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WASHINGTON - Twee SU oor-"°gs- schepen hebbenvanmorgen in
de Zwarte Zee "opzettelijk een aan-
varing veroorzaakt" met twee VS-marineschepen. Het VS- ministerievan Buitenlandse Zaken heeft laten
weten datde VSeenprotestzullenin-dienen.

*****WASHINGTON - Het VS- han-
dels- tekort is in december opnieuwtors gedaald.Hettekort bedroeg 12,2miljarddollartegenover 13,2miljarddollarin november. Het handels- te-kort is het kleinste sinds januari
1987. Op de wisselmarkt in Amster-dam sprong de koers van de dollarvlak na de bekendmaking van het
nieuws met 2,5 cent omhoog tot1,9330 Ned. gulden. Ook de aande-len- koersen wisten met guldens

aan te trekken.

JERUZALEM— Israëlische mili-
tairen hebbenvandaag een Pales-
tijnse tiener doodgeschoten en ten-minste vijftien Palestijnen gewond.
Er ontstond een heviggevechtnahet
vrijdaggebed van de moslems in He-bron, de grootste stad op de bezette
Westoever. Het dodencijfer is hier-
mee gestegentot 54.Drie Palestijnse
guerrilla's die vanuit Egypte Israël
wilden binnenkomen, zijn doormili-tairen opgepakt.Het ishettweedein-cident aan de grenstussen Israël enEgypte.

JERUZALEM—VS-ministervan
Buitenlandse Zaken Shultz is vanPlan later deze maand voor een vre-desmissie naar het Midden- Oosten
te,gaan. Volgens de tv heeft Shultz,
zijn ambtgenoot Peres en premier
Shamir op de hoogte gesteld.

*****NEWYORK—DeVNzullenzono-
dig juridischestappen nemen tegen
eeneventueelAmerikaansbesluitde
missievan dePLO bij de internatio-
nalevolkeren- organisatiete sluiten.
Dat verklaarde secretaris- generaal
Perez de Cuellar.

ABU DHABI — Arabische diplo-
maten in Moskou hebben gezegd dat
de SU PLO- leider Arafat heeft ge-
vraagd zo spoedig mogelijk naar
Moskou te komen voor besprekin-
gen.Reden zouzijndat deSUzo spoe-
digmogelijk een vergadering van de
Veiligheidsraad wilomovereen aan-
vulling van resolutie 242 te stem-
men. Hierin wordt Israels recht op
veilige grenzen erkend en het land
opgeroepen de bezette gebieden te
verlaten. De PLO heeft de resolutie
looit aanvaard. SUzoueraan willen
toevoegen "het herstel van het
plfbeschikkings- recht van het Pa-
lestijnse volk".

NEW DELHI — Indische militai-
ren hebben in de nacht van donder-
dagop vrijdag een groot offensief in-
gezet in hetoosten van SriLanka. In
de stad Batticaloavuurden Indische
troepen opvermeende stellingenvan
Tamils. Ookwerdenhuis- zoekingen
verricht.Volgens Srilankaansemili-
taire functionarissen bereidt India
zichvoor opeen eind-offensieftegende Tamils om de weg vrij te maken
voor regionale verkiezingen in het
noordenen oostenvan SriLanka.

*****WENEN — In Oostenrijk gaan
Bteeds meer stemmenop voor het af-
treden van presidentWaldheim. Het
socialistische parlemenstlid Fischer
steldedonderdagvoor om samenmet
de conservatieven Waldheim tot af-
treden te dwingen. Fischer noemde
Waldheim een last voor deregering
en zijn land. Waldheimzelfheeft nog
eens verklaard aan te blijven.

ALMANAMAH—lraansekanon-
neer-botenhebbenvanmorgenvroeg
inhetzuidenvan dePerzischeGolfde
met Saudische olie geladenDeense
tanker Kate Maersk beschoten. De
officier- marconist werd gedood en
driezeeliedenernstig gewond.

BAYRUT — Twee Zweedse jour-
nalistenzijn donderdaginhetzuiden
van Bayrut ontvoerd. Zij kwamen
echter al gauw weer op vrije voeten
t°en hunontvoerdersbemerkten dat
zij eenvergissinghaddenbegaan.Dez*eden werden voor Westduitsers
ingezien, aldus de Zweedseambas-
sadeur inLibanon.

WASHINGOTN—Eenvoormalig
Politieke adviseur van Reagan, Lyn
Nofeiger, isdonderdagdoor een jury-
rechtbank in Washington schuldig
verklaard aan misbruik van zijn
vroegere positie. Hijkan daarvoor
maximaal zes jaarcelkrijgen. Hijzou
ex-collega's overgehaald hebben
contractenaanparticuliereonderne-
mingen te gunnen.Een wetverbiedt
deze vorm van lobbyen de eerste
twaalfmaandenna vertrekuit over-
heidsdienst.

*****

DWD enKodela worden één

Vakbonden 'in principe'
niet tegen integratie

WILLEMSTAD —De vak-
bond voor overheids- perso-
neel, ABVO, en de Bond di
Trahadornan di Gobierno,
BTG, zyn 'inprincipe' niet te-
gen de integratie van de
Dienst Water Distributie,
DWD, in deKodela. Vanmor-
gen begon hetoverleg tussen
de bonden en het Be-
stuurscollege over die integ-
ratie, waarover deAmigoe op
20 januari jl. uitvoerig be-
richtte.

ABVO- voorzitter Frits Brito
verklaarde vanmorgen, dat met
hetBC uitvoerig zal moeten ge-
sproken over de konsekwenties
voor hetpersoneel. Hij zei, dathij
verwachtte, datvoor alleproble-
men een oplossingzal wordenge-
vonden.

"Dat is in hetverleden ookge-
beurd, toen Setelwerd gevormd.
We hebbentoen ook debelangen
van onze leden kunnen veilig
stellen. In het algemeen maakt
het niet zoveel verschil uit ofon-
ze leden in overheidsdienst
werkzaam zijnofin de semi-pri-
vate sector", aldusBrito.

Hij zei ook, dat de vakbonden
eigenlijk niet tegen die 'over-
gang1kunnen zijn, "want de ei-
landsraad heeft daarover inder-
tijd een besluit genomen". Ook
de vormingvan de KAE heeft
weinig problemen opgeleverd,zo
meende Brito.

Hoofddoel van de integratie
van de DWD in deKodela is om
het probleem over de legalise-
ring van deinningvanwater-re-
keningen door de Kodela op te
lassen. Op dit moment staat er

een bedrag van 102miljoen gul-
den aan niet- geïnde water- no-
ta's open. Na integratie van ge-
noemde bedrijven zal ongeveer
vijftien miljoen gulden per jaar
op ditbedragkunnen worden in-gelopen. Gedeputeerde Angel
Salsbach zei tegen de Amigoe,
dat hij daarom verwachtte, dat
binnen tien jaar de schuld kan
zijn ingelost.

Privé bezoek
Nederlandse minister
Korthals Altes

ORANJESTAD — De Neder-
landse ministervan Justitie, mr
Korthals Altes, wordt dit wee-
keinde op Aruba verwacht.
Ofschoon het strikteen privébe-
zoekbetreft, wordt verwacht dat
hij wel een gesprek zal hebben
met zijncollege Watty Vos.

Commissarissen
ALM benoemd

WILLEMSTAD — In de ver-
gaderingvan deRaadvan Minis-
ters van dinsdag, 9 februari
1988, is de raad akkoord gegaan
met debenoeming van mevrouw
drsL. Moenir-Alamenmevrouw
mrR. Reuyl- Raven tot commis-
sarissenin deRaadvan Commis-
sarissen van de Antilliaanse
Luchtvaart- maatschappij.

Een en ander geschiedt con-
form het besluit d.d.6 januari.

Nederland en Engeland vin-
den eigenlijk dat de productie-
drempelbij 155 miljoen ton moet
worden gelegd. De Europese
Commissie houdt tot dusvervast
aan 158 miljoen ton. Dat laatste
getal zou voor Nederland aan-
vaardbaar zijn, op voorwaarde
datdeproductie van oliehouden-
de zaden door automatische
prijsverlagingen wordt beperkt.

Maar ook over productie- drem-
pels voor koolzaad, zonnebloem-
pitten en sojabestaan grote ver-
schillen van mening tussen
Frankrijk en deBondsrepubliek
enerzijds en Nederland en het
Verenigd Koninkrijk ander-
zijds. De Britse premier Marga-
ret Thatcher, stak donderdaga-
vond een fel betoog afwaarinzij
haar collega's verweet weg te
vluchten voor hun yerantwoor-
delijkheden."Voor de Europese
belastingbetaler zijn hier per
jaarmiljarden mee gemoeid".
Thatchers woordvoerder ver-
klaarde gisteren geen reden te
zien voor optiir.iscx».

Een woorvoerdervan deEuro-
pese Commissie zei donderdag
dat elk miljoen ton waarmee de
productiedrempel voor graan
wordt verhoogd de EG 300 mil-
joengulden extra kost. De voor-
gaande Europese top, twee
maanden geleden in Kopenha-
gen, mislukte omdat men het
nieteens konworden over bespa-
ringen op landbouw. Na de
eerste dag lagenvolgens een Ne-
derlandse diplomaat de
standpunten nog steeds "mijlen
ver" uitelkaar.

MOGELIJK EXTRA VERGADERDAG
Nederlandse en Britse premier onder druk gezet

Europese top
zit muurvast

BRUSSEL —De staats- en regeringsleiders van deEG- lan-
den hebben vanmorgen hun besprekingen over definanciële
problemen van de Gemeenschap na korte tijd onderbroken.
Bondskanselier Kohl, de voorzitter van dezetop, voert afzon-
derlijke gesprekken met premier Lubbers, deBritse premier
Thatcher en de voorzitter van de Europese Commissie, Jac-
ques Delors in de hoop de impasse te doorbreken. In de
landbouwkwestie staan Groot-Brittannië en Nederland ener-
zijdsenFrankrijk en deBondsrepubliekDuitslandanderzijds
alskemphanen tegenoverelkaar. Laatstgenoemden verzetten
zich tegen alte ingrijpendeprijsverlagingenvoor hun boeren.
Lubbers enThatcherwillenbindende afsprakenover bezuini-
gingen oplandbouw,voordatzy instemmenmeteenverhoging
van deEuropese geldmiddelen.

De Europese topconferentie is
vanmorgen even voor tienen
hervat in wat van Britse zijde
werd aangeduid als "verwar-
ring". Men was ervan uitgegaan
dat het Westduitse voorzit-
terschap van de Europese Com-
missie vanmorgen bij het begin
van de vergadering met docu-
menten zou komen om de impas-
se die gisteravond laat was ont-
staan, te doorbreken. Dit bleek
niet het geval. Wel werdkort na
hetbegin van de vergadering de
bijeenkomst geschorst voor bila-
teriaal overlegtussenbondskan-
selier Kohl en de premiers
ThatcherenLubbers en devoor-
zitter van de Europese Commis-
sie Jacques Delors.

landbouwuitgaven. Nederland
en Engeland willen daarover
bindende afspraken maken,
voordatzij akkoord gaanmeteen
verruimingvan deEG-middelen
en een verhoging van de voor de
armere EG- landen belangrijke
structuurfondsen voor sociaal en
regionaal beleid. Tijdens de
eerste dag van het overlegheeft
Frankrijk zich bij monde van
premier Jacques Chirac verzet
tegen al te strakkebeperkingen
aan de Europese graanproduc-
tie. Frankrijk wil deprijzen van
de graanboerenpas verlagen als
deoogstgroteris dan 160miljoen
ton.

Toen detwaalfstaats- enrege-
rings- leiders donderdagavond
laat uit elkaar gingen, zaten de
besprekingen over het te-
rugdringen van delandbouwuit-
gaven, het veilig stellen van detoekomstige financiering van de
Gemeenschap en het overbrug-
genvan deklooftussenrijkere en
armere landen, muurvast. Het
wordtnietuitgesloten dat detop,
tegen alle verwachtingen in,met
een dag verlengd wordt.

Centraal in het overleg staan
besparingen op de Europese

De indruk bestaat dat presi-
dents-kandidaat Chirac inBrus-
sel al bezig is met zijn verkie-
zings- campagne. Hij is kenne-
lijkbevreesd zijnboeren-kiezers
voor het hoofd te stoten en hield
onverminderd vast aan de hoe-
veelheid van 160 miljoen ton.
Volgens een Nederlandse diplo-
maat heeft president Francois
Mitterrand tot dusver zorgvul-
dig over de productie- drempels
van de landbouw gezwegen. De
Franse president gebruikte van-
morgen het ontbijt met de voor-
zitter van het overleg, Helmut
Kohl.

ARMERE LANDEN
Nederland en het Verenigd

Koninkrijk menen dat van het
aanboren van nieuwe financie-
rings- bronnen van de Ge-
meenschap geen sprake kan zijn
voordat de stijging van de
landbouw- uitgaven, die twee-
derde van de totale begroting
vormen, is teruggedrongen. Pas
als hierover een akkoord is be-
reikt kan naar Nederlandse en
Britse opvatting worden gespro-
ken oververhoging van deuitga-
venvoor het sociaal enregionaal

fonds, waarvan armere landen
als Spanje, Portugal, Grieken-
land, Italië en lerland hoge ver-
wachtingen hebben. Deze uitga-
ven dienen volgens de armere
landen minstens te worden ver-
dubbeld.De rijkere willen niet
verder gaan dan een verhoging
variërendvan 40 tot 70 procent
in vijfjaar, met andere woorden
van ruwweg 16,5 miljard gulden
in 1987tot 25 a 30miljard gulden
in 1992.

Er is donderdag en vandaag
nog helemaal niet gepraat over
het voorstel om een deel van de
Europese landbouwgrond tijde-
lijkbraakteleggenomopdiema-
nier deproduktie van overschot-
tentegen tegaan.

Tickets algekocht
Vrouw van Marcos besloot toch
niet naar Filipijnen te gaan

MANILA —- Personen die
nauwe banden hebben met
Ferdinand Marcos hebben
drie eerste klas tickets ge-
kocht voor de vlucht van Ha-
waii naar Manila. Het was de
bedoeling dat een van de tic-
kets gebruikt zou worden
door devrouw van de ex pre-
sident, Imelda Marcos. Zij
veranderde echter van me-
ning en bleef inhaarballings-
oord.

Enrique Santos, PR- mede-
werker van Philipine Airlines
(PAL) verklaarde dat geen van
de drie personen, opwiensnaam
het ticket stond, de passagiers-
controle gepasseerd zijn. Het
vliegtuig is op de normale tijd
naar Manilavertrokken.

Informanten in Honolulu ver-
telden dat Imelda Marcos naar
het vliegveld ging maar dat zij
gelijkomkeerde nadat foto's wa-
ren genomen van haar en een
groepFilipino's diehaar klaarb-
lijkelijkverwachtten.

Joe Lazo, reisagent en partij-
genoot van Marcos, verklaarde
dat Imelda Marcos plannen had
naar de Filipijnen terug te ke-
ren, maar op het laatste moment

besloot in Hawaii te blyven te-
neinde de Amerikaanse rege-
ring niet in verlegenheid te
brengen.

Ferdinand Marcos en zijn
vrouw wonen in ballingschap op
Hawaiinahunvluchtuitde Fili-
pijnen in 1986.De huidige presi-
dent Corazon Aquino heeft hen
de toegang tot het land ontzegd.

Santos verklaarde dat de drie
tickets contant betaaldzijnen op
naam stonden van Gemmo Tri-
nidad, Gilbert Centina en Tere-
sitaMarfori.Vermoedelijk wilde
Imelda Marcos op het laatstetic-
ket de oversteek wagen.

Toen de drie passagiers niet
aan de incheck-balieverschenen
ispersoneel van dePAL naarhet
vliegtuig gegaan om tekijken of
zij reeds aanboord waren. Santos
verklaarde dat Imelda Marcos
zeker herkend zou zijn en datzij
dan het vliegtuig zou hebben
moeten verlaten. De Filipijnse
regering heeft hun paspoorten
ongeldig verklaard om terug-
keer te voorkomen. Vas als wij
toestemming krijgen van de
overheid in Manila, komen zij
aan boordvan eenvliegtuig", al-
dus Santos.

Koningin carnaval Aruba

VOLVOORANJESTAD — Voor bijna
zevenduizend toeschouwers
kroonde minister- president mr
HennyEman gisteravond in het

RCA- stadion Milda Tromp
(Americana Hotel Casino
Fanclub) tot de vierendertigste
carnavals-koningin vanAruba.

Broeder-priesterFlavianus

WILLEMSTAD — Gistera-
vond is broeder Flavianus door
debisschopvan Willemstad, mgr
Wim Ellis, totpriester gewijd.
Dat gebeurde tijdens een dienst
in deovervolle kerk vanBrieven-
gat.Een warmapplaus viel broe-
derFlavianus ten deel, nadathij
totpriester was gewijd. Dat als
blijk van waardering voor zijn
inzet en harde werken.Elders in
deze editie een uitgebreide
impressie van hetgebeuren.

Oliepijpleiding
in Colombia
opgeblazen

BOGOTA—Linkseguerril-
la's hebbenals onderdeel van
deoperaties tegen deColom-
biaanse olie- industrie een
deelvan deolie-pijpleidingen
opgeblazen.

