/4 Ifcrf.South. 27 3/8 + 7/8
CocaOola 36 3/8 + 1/4 PPG Indus. 34 3/8 + 5/8
Diebold 44 1/2 + 1 3/4 Philips Ind. 18 1/4 - 1/4
Digital Eg. j2O 1/2 + 4 Placer D.M. 11 3/8 unch
Dupont 81 7/8 + 2 1/4 Northrop Corp. 29 1/2 + 1/4
East.Kodak 41 5/3 + 1/2 Pac.First Fin. 13 5/8 + 1/8
Exxcm 41 1/4 + 3/8 Pfizer 52 7/8 + 3/8
Figgie 'A' 55 1/2 unch Phelps Dodge 36 7/8 + 1 1/2
Firestone 33 3/3 + 1/4 Philip Morris 89 7/8 + 2
Fluor 14 1/4 + 5/8 Quaker 43 1/2+ 1 1/4
Genl.Electx. 42 7/8 + 3/8 RJR Nabisoo 48 3/8 + 1 3/8GenlJtotbrs"' 65 7/8 + 3 1/8 Sara Lee 39~3/4"+" 3/4
Gulf I West. 72 1/4 + 1 1/4 Shell Trp.Tr. 73 1/2 + 1/2
Hecla Mng. 12 3/8 unch Southern U. 8 7/8 + 1/4
Hilton " 78 1/2 + 5/8 Unisys 34 5/8 + 1 7/8
Hanestake Mng. 14 1/4 + 1/4 Unocal 32 1/2 + 3/4
DCW JCNES UQCAL STOCKS
Industrials 1.962,04 + 47,58 Ant.Brewer-/ HFL.7S-85
Transportation 776,86 + 16,43
REUTER.

CLOSING MARKET CCMMEhrT FEBRUARY 10,1988.
The bulls picked up where they left off late yesterday, the
market rallying sharply in moderately active trading. The Dow
was ahead approximately 47.58 points to 1962.04 with big-
board breadth siding with the bulls by a three to one count.
Other popular indices also gained smartly, with many techno-
logy issues finally rebounding. Teledyne, CBS, Capital Cities,
Warner Lambert, Merck and Co. and Schering-Plough all rallied
smartly. IBM and Allied-Signal also cliirbed and appeared on
today's most active list. Fleetwood, Gillette, and Toys us
surrendered. The bulls are doing a fine job lately after
stemming several bear attacks in recent weeks. The area
approaching Dow 2000 offers next resistance for this
impressive rally effort.
E.F. HUTTON RESEARCH.

pÉfJ MAMJIU) & CIJUIIÜL'S BAXKX.V.
dZ$ INVESTMENT DEPARTMENT
+Vjb 1 For further information callt^pHl Tel. 612511/612991/612294

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BATIK VAN DE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIG OP MAANDAG 11 FEBRUARI 1988 EN TOT
NADER ORDER:

USDOIIAR 1.77 178 1.80
CAN DOLLAR 1.385 1.405 1.425
PNDST6RUNG 3.065 3.12 3.18
N6DGID 93.16 93.88 94.68
BOUVAR — — —
ZUU FRANCS 127.91 128.63 129.43
FR FRANCS 29.86 30.96 31.66
DUITS6MARK 104.76 105.48 106.28
SURGID — 100.07 102.59
iïUfl€ 1.10 1.40 1.46
ARRORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-MENTVANFINANCIEN EN GELDIG VANAFHEDEN 11FEBRU-
ARI 1988EN TOT NADER ORDER.
9.75% OBUGATI€L€NING€NP€R85/89 997313 % OBUGATI€L€NING€NP€R 86/90 104 2112 % OBUGATI€L€NING€NP€R 88/92 1043310.5 % OBUGATI€I€NING€NP€RI9BB 1002110.25% OBUGATI€t€NING€N 1986P€R 1990 10044ril rS^J^Wmtm0P A"* OBLIGATIELENIN-GEN BEDRAAGT 10.02%.

2F.A£l,?5)P VAPIOBLIQATIELENINGENKAN GESCHIEDENBIJ HET LOKALE BANKWEZEN.

' V

<«=3^flnto ,nDUSTRmi DÊ ücnczuciq

T^-*s^3b? maakt de wisselkoers bekend
van de BOLIVAR, geldig tot

VRIJDAG 10.30 uur
AANKOOP VERKOOP

Cash - Cheque x
c ’.5.30 ’.5.50 f■ 6.50 J
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Eindelijk op Curacao verkrijgbaar. Een weldaad voor Uw huid.