De aanslag werd gepleegdbij
kilometerpaal 413 van de olie-
pijpleidingen. Dat is in debuurt
van hetdorpje Oruinhetnoorde-
lijk gelegen departement San-
tander, vlakbij de Venezolaanse
grens.Detotale pijpleiding is on-
geveer 800 km lang.

De olie die uit de opgeblazen
leidingen spoot, heeft derivier
Tarra ernstigverontreinigd.

De terroristische aanslag
volgt op het weer in bedrijf stel-
len 20 uur eerder van een olie-
bron diedagelijks 200.000 vaten
produceert. Deproductie laghier
drie weken stil. Tien aanslagen
met explosieven van de guerril-
la- bewegingELN zorgden hier-
voor. De Colombiaanse overheid
verloor door de aanslag ruwweg
90miljoen dollar aan olie- export
inkomsten.

Het ELN heeft verklaard datzij nietzullen toestaan datde na-tionale rijkdom van Colombia
geëxporteerd wordt. Dat komtalleen ten goede aan de Ameri-kaanse oliemaatschappij Occi-dental, die derijke velden in sa-
menwerking met de overheids-
organisatie Ecopetrol en het
Brits- Nederlandse Shell ex-
ploiteert, aldusELN.

Ecopetrol heeft verklaard dat
Colombia 80 procent van de ex-
port waarde van de olie krijgt.
Het bedrijfheeft het leger ge-
vraagd toezicht te houden op de
olie- pijpleidingen. Het leger
heeft daarin toegestemd en met
extra manschappen en helicop-
ters wordt nu toezicht gehouden
op de 800 km lange verbinding
van CanoLimon in Araucanaar
de havenstad Covenas inhetCa-
ribisch gebied. Maar deolie- pij-
pleidingen lopen door dunbe-
volkte gebieden en streken die
moeilijkte controleren zijn.Zelfs
niet met een grote legermacht.

*****IJMUIDEN — Smit Tak en Wijs-
mullerhebben gezamenlijkde Noor-
sesupertankerHappyKari inde Golf
geblustna een raketaanval. Het
schip vervoerde 290.000 ton ruwe
olie.



MENSEN

Mevrouw VIRGINIAPIERS be-
reikte woensdag de leeftijd van
HONDERD JAAR. Gezagheb-
ber Ronny Casseres en gedepu-
teerde Raymond Bentoera die
het gouvernement van Curagao
representeerde waren aanwezig
op de doorfamilie georganiseer-
dereceptie om de jubilaristefeli-
citeren.

+ éi $ 4t afliHet holocaust- monument VAD
VASHEM in Israel dat tevens
dienst doet als informatie-
centrum over de jodenvervol-
ging, verkeert in ernstige finan-
ciële problemen. Volgens het
blad Baltimore Jewish Times
kon sluitingvan het monument
onlangsophet nippertjedooreen
actie van de Knesset, het Israë-
lische parlement voorkomen
worden. De archieven van Vad
Vashem vallen letterlijk uiteen
enhetgeldontbreektomde docu-
menten teherstellen, zomeldt de
krant. Ook de permanente ten-
toonstelling zou nodig moeten
worden gerenoveerd.Hetbudget
bedroeg voor dit seizoen evenals
in voorgaande jaren ruim 2,5
miljoen gulden, maar ditbedrag
is doordeinflatieechtervoor een
groot deelopgeslokt. Toen de di-
rectie van Vad Vashem onlangs
dreigdehet monumentte sluiten
alsernietmeergeldbeschikbaar
zoukomen, zegden de Israëlische
ministeries van onderwijs en fi-
nanciën, in opdracht van de
Knesset, in allerijl bijna twee
miljoen gulden toe. Met dat be-
drag kan Vad Vashem in ieder
geval geopendblijven.

Het R.K. Centraal Schoolbes-
tuur hield woensdagavond op
het kantoor te Scherpenheuvel
een gezellig samenzijn tijdens
welke een aantal leerkrachten
die25 Of35 jaarin hetrooms- ka-
tholieke onderwijs zaten hun ju-
bileum vierde. Op de foto twee
van de jubilarissenmet hun res-
pectievelijke echtgenoten. Van
rechts naar links: WalterKlein-
moedig die almeerdan25 jaarin
het onderwijs zit, vergezeld van
zijn ega. Daarnaast mevrouw

MariaFrans- Schermer dieeve-
neens een kwart eeuw in het on-
derwijszit, met haar man.

RODERICK CAMELIA dochter
van JUANR. CAMELIAuitWil-
lemstadheeftzich een plaats we-
ten te verwerven op de Dean's
List van het Berklee College of
Music in Boston voor het na-
jaarssemestervan 1987. Dat
houdt in datzij een derbest pres-
terende studentenisvan het col-
lege.

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

TELECURACAO
VRIJDAG: 16.00Record music & Tele-
tekst 16.30Ora pamucha; 17.30AGHU-
SA kv Leo Floridas; 18.00Man drechi di
Dios; 18.15 Ajedres na plaka chiki kv
Omalio Merien; 18.30 Mira i Skucha;
18.45 Informe deportivo kv Hector Ro-
sario; 19.00Hubentutna marcha; 19.30
Special: «LeoFloridas»;2o.oo Notisiero
Tele-8; 20.45 Karnaval '88 di skina pa
skina kv Hermanito; 21.00 Matlock;
22.00 Wega di Number; 22.10 Show di
Job( «Shon Franki i Benchi/Wilson
Frans»; 23.00Live uitzending jump-up
van Curagao PlazaHotel;24.oo Sluiting.

ZATERDAG: 16.30De JimmySwaggart
evangelisatie;; 17.30Telefiesta kv Tan-
te Irma i Tante Shirley; 18.30 Studios-
port; 19.30Panoramiek; 20.00Notisiero
Tele-8; 20.30Carrousel kv GonzaloCu-
ales; 21.30Live uitzending jump-upaan
deRoodeweg.
(wijzigingen voorbehouden)

Chicago Sun Times één van de
grootste dagbladen van Chicago
heeft in haarwekelijkse rubriek
Chicago Profile over PETRISSA
(TISA) HENRIQUES, dochter
van het echtpaar Oscar Henri-
quez, uitvoeriggeschreven. Tisa
isproducer vaneen talk- showin
Chicago. Het is niet vreemd dat
Tisa voor deze show werd geko-
zen, zij hadreeds opAruba de no-
dige bekendheid gekregen door
haar optreden voor TeleAruba.
Zij mochtdestijdsbij het honderd
jarenbestaan vanAmigoeopDia
diPrensa de doorAmigoe diAru-
ba beschikbaar gestelde Stimu-
lans Prijs in ontvangst nemen.
Deze aanmoedigings- prijsheeft
wel geholpen, want nu blijkt dat
Tisa nog steedsactief voor de te-
levisie is, en dat in een miljoe-
nenstad alsChicago.

AMMAN — De Jordaanse minis-
ter van informatie Al- Khasawneh
heeft gezegd dater een nieuwe ex-
odus van Palestijnen naar Jordanië
op gang kan komen "als Israëlische
extremisten dood en verderf gaan
zaaien in Palestijnse vluchtelingen-
kampen". Jordanië zal echter al het
mogelijke doen omte voorkomen dat
nog meerPalestijnen naar Jordaans
grondgebiedvluchten.
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TomPoes en de Klokken doorMarten Toonder

20Ó5—Binnen in deoudeklok begonhetteratelen en het deur-tjeklapte open.
"Eénuur!"nephetgnjsaardje jachtig, "wat doejemetjetijd?"Enhijwilde, alsgewoonlijk weerinhetbinnenstevan deklokverdwijnen. Maar heer Bommel sloeg met grote vaardigheidhet vlindernet over hem heen en trok hem voorzichtig naarbuiten.

"Ik heb hem TornPoes!" riep hij uit. "Ik heb detyd!"
De oude was een beetje sufvan de schrik en hing tamelijk

wezenloos in hetnet. "Laat me los",piepte hy. "Jekunt detijd
nietvasthouden - datgeeft ongeluk!"

"Oho", sprak heer Ollie zegevierend. "Dat kanik best. En ik
wil weten wat u daarnetbedoelde.Daar heb ikrecht op".

Super en Hieper stondenbuiten voor het raam naar het
vreemde gebeuren te staren. Ze hadden de sprong van heer
Bommel metzijn schepnet gezienenBul Super had nettijdge-
vonden om verbaasd te mompelen: "Wel verdraaid, wat "
voordat heer Ollie toesloeg.

Maarvanafdat momentverstarden debeide gluurders, ter-
wijl de frisse nachtwind plotseling ging liggen. Het was een
merkwaardigverschijnsel, waarvan deverklaring echterzeer
eenvoudig is. Want op hetmoment, dat heer Bommel de tijd
had, stond detijd natuurlijk voor anderen stil.

AGENDA

CURACAO
WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DE DISTRICT OOST
13februari 1988vanaf08.00uurt/m 14
februari 1988tot 18.00uur.
Dokter Tseng, Spreekkamer: Cassandra-
weg 72,tel.:76464;spreekurenll.oo-12.00
'17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
76464b.g.g. 625822/625800toestel 143.
14februari 1988vanaf 18.00uurt/ m 15
februari 1988om 12.00uur.
Dokter Lutchman, Spreekkamer: Montana
Rey, tel.: 674821; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
674880b.g.g. 625822/625800toestel 143.
15februari 1988vanaf12.00uurt/m 16
februari 1988om 07.00 uur.
Dokter Winklaar, Spreekkamer: Santa Ro-
sa, tel.: 671101; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
616784b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Winklaar, Braakman, Doran en mevr. Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS-EN 2DE DISTRICT WEST
12februari 1988vanaf 17.00uurt/m 14
februari 1988tot 12.00uur
Dokter Roose, Sentro Mediko Kas Chikitu,
tel.: 623550; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.: 83233
b.g.g.625822/625800 toestel 143.
14februari 1988vanaf12.00uurt/ml6
februari 1988om 07.00uur
Dokter Whiteman, Sentro MedikoKas Chiki-
tu, tel.: 623550; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.: 81339
b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac, mevr.Rosa-
les-Concession, mevr.Pablo en Lucasius)

DERDE DISTRICTBANDA ABAO
12februari 1988vanaf 17.00uurt/ml4
februari 1988tot 12.00uur.
Dokter Vonhögen, Sentro Mediko Barber,
tel.: 641658/641705; spreekuren: 10.00-
-11.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.:
75761 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
Hfebruari 1988vanaf12.00uurt/m 16
februari 1988om07.00 uur.
Dokter Sommer, SentroMedikoBarber,tel.:
641605; spreekuren: 10.00-11.00/17.00-
-18.00 uur; spoedgevallen: tel.: 79232 b.g.g.
625822/625800 toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Tweed,Vonhögen, Schellens,Bote-
ro Duque en Spong).

#** **
NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvande
artsen van Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikien kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigen huisartsbellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie de dienstdoendearts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naastUNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandagt/m vrijdagvan 08.00-17.00 uur;
opzon- enfeestdagen alsmedeop werkda-
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel.:
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopend van maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degeheledaggesloten; na 17.00uurkunt u
dezustervan dewachtbellen: zusterBoter-
mans, tel.: 72682, pageboy 027-360.
Zaterdag 13 februari 1988van 06.00-
-18.00 uur gelieve tel.: 76728 te bellen.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgens afspraak.

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

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster 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;op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00uur.
BOTICA ISLA(tel.: 663895):openingstijden
van maandag t/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voorspoedgevallenna kantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-bandkamer.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
delPueblo, Breedestraat, tel.: 625333.Panda
Sta. Rosa, Winkelcentrum Bloempot, tel.
77679.

VERLOF BEGRAFENIS
13februari: R.J. Grüning, Patrijsweg 9.
14februari:H.R.Andrade, Vesuviusstraat
19.
15februari: P.A.J. Scherptong, Winston
Churchillwegls7-E.

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 donderdagavondom
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.

CENTROPRO ARTE: 24.00 verkiezing
Miss Gay International.
CARNAVAL
RADIO HOYER: 19.00-24.00 uur 'Bin gosa
kv Solo diPueblo' metoptredenvan DolbeR
enLaBanda ShowdeCaracas-Wilhelmina-
park.

CURAQAOPLAZA HOTEL: 20.00uur jump-
up vertrekkende vanaf het hotel via Water-
fortstraat, Wilhelminapark, Breedestraat(P)
en terug naar hethotel.

Z-86:19.00-23.00 uur 'Ambiente denkuradi
Zèt' met optredenvan Trubo en Issocco -Roodeweg.

HOLIDAY BEACH HOTEL & CASINO:
20.00-24.00 uur Turistanan ta selebrakv
nos'.

ZATERDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHEPEN
08.00-19.00uur «The Victoria»- S.J.
07.00-02.00uur «Ambassador» - Cur.

TENTOONSTELLING
CURACAOSCH MUSEUM (Van Leeuwen-
hoekstraat z/n): openingstijden dinsdag
t/mzaterdagvan 09.00-12.00/14.00-17.00
uur; zondagvan 10.00-16.00uur; maandag
gesloten.
t/m 14februari 1988 gelegenheidtot be-
zichtiging van expositie 'Etsen van Hans
Blanken.

CARNAVAL
PARADES
Bandariba
15.00uurstartparadebij PapaDjo Snackvia
deSantaRosaweg, Penelopeweg naar het
eindpuntBarbouquet6 (met DJ Mclntosch,
Brass Express en OKE).

Bandabou
15.00 start bij Hófi Abou naar het BarW'
veld.
OPENBARE BILBIOTHEEK (Johan van
Walbeeckplein 13): openingstijden maan-
dagmiddagvan M.OO^O.OOuurdinsdaga1
vrijdag van 10.00-12.00/14.00-18.00 uujj
woensdag van 10.00-12.00/14.00-20.00
uur; donderdagmiddagvan 14.00-18.00.utf
en zaterdagmorgenvan 09.00-12.00uur.
De studiezaal is elke dag openvanaf 09-00
uur.
FILIAAL MUNDO NOBO: alleen op maan-
dag openvan 14.00-20.00uur(voor volwas-
senen).

FILjAAL BARBER: maandagmiddagva»
14.Ó0-17.00uur; dinsdag-en vrijdagmiddaS

van 14.00-19.00uur.

JEUGDBIBLIOTHEEK (Consiënciestee»
Plaza Brion): maandag en donderdag v*1
14.00-18.00uur; dinsdag,woensdagen vff
dag 10.00-12.00/14.00-18.00uur enzat*
dagvan 09.00-12.00 uur.
Elke maandagné16.00uur: activiteitenvo*
kinderen.

BIBLIOTHEEK MONQUI MADUfIO
(Landhuis Rooi Catootje): openingstijd*11
dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00'
12.00 uur (voor afspraken gelieve me*
Dankmeyer, tel.: 34263opte bellen).

-ST. EILIZABETH HOSPITAAL EN SAN*
TORIUM: (bezoekuren) 's morgens vjj
11.30-12.30uur en 's middags van 16.0J19.00uur (kinderafdeling van 10.00-19&
uur en Intensive Care: 18.00-19.00uur).

DR. DAVID R. CAPRILESKLINIEK: O*
zoekuren) opname afd. Mannen va"
15.00-16.00/18.00-19.00uur; opname8*
Vrouwen van 15.00-16.00/18.00-19.00u|J
overige afdelingenvan 09.00-12.00/14.0"-
-16.00/17.00-19.00 uur.

FUNDASHON PA KONSUMIDO (Scha'-
looweg64, te1.:611733):openingstijdenvan
08.30-12.00/14.00-17.00 uur.

KANTOOR ALKOHOL- EN DRUGSTEA&*
(Witteweg 54, tel.: 623973): spreekuren da-
gelijksvan maandagt/m vrijdagof volgen5
afspraak.

TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM: openingstijden
dinsdag t/m zaterdag van 09.00-12.00;
14.00-17.00uur; zondag van 10.00-16.0"
uur; maandaggesloten.

GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, fW
da): dagelijks geopendvan 09.00-12.00'
14.30-17.30.

CHRISTOFFEL PARK: dagelijks geopej»
van 08.00-15.00;zondagreedsvanaf06-00
uur. Voorrondleiding en andere activiteita"
tel.: 640363.

KAS DlARTEKORSOU (LocalArt Gallery)'
Breedestraat 126(O), tel.: 624516:openvaJJmaandag t/m zaterdag van 08.30-1 8.0»

CURAQAO ONDERWATERPARI*
duiktrips voor lokale duikers in het weekein-
de. Voor informatie tel.: 624242/624705.

CURACAOSEAQUARUIUM(BaporKibré);
openingstijden maandag t/m zondag van
10.00-22.00 uur.

SOKUDI: elkevrijdag mogelijkheid om infof'
matiete verkrijgenen bloedsuikergehalte^
bepalen - nieuw gebouwKraamkliniek Bi"
Canario.

STICHTINGKINDERBESCHERMING CÜ"
RAQAO (Scharlooweg 61, tel.: 613148)j
iedere dinsdag t/m vrijdagochtend
spreekuur.

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

SYNAGOGE MUSEUM: open van maan-
dag t/m vrijdag van 09.00-11.45/14.30'

* 17.00uur; gesloten opallefeest- en Joods*
feestdagen.

LANDHUIS BRIEVENGAT: geopend va".
maandag t/m vrijdagvan 09.30-12.30'
15.00-18.00 uur (toegangskaarten verkrijg
baarbij «Curava» en LandhuisBrievengat)-

HENRY By Dick Hodgins
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BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walket

REDEYE By Gordon Bess



INTERESSANTE BETOGEN BIJ ROTARY CLUB
Gomes Cassseres: juiste man op juisteplaats

Ong -A-Kwie: 'red tape' regering stuikelblok

Vakbondsman en werkgever
op de bres voor Curaçao

WILLEMSTAD—Naar demeningvanvakbondsman Ewald
Ong-A-Kwie is de bestaande 'red tape' in deregering één van
de belangrijkste struikelblokken voor een dynamische ont-
wikkeling van ons land. Hij is er een voorstandervan detwee
bestaande bestuurslagen te verwijderen en frekwente wisse-
lingen in coalitie-partners te vermijden. VolgensRon Gomes
Casseres isvoor een verbeteringvan hetinvesterings-klimaat
op Curacao van belang dat de juiste man op de juisteplaats
staat. DaarnaastpleitGomes Cassereser voormeerinternatio-
nalevraag naar Curacaose produkten en dienstente creëren.
Öit zijn devoornaamste punten diezij gisteren naarvoren heb-
hen gebrachttijdens dezakenlunch van deProgram Commit-
tee van deRotary Club Curacao in het Zeelandia Business
Centre.

In zijn toespraak laakte Ong-
A-Kwie hetfeit dathet invele ge-
vallen maanden duurt, voordat
een maatschappij een vesti-
gings- vergunningkrijgt. Om
daarnaast toestemming te krij-
gen om de noodzakelijke 'know-
how' die niet in ons land aanwe-
zig is, uit hetbuitenland tekun-
den halen, is een ander pro-
bleem, aldus devakbondsleider.
Vaak moet demaatschappij zich
daartoe door een labyrinth van
departementen en dienstenheenwerken: DOW, DROV.

SEP, AJZ, Domeinbeheer, HIW,
Brandweer, Politie, GGD en
zelfs de Immigratiedienst moe-
ten allemaal hun zegje doen.
Ong-Kwie noemde dat de 'redta-pe. Hij vindtdat deregering dezebeperking uiterst serieus moet
nemen en het slechte image dat
Curagao in datopzicht inhet bui-
tenland heeft, moet veranderen
om de frustraties van lokale en
buitenlandse ondernemers weg
te nemen.

Wat detoeristische ontwikke-
ling betreft, komt hij metde sug-
gestie om gepensioneerden aan
te trekken door hen een belas-
tingvrij eiland en een moderne
medische verzorging aan te bic-

den. Ondanks het belang van de
toeristen- industrie, benadrukt
Ong-A-Kwie het belang van de
industriëleontwikkeling, omdat
hij dat een steviger basis vindt
voor de economie dan de toeris-
ten- industrie.Het oprichtenvan
een toerisme- industrie is vol-
gens hem wel eenvoudiger op te
richten, maar is ook kwetsbaar-
der dan de 'normale' industrie.

Over deafschaffingvan deont-
slagwet is Ong-A-Kwie heel re-
soluut: "Voor hetaannemen van
deze wethebben de werknemers
heel hard gewerkt. Er bestaat
geen enkel bewijs, zoals de
werkgeverswillendoengeloven,
dat deze wet het functioneren
van ondernemingen hindert. Bo-
vendien is het een fabeltje dat
een werkgever een werknemer
niet kan ontslaan. Dat is niet
waar. Trouwens, een werkgever
diezijnwerknemers goedbehan-
delt, heeft geen problemen met
deze wet", aldus de vak-
bondsman.

Ron Gomes Casseres is van
mening dat het vertrouwen van
mogelijke investeerders in Cu-
ragao moet toenemen. Vooral in
economisch moeilijke tijden is
het daarombelangrijk dat goede
managers en vakmensen op de
juiste posten worden benoemd.
Dergelijke mensen kunnen vol-
gens Gomes Casseres effectievebeslissingen nemen. Als voor-
beeld van zon capabel persoon
noemt Gomes Casseres gedepu-
teerde ir Herman George. Vol-gens hem heeft de benoeming
van deze manager, die het ver-
trouwen van dezakenwereld ge-

niet, op zon belangerijke plaats
meergedaanvoor hetverbeteren
van het investerings- klimaat in
de toeristen- industrie, dan al
het overige wat er in de afgelo-
pen twee jaaris gebeurd. Hij be-
treurt het overigens dater maar
weinig van die 'juiste' personen
kritieke functies bekleden.

...achter de tafel: v.l.n.r. Teun
Blok, Ewald Ong A Kwie, gou-
verneurprof, drRenéRomer,R-
otar- voorzitter Huub Bongers,
minister drs Marco de Castro,
JohnRosiers enRon Gomes Cos-seres.

RON GOMES CASSERES
...ontslagwet

wel afschaffen...

EWALDONGAKWIE
...ontslagwet

nietafschaffen...

ZAKELIJK
Vervolgenszegt GomesCasse-

res dat de overheid zich zakelij-
ker moet opstellen. Hij stelt dan
ookvoor éénofmeermet zorg ge-
kozen zakenmensen in de rege-
ring op te nemen, niet omdat zij
betere politici dan de bestaande
beleidsvoerders zouden zijn,
maar omdat een meer zakelijke
atmosfeer een netwerk van in-
ternationale erkenningzal kun-
nen bewerkstelligen na een lan-
geperiode van afzondering.

In dit opzicht vindt Gomes
Casseres het dan ook belangrijk
dat de bestaande ontslagwet af-
geschaft of tenminste radicaal
gewijzigd wordt, niet om het ge-
makkelijker te maken on- pro-
duktieve werknemers te onts-
laan, maar om aan te geven dat
deregering daadwerkelijk een
zakelijke mentaliteit heeft aan-
genomen.

Tenslotte zegt Gomes Casse-
res datallepogingen totverbete-
ringen van het investerings-
klimaat tevergeefs zijn, als Cu-
ragao erniet in slaagtdeinterna-
tionalevraag naar onze produk-
ten endiensten te verhogen."Als
Curagao Ine. niet gezien wordt
als een kwaliteits- produkt of

kwaliteitsdienst, waar vraag
naar is, dan zulen investerings-
dollars, guldens en bolivars een-
voudig aan ons land voorbij
gaan. De fundamentele barriè-
res die er nu zijn, moeten ver-
dwijnen, waardoor het investe-
ringsklimaat van Curagao ver-
beterdwordtenhetslechte zake-
nimage datCurasao in de laatste
vijftien jaar heeft opgebouwd,
gaat veranderen", aldus Gomes
Casseres.

Vliegroute op Suriname

ALM wenst snel
tussen-oplossing

WILLEMSTAD— DeAntil-
liaanse Luchtvaart Maat-
schappij, ALM, hoopt, datten
spoedigste een tussen- oplos-
sing zal worden gevonden
voor de situatiezoals dienu is
gegroeid: dat de Surinaamse
Luchtvaart Maatschappij,
SLM, wél kan vliegen tussen
Paramaribo en Curacao, en
dat de ALM aan de grond
staat, toekijkend hoe de SLM
gestadig demarktop die rou-
te verovert

"DeALM mist op deze wijze de
kans om geld te verdienen. Je
kunt wel stellen, dat de ALM
voordien ook niet naar Parama-
ribo vloog, dus dat het geen ver-
schil uit maakt, maar datis een
kromme redenering. Als je de
kans hebt geld te verdienen,

maar jebenut die mogelijkheid
niet, dan lijd jeverlies", aldus
Robin Visser, woordvoerder van
de ALM.

Hij zei, dat deALM nu ook een
klap krijgt op de route naar en
van Port of Spain in Trinidad.
"Wij vliegen naar Port of Spain.
Daar dienen depassagiers dante
wachten op een KLM- machine
om doortereizen naar Paramari-
bo. De mensen gaan nu natuur-
lijk met de SLM vanaf Curagao
naar Paramaribo, en terug ook.
Dat scheelt ons passagiers", al-
dusVisser.

INGEPIKT
Tevens vreest hij, dat indien

de ALM ook op deroute mag
gaan vliegen, dat dan al een
groot deel van de markt is inge-
pikt door de SLM: "Dan moeten
weons aandeelzien teveroveren
tegen een maatschappij, die die
route aleentijd bestrijkt", aldus
Visser.

MinisterFrank Rozendal van
Verkeer en Vervoer, die het
overleg heeft gevoerd met de
SLM—meteenresultaat ', datzo-
wel door enkele vakbonden als
door de oppositie- partij PNP fel
wordt bekritiseerd — verblijft
momenteel in Nederland.

De SLM gaat volgende week
elke donderdag tussen Parama-
ribo en Curagao vliegen, in
plaats van op woensdag.

ZEGSLIEDEN
Visser van de ALM stelt er

prijs op,dat deAmigoemeedeelt,
dathij enALM- directeurChong
géén zegslieden zijn geweest
voor hetAMIGOE- artikel 'Toes-
temming SLM- vluchten ver-
zwakt positie van ALM', dat
woensdag jl. verscheen. Wij vol-
doengaarne aan datverzoek. De
AMIGOE had de beschikking
over andere bronnen. Visser:
"Dehelekwestie ronddeSLMen
de ALM ligt politiek nogal ge-
voelig.En wellicht trekt iemand
deconclusie, datChongofik met
ugesproken had vóór dat het ar-
tikel verscheen, hetgeen niet zo
is".

TIJDENS DIENSTREIS NEDERLAND
Politie-top bestudeert
automatiserings-proces

WILLEMSTAD—Drie top-
functionarissen van het
Korpspolitie Nederlandse
Antillen gaan een dienstreis
naar Nederland maken voor
een periode van drie weken
omkennis op te doenvan het
automatiserings- gebeuren
op managerial niveau.Een en
anderhoudt verband met deofficiële ingebruikneming
van de micro VAX II compu-
ter configuratiebij hetkorps.Er werden reeds voorstellengedaan om de apparatuur uit tebreiden die momenteel bestaatuit: 17 terminals (4 in bestel-ling); 15 printers (10 in bestel-ling) en 13 personal computers
(alle inbestelling).

Er dient ook tot data-verwer-king over te gaan. Inditverbandwerd er door dehoofdcommissa-
ris van Politie, Johan Olden-boom, tijdens een van zijn dien-
streizen in Nederland gesprek-
ken gevoerd met diversepolitie-
chefs over deontwikkelingen be-
treffende een nieuw stuk prog-
rammatuur.

De hoofd- commissaris van de
gemeentepolitie te Groningen
heeft zich ondertussen bereid

verklaard zijn volle medewer-king teverlenen aanhetgratiserbeschikking stellenvan deprog-
rammatuur modules vanhet be-drijfs- processen systeem, welke
modulair opgebouwd is en data-
informatie verwerking behelst.

Mr F.P. Wiel, W.R. Kramers
en E.J.E. Troeman, respectieve-
lijk commissaris, hoofdinspec-
teur en inspecteur Iste klasse
van politie maken de dienstreis
naar Nederland. Tevens zullen
de drie top- functionarissen van
politie in degelegenheid worden
gesteld ombij het landelijke au-
tomatiserings- bureau politie en
andere politiekorpsen in Neder-
land kennis op te doen voor wat
betreft het automatiserings-ge-
beuren op managerial niveau.

"Nu hetKorpspolitie Neder-
landse Antillen reeds grote be-
dragenheeftbesteed aanzijn au-
tomatisering en voor dit jaar
330.000 gulden ter beschikking
heeft gekregen is het noodzake-
lijk dat de meest verantwoorde-
lijkefunctionarissen zichverdie-
pen in de mogelijkheden waar-
door ook fouten kunnen worden
voorkomen", aldus een persbe-
richt van deRVD.

Dief aangehouden
WILLEMSTAD — Een Rif-

fort-patrouille heeft de43-jarige
A.P.I. aangehouden. Hij beken-
de dat hij een boormachine, een
radio- cassetterecorder en een
rijwiel had weggenomen.

MEYER TRANSPORT

m^deW^U^m
Telefoon614766 Polarisweg

AMIGOE

PNP bij Curaçao Port Services

sprak over de toekomst-perspec-
tievenvan hetbedrijf.

Later werd ook de container-
haven bezocht, waar het ge-
zelschap werd voorgelicht door
operation manager C. Muskus.

Foto: dePNP- ers samen met
Asteren Muskus.

WILLEMSTAD -De fracties
van dePNP in de Staten van de
NederlandseAntillenen in deei-
landsraad van Curagao hebben
gistereneen werkbezoek afgelegd
bij Curagao Port Services, CPS.
Managing directorKarel Aster
gaftijdens ditbezoek uitleg over
hetfunctioneren van CPS en hij

J - 6LK€ ZfIT€RPRGfiVOND -
***************
B&fiBEQM
***************f Vanaf 19.30 uurkunt Uop het

Belle Terrace Restaurant
genietenvan onze:
— Barbeque en Salad-Bar
— Live - muziek
— Romantische sfeer
— Zicht op zee
***************Reserveer nu Uw tafel bij ons!

Ml <^vüa cßeach cHotel
-v Penstraat 130- Tel.: 614377

Theater 87 brengt
En ik dan

19 en 20februari
Regie: Harold (Chopi) v.d. Ree.^J

3

lp Fotograferen natuurlijk,

mm^% color film

* Mysterieus

samsam
f jK 4 Chobolobo Shopping Center-Saiinja-

\J CURACAO N.V.
Mf^ Tel.: 611522-611585

r'raiisamsDfriiCURACAO $f\ x^S
introduceert in de tf^^li r^^CN^/iWaterfort Bogen Punda MjÊfm I^ffifA

ONE HOUR PHOTO SERVICE CfD C\JFoto-artikelen #f^^\ )A
Fotoboeken en kado's 0 ,-

Ter introductie: mj^vKJ J
Bij afdrukken en ontwikkelen ont-
vangt U een lekker gek

lyji| PETJE KADO
(Bij SSmSOITI Sauna
zijn Uwfoto's in 1 dag klaar)

is tijdens de Gran Marcha OPEN voor al Uw
**v fotoartikelen. **
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ORANJESTAD—De eregast-
onderscheiding werd uitgereikt
aan een nieuwegroep toeristen
die al meer dan tien jaar ieder
jaarweernaarArubakomen. Dit
waren:Fred enLoise Contrasta-
no, OliverenRosemaryLanning,
Irvingen ShirleyLangbaun, Ha-
rold en Priscella Garber, Albert
en Gloria Webel, Barton en Edna
Burch, Kurt en Marge Krebs,
Joel en Muriel Dlugasch, Bettu
Ippolito, SandraSmith-Sapona-
ri, Fred Noemer, Stanley Karp,
Abe Enisman, Sam Block, Ha-
dassahRosensaft, JeanRosen-
saft, JodiRosensaft, Anthony
d'Amico, Guido Pitocchelli en
Elizabette Heilberg.

Herenwedstrijden
Softballbond

ORANJESTAD — De com-
petitie van de Arubaanse
Softball Bond werd in hetLa-
go Sportparkmettwee heren-
wedstrijden voortgezet.

MaduroEnterprises behaalde
een 11-1 overwinning op Tre-
mont Seagrams. Johannes Fla-
neginwerd winnendepitcher en
Alex Krozendijk verliezer. Ma-
duro Enterprises maakte 11
runs, 13 hits en 1 error en Tre-
mont 1 run, 3 hits, 7errors.

In detweedeontmoetingboek-
te Aruba Video Center een 13-3
zege op Athletics Amstelito.
Hier werd Wilbert Maduro de
winnende pitcher en kreeg Al-
berticoKoek denederlaagop zijn
naam geschreven. Video Center
was goedvoor 13runs, 11 hits, 3
errors,terwijl Athletics3runs, 2
hitsen 4 errors had.

Beslag gelegd
op boot Tona

ORANJESTAD — Namens
de Aruba Ports Authority
heeft advocaat mr Maximo
Crocs beslag gelegd op de
boot 'Tona', diereeds gerui-
me tijd in dehavenvan Oran-
jestad ligt en rond vijftigdui-
zendflorin schuldig is aan ha-
vengelden enz.

De Tona' liep verleden jaarde
haven binnen. Het doel was de
boot te verkopen. Er werd geen
koper gevonden omdat de
vraagprijs nogal erg hoog was.
De boot ligt nu aan deketting en
als de eigenaarniet spoedig met
geld over de brug komt, dan zal
een openbare verkoopplaatsvin-
den. De Tona'vaart onderPana-
mese vlag.

Ambtenaar meldt
zich bij recherche
ORANJESTAD — De ambte-

naar J.D., werkzaam bij het
Landslaboratorium, heeft zich
bij de recherche gemeld. Er be-
stond reeds enige tijd het ver-
moeden dat er geldelijke proble-
men bij deze dienst zouden zijn
waarbij het ging om een bedrag
van ruim vijfentwintig mille. Er
zou geen deugdelijke controleop
de inkomsten zijn uitgevoerd.
Zoals bekend heeft deregering
vorige week aangifte gedaan bij
derecherche over een en ander,
waarna een onderzoek werd in-
gesteld. Thans heeftbetrokkene
zichzelfaangegeven.

ZAKENVARIA
DINSDAG ZAL deregering een
nieuwe uitgifte van schatkist-
promessen bekendmaken. Zo
werd vernomen van depresident
van de Centrale Bank van Aru-
ba, Anthony Williams. De da-
tum van uitgifte van
’.8.000.000,- aan schatkist- pro-
messen is 19 februari 1988, met
als vervaldatum 20 mei 1988.