J LACTACYD DERMA
Voor verantwoorde volledige lichaamsverzorging. Gebaseerd op niet al-
kalische natuurlijke bestanddelen.

Exclusief agent: SANITAS N.V. -*Tel.: 79047. I

W^it Valentine'sDay - en Carnavals week-end in

te Res,aurant 't Gouden Spit ij
(^Vrijdag- en Zaterdagavond, geen a la carte, in plaatsl^daarvan keuze uit 3 feestmenu's:

'T* Menul: Menu 2 (Indonesisch):

OiS.)} Gro«nte-poté Roedjah monis

(vwv) Meloen-homsoep Nosi kuning en toebehoren

-J> *J Tournedos Romanoff /"^^BÖB Koffie met roti kukus

lijQ Scholrolletjes met (^BrKjKjb ,
(~j}jjf Kerry-Dragon saus /
M ValentJsfontasv^Jp^l6""3^^6l3"Boll) i

(Mkn Koffie Pompoen-kerriesoep

(L Vleesmenu: ’.45.00+10% Aardappelkoekjesmet

3 YQ) Vismenu : ’.47.50+10% sesamzaad'. bananen-
V sausen spinazie

S?J ftnanosijs

J(C4S- Enniettever9e,enonzesPecialiteit Koffie of theeT<§s^P van het huis: ’.24.- +lO%

Spit ;
TL-cvi Reserveringen: tel. 75388.

/L^ff Cas Coraweg 56-A.

STEMPELEXPRESS
STEMPELS

in alle vormen en maten
met de lettertypes, logo's
en illustraties die u wenst.
Gereed binnen 48 uur.

CAS CORAWEQ 88
TEL: 73861

DESIGNEXPRESS
ONTWERP EN LAYOUT

logo's, callingcards, briefhoofden,
enveloppen, kantoorformulieren,
newsletters, brochures, posters,

advertentiese. d.
REKLAMEBORDEN

NAAMBORDEN
DRUKWERK

CAS CORAWEC 88
TEL: 73861

* Y&éx originele Valentine Kado's

jd*\W+^Kj^*1111111l

r\ .***** W^M \Ai 9 -U>ve i
♦ T-Shirts + ondergoed ' ' ' ' 'llf/ 11

I all *B'oemstuKJes▼ * Harten „Airwalkers" j! fP 111
* Harten taartjes verpakt 1

If* * Kaarten *JJ f^ I
I * Pluchedieren f\9\\ A *FotoHjsten & \\ mf\.^^£^>\ * Buro-artikelen t^ I 1yijffi*7 j * Vele grappigekado's fêf

ETCETERA GIFTS r
Y>~L^J\r Boy Ecuryweg 6A
\^<=^ (zijstr. v. Engelenweg)

v

|J§j§[ Only four more presentations

°' tne sensational

l^g FLAMENCO BALLET
$M No more reservation accepted for
tf Friday February 12th.
W f~7)f Curacao

Oi^ULIICO HOTEL&CASINOV^JVisto-vfyfHdue Tel. 612500

——^w^^

IANTHONY I
VEDER jfflg
& Co. N.V. 4Ö§

Wij gaan door! %^
PAKKETTEN naar ~
NEDERLAND
* Luchtvracht per K.LM.
* 3.50/kg, minimaal ’. 45.-
-* mcl. verzekeringen douanekosten
* voor meer informatie lfeS3
TEL.: 614700 f^

fUjTnj&V*/ë^X]

I fÊ Ïl KOOPAVOND IN
I | BLOEMPOT SHOPPING CENTER ]
■ I Bij elke aankoop van ’.10.-of meer, ontvangt U een

mooie roos voor Uw Valentine(zolang de voorraad strekt).