KHAZANA
( is nu VERHUISD naar j

NASSAUSTRAAT B j( in het gebouw van Palais Oriental j( (t.o. Gandelman) )

( Als speciale attractiebieden wijonze gehelevoorraad )
( CHRISTOFLE tegen 40%korting aan. )
( Ruime sortering aanwezig. )
( Dit is Uwkans. Profiteer ervan want CHRISTOFLE )
( zal nimmertegen dergelijkelageprijzen te krijgen zijn. \

/ KHAZANA-Nassaustraat 8 j
"...hij was geen homofiel
en hij was geen drugs-
spuiter. Dus dacht hij
dathij geen AIDSkon
krijgen "
hij is nu dood.

Weet U dat:
Het aantal mensen dat het AIDS-virus draagt in dewereld, HONDERD maal zo groot is als het aantalmensen dat op Aruba woont.
Voorkom AIDS.

Women's Club ofAruba
l J

3R """^
DE DIREKTEUR VANDE

SOCIALE VERZEKERINGSBANK
ARUBA

herinnert allewerkgevers er aan dat de datumom opgavete
doenbetreffende alle personen diebij hen in dienst zijn ge-
weest gedurende 1987

(de z.g. verzamelloonstaat)
op 15 februari 1988vervalt.
Artikel 56A lid 1 van deLandsverordening op de Inkomsten-
belasting 1943 (PB 1956 no. 9) bepaalt dat degene die niet
of niet tijdig aan deze verplichting voldoet, een boete van
hoogstens ’.5.000,00kan worden opgelegd.

De Direkteur,
F. de P. Ruiz.

d —
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B.J. ARENDS ft SONS
BRENCHIE'S HOME CENTER

O'STAD & SAN NICOLAS
"SMALLAPPUANCE CENTER"
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4 AMIGOE

%£Ad 00/v?* £o trailerpa Carnavaleu adorno diCOCA COLA. ÜÜüf
ra 89 ft//n<r tm ehempel di e trailer aki. WÊ É
ASM Tin 3 premio gordo pa e trailer mi/ior H»
vQf\ Portia eu COCA COLA. /' Fis 1000- .. A.. f^n 2 " vnpasashipa Ca/fe Ocno \\y\\

SERVICIO SPECIAL.... 24 ORA PA D1A.... 7 DIA PA SIMAN

NA ARUBA!! Jfö»
OFRECIENDO POSIBILIDAD PA: * |

*l Deposita y Lanta Placa <^ g
r—\ S» ] Pidi Chequeboek Nobo g

* ] Paga cuenta di awa, luz y telefon 2
D

* Pidi pa bo estado di cuenta g
v J lUs
-^n Haci transferencia di bo cuenta
l 1 Coriente pa cuenta di Ahorro

0[ « ] Servicio di "Quick Cash"
Pa mas informacion riba servicio

di BANCOMATICO acudi na vn di nos
oficinanan:

[HAH I Caribbean
rv éK^k MERCANTILE

VÖ BANK N.V.
Servicio moderno pa hende moderno
den vn pais moderno

Profiteer van de
IÉW^M/ Speciale Valentinef^fet,-^- *»*■»■"■
£> V * Sieraden 14en 18Karaat 20%
'8k *Horloges 20-35%
*4 * Zilver enDoublé 20%

4* Porselein 20%

%4 Hendrikstraat 5- Oranjestad
l _CY\

ARUBA BEACH CLUB/CASADEL 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.

MAAAA*fIMMMkAAAA<MI*M«t«A*««MM>«MUMMM«AAM^M

4^<f}P}y. TRADITIE

iW"^KWALITEIT
C^J^f zeker met

Valentine dag
In en
1 VI Carnaval

Hl HH
mWSm B

MPPB IliP iH
H I is»

I ys illr

Ij. |taJ| HiP 1iH &-■■■-■ H-^':
W " ■ iffilr "Jff Bi
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j ARUBA DAILY
j ENTERTAINMENT

" JzLw^mmmWÊËi^ Zondag naafloop van deParade: Post Parade Party/iV^WTTTTS met muziek van orkesten en brassbands. Gezellige Car-
navals sfeertot vroeg in deochtend.

j^ jy/ Uhentwelkom.

LG.t£vd. @o^ore Prssßß\.
Oranje^, Aruba. TAKE AWAYTEL: 33541 *"■"«*topn-gtdub Qeopend van 11M am tQt a m
>«*9V GOLDENTULIP _. ~ ~
/tVfi arubaCaribbean Een goed verzorgdeIVXfI RESORT &CASINO f* ATCO■ Il /»\j]>/fandango nightclub wM I CKINu
proudlypresents: voor welke gelegen-
The one and only heidook,

HERB REED bei 24544
from the original PLATTERS

Sa?rnuSnPsanyo,9artiStS WWttflTO
dailycurtain time 10.30 p.m. Restaurant
o*£TJ£ïï!&M

Wij geven U gaarne een
Cover charge show-time $7.50 min.2 drinks VrlJDllJVende Offerte.

For reservations please call 33555

Gezellige sfeer, goede service
U"* V,'ïï, .» Wij verwachten Uvoor lunchRESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR

r\ r*\ /~) (6.00-7.00) of dinner (18.00--€AW2SËjJSRMIW. Telefoon 22977 of 27833.

Boulevard
Theatre DRIVE-IN
I-rr today

TODAY
»*******»*«**»*»*»«**«"

»******#■**»******»*#*"» NU MOVIE

NO MOVIE

' I-*********»»»*»**»»***

|~W .~.~.~.~~..~~ ■.■^««««I.I.HIIIIWII.lj
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AGENDA
ARUBA

KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/14.00-1 7.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.
Voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
22950 en 22316.Pageboy: 127-743.

Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.
POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

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

BIOSCOPENBOULEVARD THEATER
Reen voorstellingen.

BOTICA'S (nachtdienst)
Pabao brug: del Pueblo, tel.: 22154.Pariba brug: San Lucas, tel: 45119.
WACHTREGELINGDOKTORENOranjestad, Madiki, Tanki Flip, Noord, TankiLeenden, Paradera en Sta. Cruz: dokter
B.A.R. Heinze, Kaya Maguey5, tel.: 24783.Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:dokterB. Britt-Croes, via CentroMedicoSanNicolas, tel.: 48833.Kinderarts: dokterCroes, tel.: 27591/24300(hospitaal).
WITGELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:'el.:28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:47020/48301; San Nicolas: tel.: 45906; Da-kota: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-

Ivoor brandgevallen, ongelukken ofsen of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen, tel.: 115)

TELEARUBA
VRIJDAG: 18.00Shera Princess of Po
*er: «Zoo story»; 18.30CNN internatio
hal news; 19.30Memoria;20.00Teleno
"icias; 20.30 Movieofthe week: «Gentlt
sinners»; 22.45Larry King show; 23.0!Showbiz today (CNN); 23.25 Sluiting.

ZATERDAG: 18.00 Suske en Wiske(last); 18.30 Those amazing animals19-20 Science& Technology; 19.40Bic
story(CNN); 20.05Family special: «Nc
9reater gift»; 21.00 Carnival events
«Verkiezing carnavalskoningin 1988»
2200Sluiting.

KERSENINFORMATION CENTER: dage-"JKS geopendvan 07.00-20.00 uur; na 20.00Uur informatiesvia verkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00uurperdaggeopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00uur tot maandagmor-
gen07.00uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
TAAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
718.30-19.30 uur.

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

POPPENKAST: 16.00+17.00uur voorstel-
jpg Tomatin vn mama arana' - All Electric

gebouw, Promenade teSanNicolas.

STICHTING ARUBAANS CARNAVAL[SAC): 21.00 uur start 'Old MaskParade' bij
P'aza Shopping Center en vandaaruit naar
P|aza Betico Croeswaareen publieke dansvolgt.

°AMACURIBOWLING CENTER: 23.00uur
niama bowlingstrijd'.

I^RUBA TIVOLICLUB: 21.00 uur jaarlijks
Mamaracho'-feest met optredenvan Musi--031 Time en NAME.

D'Vl TINPRET: 20.00uur 'Ban LagaPlaya-
activiteit met een jump-up vanaf par-
Keerplaats Alhambra Casino.

WATERDAGg^ERSENPOPPENKAST: 16.00+17.00 uurvoorstel-''n9 'Toma tin vn mama arafta' - All Electric
aales-gebouw,Promenade te San Nicolas.

SJICHTING ARUBAANS CARNAVAL
y4.00 uur start 'Jouvert Pyjama Parade' bij

id'i?9o SPOll?3* en teru9--'4.00 uurparade inSanNicolasvertrekken-
6DU het Lago Sportpark waar ook het

6lr|dpunt is.

SOUDEN TULIPARUBACARIBBEAN HO-

' J=L(t/ m 19februari 1988):dagelijksvan
ip.oo-20.00 uur gelegenheid tot bezichti-
?yj9 van expositie Werken van Gerjanne
"koy-Grevink' - BanquetRoom.

Congres op 13 maart

MEP herdenkt
17-jarig bestaan
ORANJESTAD—"Depoli-

tieke partij Movimiento Elec-
toral del Pueblo (MEP) be-
staat zondag 14 februari ze-
ventien jaar.Dankzij de lei-
dingen onvermoeibare strijd
van onze overledenleider,Be-
tico Croes, is Aruba vandaag
een vrij land in hetkoninkrijk
der Nederlanden". Zo stelt
partijleider NelsonOduber in
een communiqué.

Zondag 14 febuari is carna-
valszondag en daarom zal de
MEP haar zeventien- jarige be-
staan op zondag 13 maart her-
denken met een discussiedag in
Cas di Cultura. Op 13maart zal
ook herdacht worden, dat het
vijftien jaar geleden (18 maart
1973) is — aldus partijleider

Oduber — dat het volk in het
Wilhelminastadion voor zijn
vrijheid manifesteerde en dat
vijfjaar geleden(18 maart 1983)
de Arubaanse delegatie uit Ne-
derland terugkeerde met de er-
kenning van het zelfbeschik-
kings- recht.

In het communiquéfeliciteert
de partijleider alle bestuursle-
den, departijraad,wijkbesturen,
wijkleiders en andere MEP-kie-
zers methet zeventien-jarige be-
staan van de partij. Zij worden
tevens uitgenodigd voor de dis-
cussiedag op 13 maart van elf
uur 's morgens tot twee uur
's middags om in Cas di Cultura
tekomen praten over alleswatin
hetverleden slecht is gegaan en
hoe men dit gezamenlijk kan
verbeteren.

ORANJESTAD - Carna-
valskoningin Milda Tromp met
haarrunner-ups MarjorieFlem-
ming(Santa Cruz) eersterunner-
up, Samara Odor (Savaneta)
tweede, SuzetteKock(Miss Mari-
niers) derde en Leoncita Rivero
(Canal 90) vierde runner-up.

ONDERBEZETTING
Alfred Odubervan de Sociaal

Psychologische Dienst vertelde,dat reeds drie jaar lang niet op
volle toeren kan worden ge-
draaid vanwege de onderbezet-ting. "We hadden eerst vijfman
en nu nog maar twee", aldusOduber, dieeraan toevoegde datmen vande overheid steeds te ho-ren krijgt, dat er een perso-
neelsstop is, terwijlop andere de-partementen wel mensen wor-
den benoemd. Het is bijzonder
belangrijk, dat over gekwalifi-
ceerd personeel kan worden be-schikt en is nu niet het geval.
Hierdoorkan niet eens aandachtaan nazorg worden besteed. Deoplossing is opkorte termijnver-pleegkundig personeel ter be-schikking te krijgen, die directmet de patiënten kunnenwerken".

Minister van Volksgezond-
heid, Vos, haalde aan dat de Ca-pnlesKliniek dergelijke patiën-
ten van Aruba niet meer op-neemt en Aruba daarombeslootzelfmeteen inrichtingtekomenDit werdreeds uitvoerig metmi-nister drs JandeKoning bespro-ken en in principe goedgekeurd
Men is nu doende de technischekanten tebestuderen. Ook demi-nistervindt dat dit niet directdeoplossing is en gafook toe datervoldoende verpleegkundigen
moeten komen. "De regeringheeft met drie personen in Ne-derland contact, alsmede met

een psychologe, die anderhalf
jaargeleden solliciteerde en nu
mogelijk nog bereid is naar Aru-
ba tekomen".

Wat betreft het toezicht op de
psychopaten, die nu op straat
problemen veroorzaken, weesminister Watty Vos erop, dat zo-
wel in Oranjestad als in SanNi-colas politie- patrouilles te voet
trachten een en ander te voor-
komen.

HET GROTE CARNAVAL be-
reikt ditweekeinde haar hoogte-
punt en het Toeristenbureau
komtreeds met deaankondiging
dat in juniaanstaande een mini-
carnaval wordt gehouden. Dit
vanwege het feit dat deCaribbe-
an Hotel Industry Conference
(CHIC) op Aruba wordt gehou-
den. Er worden zeshonderd gas-
ten verwacht. Zonder twijfel is
een van de sociale activiteiten
een minicarnaval, net zoiets als
vorig jaar met derechtstreekse
televisie- uitzending naar Ja-
pan. Het Toeristenbureau en
AHATA doen nu reeds een be-
roep op carnavalsvierders op
Aruba om de carnavalskledij en
'headpieces' van de komende da-
gengoedte bewaren.Dan is men
na afloop van het vierender-
tigsteArubaansecarnavalklaar
voor het minicarnaval in juni
aanstaande.
IN VERBAND MET de grote
carnavalsparade is er in de ka-
tholieke kerk van Oranjestad
zondagavond om zeven uurgeen
mis. De overige missen gaan ge-
woon door. In de protestantse
kerk van Piedra Plat wordt aan-
staande zondag een gecombi-
neerdekerkdienst, waarin domi-
nee Hessen zal voorgaan, gehou-
den. Deze dienst begint 's mor-
gens om negen uur en wordt in
het Nederlands gehouden.

ERKAN MAAR niet genoeg de
aandacht op gevestigd worden:
"Houdt Aruba schoon. Een
schoonArubakomtons allen ten
goede" en dat zeker dekomende
dagen met parades in San Nico-
las en Oranjestad. In eenverkla-
ring laat deregering weten, dat
wenietmoeten vergeten dat car-
naval weliswaar een feest is,
maar ook een culturele manifes-
tatie, waarbij opvelerlei gebied
vooral door de jeugd getoond
wordt hoe creatief menkan zijn.
Maar daar hoort ook het schoon-
houden van Aruba bij. Daarom
nogmaals een beroep op de dui-
zenden kijkers en deelnemers
om vooral gebruikte maken van
deplastiek zakken en daarin le-
ge flessen, cups en ander vuil te
doen.DeReinigingsdienst is pre-
sent om alles regelmatig op te
halen. De commissie, die actie
voert om Aruba schoon te hou-
den, stelt een speciale prijs be-
schikbaar voor diegenen, die
hun plaats waar zij carnaval ga-
deslaan, het beste opruimen.

ENNU WE tochaan hetmotive-
ren zijn: de Nationale Aids-
commissie en de Aruba Wo-
mensclub—waarvan u eldersin
deze editieadvertentiesvindt—
raden u aan gezellig carnaval te
vieren, maar bovenal te zorgen
dat u zichbeschermt. Zorg datu
gezondblijft zodat u volgend jaar
ook in goede gezondheid carna-
valkuntvieren.

*********EN DAN VANAVOND in pyja-
magaanbowlen bij hetCamacu-
ri BowlingCenterenvandaaruit
naar de 'Jouvert Morning Pyja-
maParade' in San Nicolas. Ook
dedeelnemersvan Divi Tin Pret

komen met bussen vanaf Al-
hambra morgenochtend naar
San Nicolas. De parade pyjama-
stijl vertrektomvier uurvan het
Lago Sportpark naar Pastoor
Hendrikstraat, Zeppenfeld-
straat, Bernhardstraat, Dr
Schaepmanstraat, Pastoor
Hendrikstraat en weer terug
naar hetLago Sportpark.

MORGENMIDDAG OM TWEE
uur de grote carnavalsparade in
San Nicolas. De route is onge-
veerhetzelfde als dievandepyja-
maparade in de ochtenduren.
Medewerkingwordtverzocht de
straten en wegen vrij te laten en
zich vooral niet in de groepen te
mengen.

VANAVOND OM NEGEN uur
een grote 'Old Mask Parade' en
publieke dans in Oranjestad.De
start is bij het Plaza Shopping
Center en vandaar uit naar Pla-
zaBetico Croeswaar depublieke
dans wordt gehouden. Dan door
naardepyjamaparadeinSanNi-
colas.

*********ER WORDEN NOGALwat prij-
zen voor de beste trailers be-
schikbaar gesteld. Naast Diario
nu ook door Tropical Bottling
Company en Coca Cola. Drie
'vette prijzen' (zie de advertentie
vandaag in de Amigoe): eerste
prijs duizendflorin, tweede prijs
een passage naar Calle Ocho en
de derdeprijs vijfhonderd florin.
ledere trailer, die bij controle
zondag Coca Cola aan boord
heeft,krijgt gratis nog wat Coca
Colaerbij.

EDWIN DECUBA vanMercuri-
us Trading is zeer tevreden over
de verkoop van het meest getap-
te bier Heineken, de sponsorvan
dezerubriek. Er werd fantas-
tisch verkocht en opnieuw is be-
wezen, dat het vertrouwde bier
in de groenefles de favoriet is en
blijft van carnavalvierend Aru-
ba. Mercurius Trading is morge-
nochtend van negen tot elf uur
geopend voor uw laatste carna-
valsinkopen.

*********HETRCA-STADION was giste-
ravond overvol—naarschatting
tegen de zevenduizend mensen—met mensen die getuigen wil-
de zijnvan de verkiezingvan de
34ste carnavalskoningin van
Aruba. Ofschoon een halfuur te
laat begonnen, had het geheel
tocheen vlot verloop en kon van-
morgen kort na één uur minis-
ter- president mrHenny Eman
Milda Tromp van het Aruba
Americana Hotel tot koningin
kronen.

DE SHOW OPENDE met de
kandidaten in kleurrijke kos-
tuums, die in een regen van
strooisel zich aan het publiek
voorstelden. Hierbij blonk de

kandidate, die uiteindelijk tot
koningin werd gekozen, uit en
wensteeenieder vast een 'Happy
Valantines Day' toe.

*********BIJDE OFFICIËLE presentatie
van dekandidaten bleek het to-
neel teklein voor al de Tjodypie-
ces' waarmee de kandidaten
kwamen. Opvallend waren de
grote vlinders van Canal 90, de
grote Dividivi- boomvan het Di-
vi Hotel, de grotewaaiervan Sa-
vaneta en het grote cadeau vol
ballons van het Americana Ho-
tel, waarbij de buitenlandse
dansgroep van het hotel optrad.

*********DE KANDIDATE VAN Santa
Cruz, Marjorie Flemming,
zorgde voor een uniekeprestatie.
Zij werd namelijk door de hoog-
werker van debrandweer op het
podium gebracht. Zij zat in een
kooi, die door de hoogwerker
naar beneden werd gebracht.
Hiervoor moesten de kandida-
ten, diereeds ophetpodium ston-
den, plaats makenvoor dehoog-
werker, hetgeen onwillig werd
gedaan en door hetpubliek met
een boe-geroep werd begroet.
Het duurde ruim tien minuten
voordat Marjorie uit haarkooi
was gestapt. Volkomen terecht
merkte presentator Aldrik
Crocs aan de jury—dieuitAme-
rikanen bestond — op, dat deze
presentatie met de hoogwerker
nietmcc mochttellenvoor debe-
oordeling, hetgeen door het pu-
bliek met een daverend applaus
werd begroet.

OVERIGENS ZAL OVER het
gebruikenvan de hoogwerker
van de brandweer bij dit carna-
valsgebeuren nog wel niet het
laatste woord gesproken zijn. Er
staat echter in de verordening,
dat iedereen de hoogwerkerkan
huren voor 110 florin per uur
(het kostte Santa Cruz dusruim
achthonderd florin). Maar dat
neemt niet weg dat het niet ge-
heel verantwoord is, dateen der-
gelijk apparaat daarzolang blijft
temiddenvan een menigtewaar-
bij men niet zo vlotkan vertrek-
ken als men inderdaad eldersde
hoogwerker nodig had. In ieder
geval de minister van de
brandweer was nietopdehoogte,
dat de hoogwerker op deze wijze
zou worden ingezet. Ook voor
hemwas het een verrassing.

DE JURY BESTOND ditmaal
helemaal uitbuitenlanders. Dit
is geen juistesamenstelling, om-
datdeze mensenmoeilijkdedan-
sen en rytme van dit land kun-
nen beoordelen, hetgeenbijvoor-
beeld bij de uitverkozen konin-
ginbleek. Zij trad uitstekend op,
maar dansen was niet haar
sterkstekant.

TERWIJL DE PUNTENTEL-
LINGplaatsvond, traden dedrie
koningen op: LongRoy (Road-
marchKing), DidiWernet(Tum-
bakoning) en Might Talent (Ca-
lypsonianKing), diehetpubliek
in hunban hielden.

*********VOORDAT PREMIER EMAN
de kroning verrichtte, werd de
aftredende koningin 1987, Je-
rushka Rasmijn, dank gebracht,
terwijl de onvermoeibare SAC-
voorzitter, Milo Croes, van de
voorzitter van het jeugdcomité,
Modesto Ruiz, een plakkaat in
ontvangst mocht nemen, omdatMilo Croes meer dan een kwart
eeuw voorzitter van het Aru-baanse carnaval is.

*********ALS EERSTE RUNNER-UPeindigde Marjorie Flemming(Santa Cruz), gevolgd door Sa-mara Odor (Savaneta), SuzetteKoek (Miss Mariniers) en Leon-citaRivero (Canal 90).

Scholieren ontwerpen
nieuw stempel voor
vreemdelingendienst

ORANJESTAD — De rege-
ring heeft onder de schoolkinde-
ren een wedstrijd uitgeschreven
voor hetontwerpvaneen nieuwe
stempel van deVreemdelingen-
dienst. De regering vindt datdehuidige stempel representatief
noch creatief is. De leerlingenhebben tot en met 10 maart de
tijd om hun ontwerpen in te die-
nen bij de Nationale bibliotheek.
Als juryledenvoor deze wed-strijd werden benoemd: Giolina
Henriquez, EvelinoFingal, Wim
de Waal en Luti de I'lsle.

Joseph Oduber en Alfred Oduber
Personeelsgebrek verhindert goede
opvang van psychisch gestoorden

ORANJESTAD — De ge-
beurtenissen rond deremig-
rant Everduin alsmede een
psychopaat, die op straat een
vrouw met een glasscherf
mishandelde, hebben in de
Arubaanse gemeenschapve-
levragen doen stellen wat de
overheid hiertegen doet,
vooral ook omdat dit euvel
toeneemt. Zowel Jospeh Odu-
ber, die belast is met deopzet
van het project voor chro-
nisch mentaal gestoorde pa-
tiënten, als zijn naamgenoot
Alfred Oduber, van de Soci-
aal Psychologische Dienst,
benadrukten gisteravond in
Telenoticias dat het grote
probleem voor een behoorlij-
ke opvang van dezepatiënten
het gebrek aan beroeps- ver-
pleegkundig personeel is. Mi-
nister van Volksgezondheid,
Watty Vos, reageerde hierop
door te stellen, datdekwestie
alle aandachtvan deregering
heeft en een drietalpersonen
uit Nederland gesolliciteerd
heeft om hier te komen wer-
ken, zodat volgens de minis-
ter het personeel- probleem
spoedig opgelost kan
worden.

Joseph Oduber zette uiteen,
dat het project datreeds bij mi-
nister Vos werd ingediend, een
activiteiten- en een woon-
centrum omvat. Het activitei-
ten- centrum is belangrijk om
overdag depatiënten, die anders
doelloos op straat lopen en pro-
blemen veroorzaken, tekunnen
opvangen en bezig houden. De
reactie van de minister op het
project was positief, doch nog
steedswordt opderegering inde-
ze gewacht.

Oduber zette uiteen dat in de

tweede fase van de bouwvan de
nieuwe gevangenis hierbij een
psychopaten- en TBR- afdeling
zal komen, een soort intensive
care unit om deze personen te
kunnen opvangen. "Men kan
echter nog zoveel gebouwen
neerzetten enruimte scheppen",
aldus Jospeh Oduber, "maar zo-
lang wij geen beroepspersoneel
hebben—en daar iseen grootge-
brek aan — kunnen we weinig
doen".

Storing zenders op
agendaconsultatief
overlegmet Antillen
en Venezuela

ORANJESTAD —Op Cura-
sao wordt volgende maand
weer een vergadering gehou-
den van vertegenwoordigers
van Venezuela, Aruba en de
Nederlandse Antillen.

Zoals bekend vindt dit overleg
periodiek plaats. Tijdens deze
bijeenkomst zal gesproken wor-
den over de wijze waarop Vene-
zolaanse radiostations — doorhetgebruikvan sterke antennes
en golflengten — de uitzendin-
gen van radio en televisie op
Arubastoren. Ditmaal zalbij het
consultatiefmechanisme tussen
Aruba, deAntillenen Venezuela
niet alleen de Arubaanse verte-
genwoordigers, drGustavoOdu-ber en Tico Croes van Buiten-
landse Betrekklingen, aanwezig
zijn, doch ook een vertegenwoor-
digervan Setar.

VanArubaanse zijde wilmen,
datdekwestie vanhetstorenvan
uitzendingen op Arubageregeld
wordt, omdat men in Venezuelabij het plaatsen van antennes
geen rekening houdt met het
dichtbij gelegenAruba.

Berichten nieuw tv-station

FTA wil spoedgesprek
met minister Bermudez

ORANJESTAD — Naar
aanleiding van persbe-
richten, dat vergunning zou
zijn verleendvooreen tweede
tv-station op Aruba, heeft
FTA- voorzitter, Anselmo
Pontilius, telegrafisch omeen
spoedgesprek met debetrok-
ken minister, mr Angel Ber-
mudez, gevraagd.

De FTA- voorzitter stelde, dat
wanneer deze berichten juist
zijn, minister Bermudez zich
niet aan zijn woord zou hebben
gehouden. Inmiddels ontkende
minister Angel Bermudez in Te-
lenoticias de berichten dat er
vergunning werd gegeven voor

een tweede tv-station naast het
bestaande vanTeleAruba.

Er is niet eens in de minister-raad over gesproken. Op vragen
liet debewindsman horen datja-
ren geleden wel een verzoek
werd ontvangen voor een tv-
station en blackbox- vergun-
ning, doch deze aanvragen lig-
genbij deJuridische afdelingen
er werd geen enkele beslissing
genomen. De minister vertelde
datderegering van meningis, en
dit ook herhaalde malen heeft
gesteld, dat een mogelijke ver-
gunning voor blackbox bij Tele-
Arubathuis hoort.

Hij wees er verder op, dat een
commissie — die vermoedelijk
vandaag een gesprek met demi-
nister zal hebben — de situatie
bijTeleAruba aan hetevalueren
is. Zoals bekend hebben in deze
commissie personeelsleden van
TeleAruba zitting, die de situa-
tie het beste kennen en ook we-
ten wat de mogelijkheden zijn.
Na het uitbrengenvan hun rap-
port tezamen met reeds eerder
uitgebrachte rapporten zal de
regering beslissen water gebeu-
ren moet.
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Handel-barkje in beslaggenomen

Groente en fruitzaak
in douanekantoor

ORANJESTAD — Het
Douanekantoor in Oran-
jestad werd gisterenineen
fruit- en groentezaak her-
schapen toen door de dou-
ane een grote zending
groenten en fruit van een
Venezolaans barkje in be-
slag werd genomen.

Zoalsbekendvoert de doua-
ne een strenge controle uit op
goederen die worden inge-
voerd en wanneer dejuistepa-
pieren niet aanwezig zijn of
getracht wordt de invoer-
rechten te ontduiken — en
daarna bijvoorbeeld fruit en
groenten rechtstreeks aan

het publiek te verkopen —
worden degoederen in beslag
genomen. Ditmaal betrofhel
een zending van duizenden
bananen, tomaten en andere
groenten. Vandaag zal beslo-
tenmoeten wordenof dein be-
slag genomen goederen ver-
kocht worden of aan liefdadi-
ge instellingengeschonken.

Zoals bekend hebben de
fruitverkopers regelmatig
geklaagd over de oneerlijke
concurrentie, die zij van deze
fruitbarkjes ondervinden
doordat deze barkjes goed-
koop rechtstreeks aan het pu-
bliek proberen te verkopen.

ORANJESTAD—Door de po-
litieen de afdeling Verdovende
Middelen werd een inval gedaan
in een woning. Vermoed werd,
dat hier verdovende middelen
werden verhandeld. Bij de inval
werden drie personen — A.0.,
CD. en J.L. — aangehouden.
Meer aanhoudingenworden niet
uitgesloten. In de woning werd
tweehonderd gram cocaïne ge-
vonden.

ORANJESTAD- Een nieu-
we groep toeristen werd onaeT-
scheiden als eregasten, omdatzij
al meer dan tien jaar ieder jaaT
Aruba bezoeken. Dit zijn: Ray-
mond en Caroline Geissler, Ugo
en Mary Santapietro,Edward en
Loretta Bocomino en Herbert en
Roe London. De onderscheidin-
genwerden uitgereiktdoorJuan-
citoGielenMyrna Jansenvan het
Toeristenbureau bij Caribbean
Palm Village (zie foto) en het
Manchebo Beach Hotel (foto
onder).

Minister Croes: inventarisatie vormt leidraad
Voormalige politiewacht stond
niet op monumentenlijst

ORANJESTAD— Minister
van Welzijnszorg, mr Mito
Croes, zondgisteren eenbrief
aan de Staten- voorzitter met
daarin de antwoorden op de
door Statenlid Grace Bareho
gestelde vragen over de aan-
koop van hethistorischpand
aan deWilhelminastraat.

De regering — aldus minister
Croes — ontving in april 1986
een nota van de stichting Monu-
mentenzorg Aruba waarin de
stichting haar beleid uitstippelt
en haar bezorgdheid kenbaar
maakt, dat veel monumenten
verloren gaan.Deregering is het
eens met deze bezorgdheid daar
het hiergaat om een deelvan on-
ze erfenis, geschiedenis en iden-
titeit, dataan hetverdwijnen is.
De regering is van mening, dat
fouten uit het verleden — zoals
het in elkaar laten storten van
het monumentaal pand 'El Cas-
tillo'aan deWilhelminastraat—
nietherhaaldmoeten worden. In
dit kader gezien heeft derege-
ring recentelijk het oude biblio-
theek- gebouw laten res-
taureren.

INVENTARISATIE
MinisterCroes schrijft verder

in zijnbrief, dateenpaar jaarge-
ledenprof. dr irTemminck Groll
een inventarisatie maakte van
de op Aruba aanwezige monu-
menten. Deze inventarisatie-
lijst is alsbijlage 8opgenomen in
de beleidsnota van destichting■

Monumentenzorg.,

Het gebouwaan de Wilhelmi-
nastraat, dat de regering on-
langs besloot te kopen om het
veilig te stellen voor onze toe-
komstig,e generatie, verschijnt
op de urgentielijst van de
stichting. Inmiddels heeft de
stichting deregering gefelici-
teerd met de aankoop van voor-
meldpand, met dewoorden: "Wij
ondersteunen uw beleid in de
aanschaf van het genoemde
pand en middels dit schrijven
wenst de stichting Monumen-
tenzorg Aruba u te feliciteren".

Voor wat betreft de criteria
voor het beschouwen van een ge-
bouw als monument, verwijst
minister Croes naar artikel 1
van de Monumenten- landsve-
rordening. Op grond van deze
criteria heeft prof dr ir Tem-
minck Groll deeerder genoemde
monumentenlijst samengesteld.

POLITIEWACHT

genomen, zal er een evaluatie
moeten worden gemaakt of het
nodig is om wijzigingen aan te
brengen. Een evaluatie van de
Monumenten- landsverorde-
ningmoetnog plaats vinden, al-
dus ministerCroes.

Samenmet deantwoorden liet
deminister een copie van de in-
ventarisatie- lijst doorprofTem-
minck Groll opgemaakt doen
toekomen aan StatenlidBareno.

Devoormaligepolitiewacht—aldus de bewindsman — ver-
schijnt nietop deze lijsten deaan
dit gebouw gedane uitbreidin-
gen, zoals het oude recherche-
bureau, hebbenzeker nietgehol-
pen om van de voormalige poli-
tiewacht een historisch gebouw
te maken. De Monumenten-
landsverordening van Aruba
werd overgenomen van de Ne-
derlandse Antillen ingaande 1
januari1986.

Evenals het geval is met alle
andere wetten die werden over-

Ballentine verslaat
Kibaima All Starts

SAN NICOLAS— Ballanti-
ne behaalde in de heren-
softball- competitie een 7-3
overwinning opKibaima All
Stars.

De winnaars maakten 7 runs,
10 hits, 2 errors en Kibaima 3
runs, 4 hits, 7 errors. Miguel
Tromp werd winnende pitcher
voor Ballantine en Edwin Or-
man verliezer voor Kibaima. Debeste slagprestatie was die vanOrvinGonzalez(Ballantine) met3 hits in evenveel beurten.In de tweede ontmoetingwas
WRH Stars met 7-4 sterker danAmstel Beers. WRH Stars had 7
runs, 11 hits, 0 error, en Amstel
Beers 4runs, 6hits, 1 error. Win-
nende pitcher: Oswaldo Cuba,
verliezer: Antonio Gomez. De
beste batters waren: Eddie
Dirksz, Elio Solognier (WRH
Stars) en Ronald Jacobs
(Amstel) met 3hits in 3 beurten.
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Eén winnaar sportlotto
ORANJESTAD-Er was Voor de tweede PriJs ~ drie

gisteravondbij de trekking nummers goed — zijn er ee-
van de Arubaanse Sportlotto nenveertigdeelnemers die le-

één inzender,diedevier num- der 4-V!kJ\"en °?tVa?'
mers-5-13-18-8-goed had gen-Bn detrekking volgende
geraden. Hij krijgt de eerste "*k »? als eerste prijs weer
prijs van vijfduizend florin. vijfduizend florin beschik-

baar.— 9 i — 1 ! i

j| EILANDGEBIED CURACAO I
Het Hoofd van de Geneeskundige en Gezondheids-
dienst van het Eilandgebied Curacao maakt bekend
dat H.A. Ordonoz een verzoekschrift bij het
Bestuurscollege heeft ingediend ter verkrijging van
een vergunning ingevolge de Hindereilands-
verordening Curacao (AB 1953 nr. 21) voor het
hebben van een bakkerij te jan Doret 61, alhier.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de
dag na deze bekendmaking gedurende veertien
dagen ter visie bij de Milieudienst, De Rouvilleweg
41, alhier, gedurende welk tijdvak een ieder het
recht heeft schriftelijk zijn bezwaren tegen het
verlenen van bovengenoemde vergunning kenbaar
te maken.