BLOEMPOT SHOPPING CENTER :' :';/ : ■ j
WAARSCHUWING ( Serieuze Persoon \ f^S^S^De commandantvan het De- y<r^s^^W^^^^h>-

tachement Suffisant maakt ZOEKTbek?«^ ateropll"l2febru" ADMINISTRATIEF WU# Kom naar lySan 1988 van 07.00 uur tot AUMim» I HAI Ifch „MONILET" 1W14.00 uur schietoefeningen WERK \L p d -V
worden gehoudenop Hato. Diot"aai9o '
M . voor thuis. Pietermaai2o
Maximum verheffing Aanbiedinaen onder De complete
± 5000ft. AanDieaingen onaer Fiintstonefamilie
Onveilige zeegebied nummer 17 aan het bv- en
±4000 meter uit dekustlijn reau van ditblad. Barbie familie

1 \, J | isaanwezig

$ËÊk ST. ELISABETH HOSPITAAL - CURASAO
laij^^^iti|gV In verband met de uitbouw van het specialisme pulmonologie in
j^^^^^^p^j ons ziekenhuis willen wij gaarne in kontakt treden met een

LONGARTS M/V
diebereid is involledig dienstverband werkzaam te zijn.
Het St. Elisabeth Hospitaal is een algemeen ziekenhuis van ± 770 bedden met eenB-opleidmgsbevoegdheidvoor de Interne Geneeskunde, deNeurologie en Kinder-geneeskunde.
Daarnaastfungeert het St. Elisabeth Hospitaal alsaffiliatie ziekenhuis van deRijks
Universiteit Groningen voor het post doctoraal curriculum.
Naastdeklinische patiëntenzorg zal desollicitant inhetbijzonder belast worden met
de supervisie van het longfunktie-onderzoek alsmede de decompressietank-
behandeling.

Vereist wordt enige jarenervaring, belangstelling voor hetmedisch onderwijs, als-mede bereidheid tot werken in groepsverband. *

Aanstelling geschiedt op tijdelijkebasis voor een periode van 3 jaar. Arbeidsvoor-
waarden afhankelijk van ervaring nader vast te stellen.
Nadere informatie omtrent de inhoud van dezefunktie is te verkrijgen bij Prof.Dr.
A.E.C. Saleh, Coördinerend Medisch Hoofd Interne Geneeskunde,telefoon 624900.
Sollicitaties voorzien van een uitvoerig curriculum vitae binnen 14 dagen na hetverschijnen van deze advertentie te richten aan deAlgemeen Direkteur van het St.
Elisabeth Hospitaal, Breedestraat 193 (O.), Alhier.

Uw telefoongids
1988 is klaar.
Opdat de telefoongids 1988 zo vlug mogelijk in het bezit kan zijn van
onze abonnees, worden de gidsen door Setel N.V. van maandag tot
.en met vrijdag na kantooruren huis aan huis bezorgd.

de gidsen bezorgd in ’ W^Êde wijken waar de
telefoonnummers met
62 beginnen, dus voor
de abonnees die aan-
gesloten zijn op de
centrale van Otrobanda.

n SETEL
LJ Semsio di telekomunikashon

MACHINES &( SERVICES N.V.

FOR SALE
- CLARK lift-truck 3 ton
- LINCOLN dieselwelder 400 AMP
- PETTIBONE hydraulic cranes 15 ton
- CATERPILLAR wheel loader model 966 C
- PETTIBONE Cary-lift with forks, clamps

and bucket 4 ton- HYSTER straddle-truck 15 ton- HIAB truckcrane 3.5 ton (new)
- ATLAS COPCO mobile compressors 367 cfm

(new)
- HOBART dieselwelders 500 AMP (new)
- SULLAIR mobile compressors 750 cfm- SULLAIR mobile compressors 375 cfm

PBC MACHINES & SERVICES N.V.
Bombardiersweg, Amerikanenkamp

1 Telephone 73037

I iIUES E9lt^WWS9' bum
SUPERMARKET 1 ■EBB

yNjF.P. Rooscvcltweg 100-Tel: 81586 7

2 kilo geprepareerde Biefstuk 21.60
2kilo geprepareerdeKarbonade 13.60
2kilo geprepareerdeLoinribs 10.60
2 kilo geprepareerdeDrumsticks 7.50
Lekkerder én goedkoper!!

"Gena" Jus d'Orange 1 liter 1.57
"Gena" Appelsap 1 liter 1.45
"Cockspur" rum 1 pint 12.49
"B.T" Cheese balls 12 onz 3.65
"Prlngles" potato chips 7 oz 2.79
Drumsticks 5 lbs 4.49
2 V4kilo spareribs 9.65

Verschillende soorten vruchtensappen tegen Carna-
valsprijzen.

\lj|p *m[ jm»^ no9 veemeer specials!

vrijdagkoopavond

zaterdag non-stop

Ww'^^^^^'—^w' geopend tot 6.30 p.m.
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