Namens de Gezaghebber,
Het Hoofd voornoemd,I Dr. M. Kibbelaar.

K' EILANDGEBIED CURACAO

Het Hoofd van de Geneeskundige en Gezondheids-
dienst van het Eilandgebied Curacao maakt bekend
dat notaris H.A. Sperwer voor Tropical Fast Food
N.V. een verzoekschrift bij het Bestuurscollege
heeft ingediend ter verkrijging van een vergunning
ingevolge de Hindereilandsverordening Curacao
(AB 1953 nr. 21) voor het hebben van een
restaurant, waarbij een elektriciteitsopwek-
installatie (noodstroomaggregaat) zal worden
geïnstalleerd aan de Schottegatweg Oost z/n,
voorheen "La Casa Amarilla", alhier.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de
dag na deze bekendmaking gedurende veertien
dagen ter visie bij de Milieudienst, De Rouvilleweg
41, alhier, gedurende welk tijdvak een ieder het
recht heeft schriftelijk zijn bezwaren tegen het
verlenen van bovengenoemde vergunning kenbaar
te maken.

Namens de Gezaghebber,
Het Hoofd voornoemd,

Dr. M. Kibbelaar.

3 EILANDGEBIED CURACAO

Het Hoofd van de Geneeskundige en Gezondheids-
dienst van het Eilandgebied Curacao maakt bekend
dat Gregor A. Charles een verzoekschrift bij het
Bestuurscollege heeft ingediend ter verkrijging van
een vergunning ingevolge de Hindereilands-
verordening Curacao (AB 1953 nr. 21) voor het
hebben van een bakkerij te Dein 11 - 14a, alhier.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de
dag na deze bekendmaking gedurende veertien
dagen ter visie bij de Milieudienst, De Rouvilleweg
41, alhier, gedurende welk tijdvak een ieder het
recht heeft schriftelijk zijn bezwaren tegen het
verlenen van bovengenoemde vergunning kenbaar
te maken.

Namens de Gezaghebber,
Het Hoofd voornoemd,

Dr. M. Kibbelaar.
V _ )

8 EILANDGEBffiD CURACAO
Zoals aangekondigd, zal er elke week een publicatie
verschijnen van arbeidsplaatsen, waarvoor een ver-
zoek is ingediend, ter verstrekking van een werk-
vergunning aan een niet Antilliaan.
Het gaat om de volgende arbeidsplaatsen:
— Verpleegkundige;
— Inwonende dienstbode;
— Orthopedisch instrumentenm^
— Chefkok indische gerechten;
— Algemeen bedrijfsleider apotheek;— Expert koffie-technikus;— Technikus theeverpakking machinaal;
-Kok;
— Bedrijfsleider handelsonderneming;
— Meubelmaker;
— Algemeen bedrijfsleider modezaak;
— Direktie-secretaresse;
— Bedrijfsleider levensmiddelenbedrij f;
— Landbouwer;
— Juriste;
— Monteur drukpersmachine/instrukteur;
Indien u zich geschikt acht voor één van deze
functies, gelieve zich persoonlijk bij de Dienst
voor Arbeidszorg, Penstraat 32 te melden of via
telefoon 613022 toestel 38 te bellen.

Afd. P.R.

jy BEKENDMAKING
De Direkteur van het

CENTRAAL BUREAU
VOOR DE STATISTIEK

maakt bekend dat ingaande 1 februari 1988de telefoonnummersvan dit
bureau als volgt zijn gewijzigd:
CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK
Fort Amsterdam
Direkteur:
Drs. S.H. Tecla 611549
Secretaresse:
Mw. G. Hernandez 611549
Adjunct-direkteur:
Drs. R. Ph. Romer 611745
CentraleAdministratie:
Dhr. R. Petronella 611329
Personeelszaken:
Mej. G. Martina 611447
Publikatie en Inlichtingen:
Mw. drs. G. Antersijn (Hoofd)..". 611238
Mej. J. de Faria 611264
Dhr. O. Girigorie 611031
NationaleRekeningen:
Dhr. R. Sprock (Hoofd) 612681
Dhr.H.Colpa 612681
Data Processing:
Dhr. F. Pieter 611155
Handelsstatistieken:
Mej. M.Kleinmoedig (Hoofd) 612921
Dhr. H. Mercilia 611696
Studiedienst: 613065
Drs. F. Vierbergen (Hoofd)
Mw. T. Sprockel (Secretaresse)
Drs. H. ten Napel
Drs. R. Gijsbertha
Dhr. F. Rubiano
Mw. drs. M.Pestana Gomes
Veldonderzoek:
Roodewegls9
Dhr. L Salas 626227
Dhr. I. Wong 626226
Dhr. H.Jansen 626226

„ De Direkteur voornoemd.

BEKENDMAKING
De Commissaris van Politie op Curacao

MAAKT BEKEND:
datop

zondag 14februari 1988
in verband met de

GROTE KARNAVALSOPTOCHT
OP CURACAO

de volgendeverkeers-,orde-en veiligheidsmaatregelen inWillemstad zul-
lenworden getroffen:

OTROBANDA— Vanaf 08.00 uur zaler geenrijverkeer in de richting van dePater
Eeuwensweg en deRector Zwijssenstraatwordentoegelaten. Het
verkeer komende uitderichting van Cas Chiquitozal worden om-
geleidbij dekruising Charoweg/Van Eyckvan Voorthuyzenweg.— Vanaf 08.00 uur zal de Rector Zwijssenstraat vanaf het K.A.E.-
complex tot aan de kruising metdePiscaderaweg worden afge-
slotenvoor hetrijverkeer.— Vanaf08.00 uurzaler bij dekruising Baden Powellweg/PaterEeu-
wensweg geenrijverkeer in derichting van de Rector Zwijssen-
straaten hetK.A.E.-complex worden toegelaten.— Vanaf 08.00 uurzal het rijverkeer over deHoogstraat niettot het
Leonard B. Smithplein worden toegelaten. Het verkeer zal bij de
kruising van de Hoogstraat en het viadukt over de Breedestraat
(O.)wordenomgeleid.— Vanaf08.00uurzalhetrijverkeergaandeinoostelijkerichting(Dc-
mi) over deSint Anna Boulevard niettot deKoningstraat worden
toegelaten.— Vanaf 08.00 uur zal er geen rijverkeer over de Roodeweg en de
Breedestraat (O.)worden toegelaten.— Vanaf 08.00 uur zal het rijverkeer komende uitde Van Leeuwen-
hoekstraatniettotdeVanEyckvan Voorthuyzenwegwordentoe-
gelaten.— Vanaf 08.00 uur zal het rijverkeer komende uitde JacobBincke-
straat niet totde Roodeweg worden toegelaten.— Vanaf 08.00 uur zal er geen rijverkeer komende van de rotonde
nabij hetvoormaligeWest-End theatertot hetPlaza Brion endeDe
Rouvilleweg worden toegelaten.— Tot 10.00 uurzal hetrijverkeer in Zuidelijkerichting over het via-
duktover de Breedestraat (O.)worden toegelaten naar deBaden
Powellweg, teneinde debestuurders in degelegenheid testellen
hun voertuig nabij hetRif stadion te parkeren.— Vanaf08.00 uuren totnadat deoptochtvoorbij isgetrokkenzullen
devolgende wegen,dieals nooduitgangswegenzullenfungeren,
vrij van verkeerworden gehouden:Boerhavestraat, J.H.J.Hamel-
bergweg, Naniestraaten denaamlozeverhardeweg leidendevan-
afde Breedestraat (O.) - terhoogte van hetwinkelpandTongFat -naar dePater Eeuwensweg.

PUNDA— Vanaf 10.00 uur zalhetrijverkeer over de Dempelstraat nietmeer
tot de Columbusstraatworden toegelaten.— Vanaf 10.00 uurzaler geenrijverkeer over deTheaterstraat in de
richting van Pietermaai worden toegelaten.— Vanaf 10.00uur zal het verkeer komende vanuit deKaya Hubert
Salas jr.,devan Speykstraat en hetPietermaaiplein nietmeerin de
richting van Pietermaai worden toegelaten.— Vanaf 10.00 uur zal er geen rijverkeer worden toegelaten tot de
westelijkerijbaanvan het Johanvan Walbeeckplein in derichting
van Pietermaai en de Penstraat.— Vanaf 13.00uurzal deDr. M.L. King-boulevard voor hetrijverkeer
worden afgesloten.— Vanaf 14.00uur zaldeKoraal Spechtweg voor het rijverkeerwor-
den afgesloten.

ALGEMEEN— Zowel vóórals tijdens de optocht zal er geenpubliek op het via-
duktover deBreedestraat (O.) worden toegelaten.— De autobushalteplaatsen opdeafgesloten weggedeelteskomen
tevervallen.AlseindhaltevoorOtrabandafungeert dehalteplaats
op dewestelijkerijbaan van deWeg naarWelgelegen ter hoogte
van het J.P.F.-clubgebouw.
VoorPundafungeert alseindhaltevoorzoweldegrote-alsdeklei-
ne autobussen, de halteplaatsen op deDempelstraat ter hoogte
van hetPostkantoor.— Op het gedeelte van deKoraal Spechtweg gelegen tussen het
Princess Beach Hotel en de Amandelweg zal het parkeren niet
wordentoegelaten.— Vooren totnaafloopvan deoptochtzalnietophetviaduktover de
Breedestraat (O.) of op de Koningin Julianabrug noch op de te
volgen route of op de tijdelijke eindhaltesvoor autobussen het
parkerenworden toegelaten.— Zowel vóór als tijdens de optochtzal nietworden toegelaten dat
publiek zich op dakenen luifels van panden(gelegen aan de te
volgenroute) bevindt.
De eigenaars/huurdersvan pandenmetbalkonswordenverzocht
het aantal personen opde balkons beperkt te houden.— Voornoemdemaatregelen blijven totnaafloop vandeoptochtvan
kracht.— Het is streng verboden om zondervergunning van deGe-
zaghebber met koopwaren op de openbare weg
standplaats in te nemen ofte venten.— Eenieder wordt met klem verzocht de door de Politie te
geven aanwijzingen in het belang van deopenbare orde
enveiligheid stipten onverwijldop te volgen.

Willemstad, 11 februari 1988.
De Commissaris voornoemd.

r4BÊk ST. ELISABETH HOSPITAAL - CURACAO
/SlmbhêP^Ée^ 'n verband met de u^bouw van het specialisme pulmonologie in
i^^^^^s ons ziekenhuis willen wij gaarne in kontakt treden met een

ip|F LONGARTS M/V
die bereid is in volledig dienstverband werkzaamte zijn.
Het St. Elisabeth Hospitaal is een algemeen ziekenhuis van ± 770 bedden met eenB-opleidingsbevoegdheid voor de Interne Geneeskunde, de Neurologie en Kinder-geneeskunde.
Daarnaast fungeert het St.Elisabeth Hospitaal alsaffiliatieziekenhuisvan deRijks
Universiteit Groningen voor hetpost doctoraal curriculum.
Naast deklinische patiëntenzorg zal desollicitant in hetbijzonderbelastworden 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 tijdelijke basis voor een periode van 3 jaar.Arbeidsvoor-
waarden afhankelijk van ervaring nader vastte stellen.
Nadere informatie omtrent de inhoud van dezefunktie is te verkrijgen bij Prof.Dr.
A.E.C. Saleh, CoördinerendMedisch 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.



Plaats en tijd veranderd
Windsurf-evenement wordt
onderdeel van titelstrijd
WILLEMSTAD — Het in

1986 door Manon Services
nv., in samenwerking met de
eilandelijke overheid(het Cu-
racaos Toeristenbureau) ge-
starte jaarlijkse Curacao
Open International Windsurf
Championship zal, zoals een
en ander er thans voorstaat,
officieel deel gaan uitmaken
van de wereldtitelstrijd voor
1988.

Recente onderhandelingen
tussen dePBA (de wereld-oraga-
nisatievan beroeps windsurfers)
en Manon Services nv.verliepen
zeer positief. Een direct gevolg
hiervan is datditevenementeer-
der zal plaatsvinden dan aan-
vankelijk het plan was en wel
van 31 mei tot en met 5 juni.

Verder bericht de organisatie
dat in tegenstelling tot voor-
gaande jaren,het evenement dit
jaarvan lokatie isveranderd en
nu zalplaatsvinden bij het Holi-
dayBeach Hotel en Casino. Men

werktthans hard om debenodig-
desponsoring van het wedstrijd-
en 'on-shore'-programma voor
elkaar tekrijgen.

SPORT AGENDA
MALTA AMSTEL

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

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

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaakles en-training voor de jeugdvanaf7
tot 23 jaar.

SCHAAKSCHOOL «NA PLAKACHIKI»
(0.1.v. Omalio Merien)
geopend van 14.00-15.15/15.30-16.45 en
20.00-21.15 uur tePlantersrust 6.

BRIDGEN
(Bridgeclub 'Corsow')
20.00 uur voortzetting competitiete Scher-
penheuvel.

ZATERDAG
DIVERSEN
VOETBAL
(FCBandolino)
10.00-18.15 uur Valentino- toernooi
Suvek-terrein.

Karate
(Curasao Shotokan Karate)
15.00 uur kampioenschappen - Rust &
Burgh.

ROBBY NAISH
Volgende maand zullen in de

meest vooraanstaande interna-
tionale windsurftijdschriften,
artikelen en advertenties ver-
schijnen over dit evenement,
welkenaar het zich nu laat aan-
zienzalkunnenrekenen op deel-
name van 's werelds meest ver-
maarde zeilers. Met name de
deelname van superstar Robby
Naish uit Hawaii en de Neder-
lander Stephan van de Berg zal
volgens de organisator de 'top-
kick' zijn, waar veel surf-
liefhebbers naar uitzien.

Eind februari zal de directeur
van PBA,Terry Wyner,Curagao
bezoeken en zal het definitieve
besluit vallen in deze kwestie.
Het gaat in deze eindfase, vol-
gens ManonServices nv., slechts
om overkomelijke aspecten.

Vijf schakers
aan de leiding

WILLEMSTAD— Voor het
schaakkampioenschap van
schaakvereniging Capablan-
ca hebben zich achttien scha-
kers aangemeld, waaronder
titelverdediger Gerard Chin-
A-Lien.

Inmiddels hebben deze scha-
kers twee ronden achter derug.
Na die wedstrijden voeren vijf
schakersongeslagen deranglijst
aan: Chin-A-Lien, Merién, Mir-
za,LaPasenPalacios.

Deze vijf heren hebben een vol
punt voorsprong op Abad,
Hellburg, Leito, Nicastia, Elvin
Overmanen Richenel Overman.

Da Costa Gomez, Mamber,
Molina en Wiel hebben slechts
eenmaal een remise kunnen be-
reikenen bezitten een halfpunt.
Puntloos zijn: Holiday, Pinto en
Plaate.

Aan het einde van de maand
maart, begin april zal deNeder-
landse schaak-bondscoach Cor
van Wijgerden op Curagao zijn.
Het is de bedoeling dathij een
cursus geeft voor schaak-
trainer, welke ongeveer twee
wekenzal duren. Tevens zal hij
aan debesteCuracaose schakers
een trainingstage gevenom hen
aldus voor te bereiden op de
schaak-olympiade. Deze wordt
in de maand november in Grie-
kenland georganiseerd.

Schuster en Lineker scoren

Barcelona wint derby
tegen Espanol: 3-2

MADRID — Real Madrid's
grote voorsprong is ook tij-
dens de midweekse competi-
tie- wedstrijden in Spanje on-
aangetast gebleven.Real won
zelf met 2-1 van hetReal uit
Zaragoza.

Concurrent Atletico Madrid -
zespunten achter- zegevierde in
een uitwedstrijd met 2-0 over
degradatie- kandidaat Logro-
nes. Barcelona won weer eens.
De derbytegen stadgenootEspa-
nol, dat tot nu toe eveneenszwaar teleurstelt, werd in eigen
stadion met 3-2, gewonnen.

REAL MADRID
Manuel Sanchis opende voor

Heal Madrid en 65.000 suppor-
ters de score in de 35e minuut.
Ruben Sosamaakte nazestig mi-
nuten gelijk en Francisco Llo-
rente zorgde voor debeslissing in
de 76e minuut.

Atleticokwam tegenLogrones
laat tot scoren: Marcos Alonso in
de 76e minuut en Julio Salinas
vlak voor tijd.

Bij Barcelona schudde de bui-
tenlandse inbreng de zorgen
evenvan zich af. StadgenootEs-
Panol werd met 3-2 verslagen,
waardoor de Catalaanse ploeg
naar een achtste positie op de
ranglijst steeg. Gary Lineker
scoorde al in de eerste minuut.
Het was pas zijn vijfde sei-
zoentreffer.Bernd Schusternam
derest van deproduktie voorzijn
rekening. In de 27e minuut
scoorde hij vanuit een vrije trap.
Zes minuten later benutte hij
een strafschop. De treffers vanEspanol kwamen van de voet
van SebastianLosada (8e) en de
Deen John Lauridsen (53e mi-
nuut).

Las Palmas kon geen vuist
niakentegenReal Sociedad. José
Bakero was de maker van de
doelpunten. De eindscore was 3-2.

Het komend weekeinde staat
net duel AtleticoMadrid - Celta
net meest in de belangstelling.
Keal Madrid gaatbijOsasuna op
bezoek en Real Sociedad reist
naarSevillaom daartegen de ge-

lijknamige club te strijden. Bar-
celona is te gast in Valencia.

UITSLAGEN EN STAND
De uitslagen van woensdaga-

vond zijn:

Logrones - AtleticoMadrid: 0-2;
Celta - Athletic de Bilbao: 2-1;
Real Betis -Valencia: 2-0;Barce-
lona-Espanol: 3-2;Real Murcia-
Sevilla: 1-0;Real Sociedad - Las
Palmas: 3-2; Real Valladolid -
Osasuna:3-0;Real Madrid-Real
Zaragoza: 2-1; Gijon-Cadiz: 3-0;
Real Mallorca - Sabadell: afge-
last.

De stand:
1.Real Madrid 22 38

2. Atletico Madrid 2232
3. Real Sociedad 2131
4. Athletic deBilbao 22 27
5. Real Valladolid 22 26
6. Celta 22 24
7. Sevilla 22 22
8. Cadiz 22 22
9. Barcelona 22 22
10. Osasuna 22 21
11. Gijon 22 21
12. Zaragoza 2120
13. Valencia 22 20
14. Espanol 22 18
15.Betis 22 17
16. Murcia 22 17
17. Mallorca 211618.Las Palmas 22 16
19. Sabadell 211420. Logrones 22 14

Eind ditjaar

Titelgevecht
Duran -Leonard

CARSON CITY — Sugar
Ray Leonard zal weer te-
rugkeren in de boksring. Hij
zal volgens eenkrant uitCar-
son Cityeenwedstrijdboksen
tegen Roberto 'Mano de Pie-
dra' Duran. Beide boksers
ontvangen voor het duel $10
miljoen.

Leonard, 31 jaar,zal in sep-
tember ofoktobertegen de36-
-jarige Duran boksen in hotel
Las Vegas Hilton. Voorwaar-
de is wel datDuran de mid-
dengewichttitel wint in zijn
duel tegen Mike McCallum.
Dit (WBC)-gevecht vindt in
juniplaats.

Duran en Leonard hebben
elkaar twee keer ontmoet in
dering. Het eerste duel, in
1980, om de onbetwiste (er-
kend door de drie grote
boksbonden) welterge-
wichtstitel, werd door Duran
gewonnen. Het was de enige
nederlaag in deboks-carrière
van SugarRay Leonard.

In derevanche, in hetzelfde
jaarin New Orleans, herwon
Leonard de titel door opgave
van Duran in de achtste ron-
de. Leonard nam daarna
langdurig afscheid van de
bokssport om vorig jaarapril
Marvin Hagler zijn titel te
ontnemen.

... SUGAR RAY LEONARD
(links, in gevecht tegen Marvin
Hagler): eind dit jaar tegenRo-

bertoDuran...

Utrecht - PSV het enige competitieduel

Volendam wil tegen het
tweede van Ajax spelen

DENHAAG—Indeeredivi-
sie staat komend weekeinde
slechts één wedstrijd op het
programma: FC Utrecht -
PSV. Het duel zou al voor de
jaarwisselingzijn afgewerkt,
maar werd toen wegens de
slechte staat van het veld in
Galgenwaardafgelast.

PSVzorgde indeeerste compe-
titiehelft tegen de ploeg van co-
ach Bergervoor dehoogste score
van dit seizoen. In Eindhoven
won de landskampioen met 9-0.
In Utrecht kan PSV de voor-
sprong op Ajax nog verder ver-
groten. Het team van trainer
Hiddink heeft een voordelige
marge van zeven punten op de
bekerwinnaar, hoewel deploeg
twee wedstrijden minder heeft
gespeeld.

PSV zal overigens Ronald
Koeman moeten missen in het
duel tegen deDomstad-ploeg.De
verdediger kreeg afgelopen

week in de wedstijd tegen Ajax
zijn derde gele kaart en werd
door de tuchtcommissie van de
KNVB een duel geschorst. Ook
NAC-speler Sweres moetvan de
commissie een duel aan de kant
blijven.

... RONALD KOEMAN: door
derde gele kaart één duel ge-

schorst...

BEKERDUELS
In het carnavals- weekeinde

vindenookvier wedstrijden in de
derde ronde van hetKNVB-
bekertoernooi plaats. Een daar-
van, Volendam - Ajax 2, heeft
voorafalaanleiding gegeven tot
beroering. Ajax 2 bereikte de
derde ronde doorFC Groningen
uitteschakelen. Heteerste team
van de Amsterdamse club werd
uitgeschakeld door FC Den
Bosch. Ajax is echter van plan
niet met het tweede elftal, maar
met de A-selectie naar Volen-
damtekomen. Dit istoegestaan,
aangezien het reglement niet in
deze situatievoorziet. De leiding

van Volendam heeft al aange-
kondigd in beroep te gaan bij de
voetbalbond, alsAjax 1inhetPa-
lingdorp verschijnt. De overige
bekerduels zijn: SW -RBC, FC
Den Haag - Feijenoord en Ex-
celsior -RKC.

Indebekerduels vanwoensda-
gavond werden drie duels afge-
last: NEC - Willem 11, VW- DS
'79 enFC Den Bosch - PSV.Roda
won een plaats in dekwartfina-
les dooreen2-0 winstopFortuna
Sittard.

0-0-0-0-0
ATLETIEK/LUBBOCK —Frans Maas heeft aan de eisen
voor uitzending naar deEurope-
se indoor-titelstrijd in Budapest
(5 en 6 maart) voldaan. In de
staat Texas sprong hij in Lub-
bock 7,99 meter ver. De limiet
was 7,85 meter. Het nationale
record staat op naam van Emile
Mellaard met 8,02 meter.

Fortuna Sittard halve wedstrijd met 10 man

Roda JC continueert
goedecompetitiestart
KERKRADE — Roda JC

heeft het herstel dat begin
1988in decompetitie werdin-
gezet, woensdagavond in de
kwartfinales van destrijd om
de KNVB-beker onder-
streept. De Kerkraadse for-
matiewon met2-0van streek-
genoot Fortuna Sittard. De
Sittardenaren, met de debu-
terende Tol in de gelederen,
moesten 51 minuten met een
man minder spelen, omdat
middenvelderLiesdek zes mi-
nuten voorrust na een zware
overtreding door arbiter Eg-
bertzenwerd weggestuurd.

Dekomst van Tolheeft Fortu-
na(nog) niet meerlefbezorgd. In
Kerkrade startte de ploeg met
maar twee spitsen (Lens enTol).
En dat terwijlRoda JCnog maar
tweeechte verdedigers (Brandts
en Diliberto) over had. Een bee-
tje extra druk op de gelegen-
heidsdefensie was daarom meer
op zijnplaats geweest.

VELDOVERWICHT
De eerste helft werd geken-

merkt door een groot veldover-
wichtvanRoda, maar weinigac-
ties voor de doelen. Opwinding
ontstond paszesminuten voor de
rust toen Fortuna-speler Lies-
dekSanches Torresvanachteren
onderuit schopte. Egbertzen
stonder metzijnneusbovenopen

stuurde Liesdek naar de kleed-
kamer.

Fortuna wasdietegenslag nog
niet te boven, toen het een twee-
de en nog grotere teleurstelling
er overheen kreeg. Roda's uit-
blinker Groenendijk knalde
hard op het doel, Hespkon debal
nog wel ineen reflex met devoet
stoppen, maar linkerspits Rae-
ven was er pijlsnel bij om de bal
over Hesp tegen de touwen te
koppen: 1-0.

NIETFATAAL
Met een man minder spelen

behoeft niet altijd fataal te zijn,
zeker niet als de tegenstander,
zoals Roda woensdagavond, het
middenveldprijsgeeft. Die speel-
wijze van de thuisclub dwong
Fortuna met de liniesver uit el-
kaar te spelen. De ontbrekende
middenvelder werd wel in deze
situatie ernstig gemist.Bij snel-
le tegensloten zochtRoda steeds
weer het gat op in de Fortuna-
helft en bracht de niet scherp
schietende vleugelspitsen Rae-
ven en Sanches Torres in stel-
ling.

De stand 1-0 bleef borg staan
voor spanning. Achttien minu-
ten voor tijd bracht Fortuna-
trainer VanDoorneveld nog een
derde aanvaller, Griffith, in het
veld ten koste van Boessen. De

kansen bleven echter aan de
andere kant.Raeven en Sanches
Torres hadden hun leven echter
nietgebeterd. Pas twee minuten
voor tijd werd het bekerleven
voor Fortuna echt beëindigd.
Van de rechterkant gooide
Sanches Torres de bal helemaal
naar links. Raeven, die in devijf
voorgaandecompetitieduels nog
niethadgescoord, kopte vallend
zijn tweede doelpunt achter
Hesp: 2-0.

RABAT — De Marokkaanse
topatleet SAID AOUITA is
minstensanderhalve maand uit-
geschakeld. Bij de training brak
de wereldrecordhouder op de
1500 en 5000 meter een teen.

Aouita zal daardoorzeker niet
kunnen deelnemen aan het in-
door-atletiekgala inZaragozaop
24 tot en met 26 februari. Zijn
managerAziz Daudaverklaarde
dat de atleeteen maand rust zal
moeten nemen. De revalidatie
duurt vermoedelijk twee weken.
Aouita heeft eerder aangekon-
digd te zullen stoppen met de
wedstrijd- atletiek na de Olym-
pische Spelen inSeoul.

Na gesprek in Calgary

Noord-Korea neem
in maart beslissing

CALGARY — Noord-Korea
zalhet lOC inmaart latenwe-
ten of het in september zal
deelnemen aan de Spelen in
Seoul.

Dat is hetresultaat van een
korte gespreksronde tussen
lOC-voorzitter Samaranch en
Kim Yu-Sun, de voorzitter van
het Noordkoreaans Olympisch
Comité in Calgary.

Volgens Kim Yu-Sun zal nog
deze maand een nieuw gesprek
volgen met Zuid-Korea met be-
trekking tot de Zomerspelen.
Het organisatie-comité en het
ministerie van Sport in Seoul
zijnbereid hetoverleg te hervat-
ten, mits het lOC daarbijals der-
de gesprekspartneraanwezig zal
zijn. Ook het aanbod van Seoul
aan Pyongyang om enkele
Olympische activiteiten (tafel-
tennis, 100km ploegentijdrit) te
organiseren, is nog steeds van
kracht.

In Manchester
21 Supporters
gearresteerd

MANCHESTER— De poli-
tie van Manchester heeft 21
voetbalsupporters uit
Manchester gearresteerd.

Met deze arrestatie heeft de
politie een onderzoek naar ge-
welddadigheden onder de aan-
hangers van ManchesterCity af-
gerond. De aangehouden fans
wordenervan verdacht op grote
schaal vechtpartijen te hebben
veroorzaakt en vernielingen te
hebbenaangericht.

Ruim honderd politie-agenten
waren bij de arrestaties betrok-
ken. De actie werd sinds enkele
maanden voorbereid. Tijdens de
invallen in woningen in
Manchester werd een grote hoe-
veelheid wapensin beslaggeno-
men. Manchester City speelt in
de tweede divisie.

Olympisch Nieuws

— Kort voor het begin van de
Olympische Winterspelen in
Calgary heeftWilly Daume, het
Westduitse lid van het lOC de
hoop uitgesproken dat het lOC
'de weg naar deklassieke maat'
weer terug vindt. De 74-jarige
Westduitser is het nieteens met
het besluit van het lOC vanaf
1994 om de twee jaar Olym-
pische Winterspelen te houden.
Bovendien vindtDaume de duur
van de Spelen van Calgary met
zestien dagentelang.Twaalfda-
gen is genoeg, volgens hem.

0-0-0-0-0— De bobsleeërs van Jamaica
zijneen dagopzoek geweestnaar
hun tweemansbob. Uiteindelijk
vonden zij de slee bij de Engel-
sen, die hem van het vliegveld
van Calgary hadden meegeno-
men in de veronderstelling dat
hetom de hunneging.De Jamai-
canen begonnen in september
met bobsleeën. Zij hebben voor
de Winterspelen een twee- en
vierpersoonsbob ingeschreven,
hoewel zij niet in het bezit zijn
vaneenvierpersoonsbob. Ze heb-
ben donderdag een liefdadig-
heidsdiner gegeven om geld bij-
een tekrijgen voor de slee die in
Canada isbesteld. De oude vier-
mansbobbegafhetenkeleweken
geleden bij de training in Lake
Placid.

— In Saskatoonheeft deCanade-
se ijshockeyploeg in een oefen-
wedstrijd de Sovjetunie versla-
gen met 3-2. De Russen, Olym-
pische titelhouders, verloren de
eerste periode met 1-2, detweede
eindigde gelijk(1-1). In de slotfa-
se van de wedstrijd haalden de
Russen hun doelmanvan het ijs
enzetten een extra-aanvaller in.
De gelijkmakerbleefechter uit.

0-0-0-0-0— In totaal $443.160 (bijna
700.000 gulden) heeft het orga-
nisatie-comité uitgegeven voor
10.481 gouden, zilverenen bron-
zenmedailles. Daarvan zullener
slechts 432worden uitgereikt op
een Olympisch erepodium. De
overige medailles zijn bestemd
voorfunctionarissen, trainersen
begeleiders.

Een gouden medaillevoor de
winnaar is echter nauwelijks
van goud. Het stuk eremetaal
(waarde $354) heefteen zilveren
kern met daarover zes gram
goud.Dezilverenenbronzen me-
dailles zijn evenwel van het me-
taal, waarzij naar genoemdzijn.
Een zilverenmedaille kost $155.
De bronzen heeft een kostprijs
van $35.

De drie millimeter dikke me-
dailles met een doorsneevan ze-
ven centimeter zijn ontworpen
door deCanadees Frederich Pe-
ter, de winnaar van een wed-
strijd waaraan meer dan hon-
derdkunstenaars deelnamen.
Op de voorzijde van de medaille
staat een Griekse jongeling met
eenolijftak inhethaar eneen in-
diaan, wiens verentooi gesty-
leerd is uit sportattributen als
ski's, een bobslee en een ro-
delslee. Op deachterzijde van de
medaille prijkt het symbool van

de Spelen, een gestyleerde
sneeuwvlok, dievijfdelenvan de
Olympische ringen kent en ook
erg veel lijkt op de Canadese
Maple-leaf.

0-0-0-0-0— De Britse prinses Arme gaat
deel uitmaken van het lOC. De
82-jarigeLordLuke trektzich te-
rug en heeft voorgesteld dat de
dochtervan deEngelsekoningin
hem opvolgt. Dat is ook de wens
van lOC-praeses Samaranch.

,PrinsesAnneleidtde internatio-
nale hippische sportbond.

Wanneer zij wordt gekozen -
menverwacht dat hetnogtijdens
deWinterspelenvan Calgaryzal
zijn - bestaat de gehele Britse
lOC-inbreng uit vrouwen. In
1982 werd Mary Glen-Haig tot
het Comité toegelaten. Momen-
teelzijneronder de87 lOC-leden
slechts vijf vrouwen: Flor Isava
Fonseca (Venezuela) en Pirjo
Haeggman (Finland). Sinds
1981, Mary Glen-Haig (Enge-
land), prinses Nora von
Lichtenstein en Anita deFrantz
(Vst).

0-0-0-0-0

—Anchorage, een van de kandi-
datenvoor de organisatie van de
Olympische Winterspelen van
1994 die op het lOC-congres in
september in Seoul wordt toege-
wezen, heefteen luchtbrugopge-
zet om de ledenvan het Interna-
tionaal Olympisch Comité ken-
nis te laten maken met de stad.
In totaal zullen acht vluchten
naar Anchorage worden ge-
maakt. De eerste vijfvluchten
zijn alvolgeboekt metlOC-leden
en hunechtgenoten, dieeen reis
van 5000 kilometer moeten ma-
ken naar de stadin Alaska.

0-0-0-0-0
—Het lOC gaat met de tijd mee.
Tijdens het congres in Calgary
werd opvoorstelvan hetbestuur
met algemene stemmenregel 28
van hetOlympischHandvest ge-
schrapt. Volgens deze regel was
de deelneming van vrouwen aac
de Olympische Spelen afhanke-
lijk van de toestemming van de
internationale sportbonden er
het lOC. De in hetbegin van d«
jaren zestig ingevoerde rege.
werd doorhetcongres als discri
minerend voor de vrouw be
schouwd ennietmeerin dezetijc
passend.

Ö-Ó-O-O-O
—Het lOC zal geenstrafmaatre
gelentreffen tegen landen died<
Zomerspelen van Seoul boycot
ten. De comités van deze landei
worden echter overgeslagen bi
de verdeling van de opbrengs
van televisie-rechten. Eerde
was nog aangekondigd dat dii
landen danookin Barcelona nie
vandepartij zouden kunnenzijn
Maar, verklaarde lOC-praese:
Samaranch, daar zouden d<
sportlieden het grootst*
slachtoffer van zijn.

Tegen NOC's diezich opgevei
en zich in een later stadium te
rugtrekken, zal het lOC ander*
maatregelen nemen. Ze wordei
van geval totgeval beoordeeld.

0-0-0-0-0
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NEERGESLAGEN
Laino werd na terugkeer in

Paraguayvoorzittervan het Na-
tionaal akkoord, een samenwer-
kings- verband van de vier be-
langrijkste oppositie- partijen.
'Hij begon vrijwel onmiddellijk
methet organiserenvanprotest-
demonstraties. Maar diewerden
keer op keer met harde hand
neergeslagen.Begin deze maand
werd Laino opnieuw bij een ver-
boden demonstratieopgepakt en
een paar dagenvastgehouden.

Stroessner is er zo zeker van
dathij voor de achtstekeer presi-
dentwordt dathij onlangs op de
televisie verklaarde, datzijn Co-
lorado- partij zich de luxe kon
permitteren stemmen cadeau te
doen aan minderheden. Volgens
de oppositie heeft Stroessner al
een stemverdeling gemaakt tus-
senzijnpartij en de twee toeges-
tane oppositie- partijtjes in het
parlement.

Officieelzijn de54-jarige Car-
losFerreira Ibarra vande libera-
le partij en de 65-jarige Luis
Maria Vegavan de liberale radi-
cale partij de — enige — tegen-
kandidaten van de generaal.
Stroessner liet hen vorige
maand bij zichkomen om alvast

de72 zetelsin hetHuisvan Afge-
vaardigden en de36 zetels in de
Senaat te verdelen. Volgens Mi-
guel Abdón Saguier, een van de
oppositie- leiders die de verkie-
zingen boycotten, is er afgespro-
ken datStroessnermet zijn Colo-
rado- partij 90 a 91 procent
krijgt. De liberale radicale partij
krijgt 5a5,5 procent en de libera-
le partij 3 a 3,5 procent. Saguier
zei verder, dat Stroessner de
twee oppositie- partijenomgere-
kend ongeveer 80.000 Neder-
landse gulden heeft gegeven in
ruil voor hun onvoorwaardelijke
steun aanzijnbewind en— later—aan dat van zijngedoodverfde
opvolger, zijn zoon Gustavo, die
luitenant- kolonel bij de
luchtmacht is.

PERFECTE DICTATUUR
De 75-jarige zoon van een

Duitse bierbrouwer is na de
Noordkoreaanse leider, Kim II-
Sung, het langst onafgebroken
aan de macht. Volgens
Stroessner zelfkomt dat doordat
het yolk van hem houdt. Onder
zijn leiding is Paraguay een "ei-
land met rust en vrede" gewor-
den, een "democratic zonder
communisme", zo beklemtoont
hij al jaren.Critici spreken even-
wel cynisch van een "perfecte
dictatuur".

Op 5 mei 1954kwam de gene-
raal aan de macht via een mili-
taire staatsgreep tegen presi-
dent Frederico Chaves. Hiervoor
kende Paraguay in een periode
van 27 jaar22 presidenten. De
afzetting van Chaves maakte
aan die wisselingen van de
macht voorgoed een einde.
Stroessner zorgde ervoor dathij
altijd herkozen werd via
grondwets- wijzigingen, intimi-
datie van tegenkandidaten en
doorfraude. Bij devorigeverkie-
zingen in 1983 stelden buiten-
landse waarnemers bij verschil-
lende stembureaus grote onre-
gelmatigheden vast; sommige
ingevulde stembiljetten werden
opzij gelegd, andere vervangen
en ook de doden zouden hebben
meegestemd.

REPRESSIE
De nagenoeg onbeperkte

macht van Stroessner is volgens
waarnemers gebaseerd op de
hechteeenheidvan deColorado-
partij en het leger, de gavevan de
generaalom de oppositie te ver-
delen, de algemene corruptie en
vooral derepressie. Daarbij
komt nog hetpopulisme. De pre-
sident trekt schijnbaar onver-
moeibaar door het land om han-
den te schudden, linten door te
knippen en baby's te kussen.
Overal op straat hangt het
portret van de "grote leider", die
elkedagviaradio entelevisie het
volk toespreekt. 'El
generalissimo' zorgde voor vre-
de, vooruitgangenwerkgelegen-
heid, zo staat in grote neonlet-
ters op tal van gebouwen in de
hoofdstad Asuncion. Hij behoed-
de het land voor chaos en het in-
ternationale communistische
gevaar. Hij legdebruggen en we-
gen aan en bouwde scholen en

ziekenhuizen. Op school en via
dedoor deregering gecontroleer-
demedia wordenjongen oudher-
innerd aan de"heldhaftige" ver-
richtingen van de toenmalige
jongeofficier in de Chaco- oorlog
tegen Bolivia in de jarendertig.
Verder spreekt Stroessnervloei-
end Guarani, een indiaanse taal
dieofficieel geldt als tweede taal
inParaguay.

VREDE
Stroessner beroemt zich erop,

dat hij vrede heeft gebracht in
Paraguay, dat in het verleden
werd geteisterd door opstanden,
staatsgrepen en bloedige oorlo-

gen.Maar die "vrede" hebben de
Paraguayanen wel moeten beta-
lenmethun vrijheid, aldus criti-
ci. De Paraguayaanse oppositie-
leider Euclides Acevedo van de
revolutionaire februari partij
(een van departijen van het Na-
tionaal akkoord) noemt "het de-
politiserenvan het land"een van
Stroessners "grootste succes-
sen". Acevedo: "Stroessner
kweekte apathie entotaleonver-
schilligheid. Hij namonze natio-
nale identiteitweg".

Over hetalgemeen wordt toe-
gegeven dat het er in Paraguay
nietzo gewelddadigaan toe gaat
als indertijd in andere Latijns-

Amerikaanse dictaturen. Vol-
gens een Westerse diplomaat
slaagde Stroessner er in korte
tijd in"met zeer brute middelen"
zijn macht te verstevigen.
"Daarna hoefde hij niet meer de
tanks te latenuitrukken of dood-
seskaders subversieven te laten
doodschieten. De mensen weten
dathij datelk ogenblikkan doen.
Overal inhet landheerstangst".
Naar schatting 40.000 van de
circa 3,5 miljoen Paraguayanen
werden na de staatsgreep door
Stroessner in ballingschap ge-
stuurd. Honderdduizenden
anderen vluchtten uit eigen be-
wegingweg, vooral naar Argen-

tinië en Brazilië
Nadat Stroessner in 1954 de

machthad gegrepen, nam hij on-
middellijk de grootste politieke
partij in het land over. Alle le-
den, die niet geheel achter hem
stonden,werdenuitdeColorado-
partij gegooid.De generaal heeft
van deze partij het machtigste
orgaan van de samenleving ge-
maakt. Waarnemerszien vooral
in dezeoppermachtige organisa-
tiedeverklaring van hetfeit, dat
Stroessner zo lang aan demacht
kan blijven.

Departij isoveral aanwezigen
controleert allesen iedereen. In
elke wijk en in elk gehucht is er
een 'seccional', een partijkan-
toor, dat de bevolking nauwlet-
tend in de gaten houdt en
knokploegen organiseertom bij-
eenkomsten van de oppositie te
verstorenen wraak te nemen op
kritische journalisten en vak-
bonds- functionarissen.
Ambtenarenen militairen moe-
tenverplicht lidzijnvan deColo-
rado- partij. Lidmaatschap is ei-
genlijk verplicht voor elkePara-
guayaan als hij een enigszins
rustig en welvarend leventje na-
streeft. Een op devijfParaguay-
anen heeft zich er dan ook bij
aangesloten.

De Colorado-partij, ook wel de
"stille kracht van het bewind"
genoemd, heeft bij elke verkie-
zingde controle over destembus-
sen en houdt zich bezig met het
tellen van stemmen. Zij heeft
sinds 1954steevast een tweeder-
de meerderheid in het parle-
ment.

Stroessner hielddoor de jaren
heen de bevolking voor dat zijn
partij een toonbeeld is van een-
heiden doeltreffendheid.Inapril
1986moest hij evenwel voor het
eerst toegeven, dat er binnen de
Colorado- partij verdeeldheid
heerste. Hij zeitoen, dat "er som-
mige mensen zijn dienu naar de
andere kant willen", omdat zij
geloofden dat deregering "bezig
is in tezakkenenhet schipwater
maakt". Volgens de generaal
kon er een lek zijn, "maar wij
gaan datrepareren".

Viering dag van de Pers Colombia

Journalisten tussen twee uitersten:
vermoord of burgemeesterspost

BOGOTA — De Dag van de
Pers in Colombia kenmerkte
zich door gemengde gevoe-
lens. Enerzijds staan de
drugsmaffia en andere crimi-
nele organisaties de journa-
listen naar het leven, ander-
zijds staan drie journalisten
op de nominatie om burge-
meester te worden van de be-
langrijkste steden van het
land.

De Dagvan de Pers werd aan-
gegrepen om de journalistente
herdenken die hun pennestrijd
tegendedrugshandelarenmoes-
ten bekopen met de dood: Guil-
lermo Cano, directeurvanEl Es-
pectador en Raul Echavarria
Barrinetos, onderdirecteur van
Occidente.

Aandacht ook voor journalis-
ten die het land moesten ont-
vluchten na aanslagen van di-
verse cirminele groepen: Daniel
Samper Pizano, columnist in
Tiempo, Alberto Aguirre van El
Mundo, Ligia Riveros van het
tijdschrift Cromos en Antonio
Caballero van het weekbald Se-
mana zijn allen naar Spanje ge-
vlucht toen bekend werd dat zij
op de nominatie stonden ver-
moord te worden.

Is de criminele kant van de
maatschappij niet zo gediend

van iiet werk van de journalis-
ten, de Colombiaansebevolking
heeft wel waardering voor hun
werk. Datblijkt uitdegoedekan-
sen die drie journalistenmaken
om gekozen te worden totburge-
meester vanBogota, Medellinen
Cali, dedrievoornaamste steden
van het land.

Andres Pastrana, een jonge
journalist die bekendheid ver-
wierfalsreporter en presentator
van een nieuwsrubriek op de te-
levisie is de sterkstekandidaat
voor hetburgemeesterschap van
Bogota. Een post diebeschouwd
wordt als debelangrijkste na die
van president.

Juan Gomez Martinez, direc-
teurvan hetdagbladEl Colombi-
ano staat alseerste genoteerd in
de opiniepeilingen als het gaat
om het burgemeesterschap van
Meddelin. De juridische redac-
teur, Henry Holguin, die in di-
verse bladen schrijft maakt een
goedekans om in Cali tot burge-
meester gekozenteworden. Hol-
guin overleefde vorig jaareen
aanslag op zijn leven. Hij kreeg
bij die gelenegheid zeven kogels
in het lijf.

Pastrana en Gomez Martinez
behoren tot de conservatievenin
het land, Holguin is liberaal. De
verkiezingen vinden 13 maart
plaats.

Oppositie doet niet mee aan stembusfarce

Zondag wint Stroessner zoals
gewoonlijk presidents- verkiezingen

DEN HAAG — Een politie-
kegrap in Paraguay: waarom
hebben de oppositie- leiders
kortere wijsvingers dan de
overige Paraguayanen? Dat
komt doordatzij elk jaarweer
optafel tikken en zeggen dat
dit toch echt het allerlaatste
jaarvan Stroessner is.

Zondag worden in Paraguay
algemene verkiezingen gehou-
den voor onder meer het presi-
dentschap. De uitslag ervan is
zoals gewoonlijk door president
Alfredo Stroessner vooraf
vastgesteld. De 75-jarige gene-
raal gaatervan uit, dathij tegen
denegentig procentvan de stem-
men krijgt en er is niemand die
daaraan twijfelt. Sinds
Stroessner in 1954 met een
staatsgreep aan demachtkwam,
heeft hij zeven keer verkiezin-
gen latenhouden.Elke keer won
de generaal met een percentage
dat schommelde tussen de 85 en
90 procent.

Vrijwelalleoppositie- partijen
hebben laten weten niet mee te
doenaan de"stembusfarce".Vol-
gens hen zullen deze verkiezin-
gen opnieuw in het teken staan
van grootscheepse stembusfrau-
de. Domingo Laino, de be-
langrijkste leider van deopposi-
tie in het land, zei datzijn in Pa-
raguay verboden Liberaal radi-
cale autentiekepartij (PLRA)
doorgaat met de buiten- parle-
mentaire strijd tegen de dicta-
tuurvan Stroessner.Laino is een
van de onvermoeibaarste strij-
derstegen degeneraalenblijft—
volgens sceptici tegen beter we-
ten in — hopen op een spoedig
einde van het bewind van
Stroessner. Vorigjaarmocht hij
na vijfjaar ballingschap te-
rugkeren. Een eerdere poging
om het land binnen te komen,
kwam hem te staan op een flink
pak slaagvan de politie.

Onderzoek met aids-remmend
middel AZT op beperkte groep

UTRECHT —Onder-
zoeknaarheteffectvan het
aids-remmende middel Zi-
dovudine (AZT) op sero-
positieven moet zich voor-
lopig beperken tot deanti-
geen- positieven. Mensen
die antigeen- negatief zijn,
moeten nog nietbij daton-
derzoek worden be-
trokken.

In een brief aan de be-
windslieden van WVC heeft
decommissiegevraagdditad-
vies door te geven aan de be-
trokken ziekenhuizen en aan
demedisch- ethische commis-
sie die onderzoeks- plannen
beoordelen.

Ofiemandmet het aids-vi-
rus is besmetblijkt uitde aan-
wezigheid van antistoffen in
het bloed. Mensen met deze
antistoffen zijn sero- positief.
Seropositiviteit gaat gep-
aard met antigeen- negativi-
teit of -positiviteit. Het anti-
geen is een kenmerk aan het
oppervlak van het virus.

Antigeen- positiviteit
duidt op deaanwezigheid van
hetvirus in de bloedbaan. Bij
antigeen- negatieve mensen
sluimert het virus: zij hebben
meestal geen duidelijke ver-
schijnselen van de infectie.
Bij antigeen-positieve perso-
nen is hetviruskennelijkwel
actief, al hoeven ook zij geen

symptomen te vertonen. Hoe-
veel sero- positieven ui-
teindelijk aids zullen krijgen
is nietbekend. Wel staat vast
datdevooruitzichten bij anti-
geen- positiViteit veel on-
gunstiger zijn dan bij anti-
geen-negativiteit.

Een onlangs afgesloten we-
tenschappelijk onderzoek
naarheteffectvanAZTbij an-
tigeen- positieven duidt erop
datZidovudine het antigeen-
gehalte verlaagt. Of dat ook
dekans op aidsverkleint kan
pasworden gezegd na aanvul-
lend onderzoek, dat inmid-
dels op stapel staat en dat
twee jaarzal duren. De com-
missie vindt deze aanpak
aanvaardbaar en verstandig.

ETHISCH
De commissie heeft verno-

men dat er ook plannen be-
staan voor een onderzoek
waarbijZidivudinewordt toe-
gediend aan antigeen- nega-
tieven. Doel daarvan zou on-
dermeerzijnna te gaanofkan
worden voorkomen dat anti-
geen- negativiteit omslaat in
antigeen- positiviteit.

De commissie heeft daar
wetenschappelijke en
ethische bezwaren tegen .
Zonproject isvolgenshaar al-
leenzinvol alsalvaststaat dat
vermindci tig van de mate

van antigeen- positiviteit het
uitbreken van aidskan voor-
komen. Ze meent daarom dat
opzn minstderesultaten van
het andere onderzoek moeten
worden afgewacht.

Bovendien sluitze niet uit
dat AZT op langere termijn
ernstige bijwerkingen kan
hebben. In ditverband noemt
ze dekanker- verwekkende
werkingvan sommigestoffen
uit de groepAzido- verbindin-
gen, waartoe Zidovudine be-
hoort. Voorts is het mogelijk
dat het stakenvan detoedie-
ning van AZT voor een te-
rugslag zorgt. Indatgeval zou
de antigeen- negativiteit
kunnen omslaan in -positivi-
teit, zodat debehandelingeen
averechts effect heeft.

J.van Wijngaarden van de
nationalecommissie aids- be-
strijding zei desgevraagd dat
er in Nederland helemaal
geen plannen bestaan voor
onderzoek met AZT bij anti-
geen- negatieven,ook nietbij
de fabrikant van het middel.
Medici, onderzoekers en ho-
mowereld zijn het er volgens
hem over eens dat aan derge-
lijk onderzoek pas moet wor-
den begonnen als is aange-
toond datAZT antigeen-posi-
tievenhelpten alser meerbe-
kend is over de bijwerkingen
op langeretermijn.

STAAT VANBELEG
Afgelopen april hief

Stroessner destaatvanbeleg op,
die sinds 1954 onbeperkt van
kracht was en slechtsbij verkie-
zingen voor een periode van 24
uur werd opgeheven. De opposi-
tiezei dat demaatregelnietbete-
kende datdepresident democra-
tischehervormingen overweegt.
"Stroessner blijft als een autori-
tairheerserregeren, met of zon-
derstaat van beleg", aldus oppo-
sitie-leider MiguelSanguier.De
generaalverklaarde datde staat
van beleg niet meer nodig was
omdat in Paraguay "rust en or-
de" heerst. Waarnemers wijzen
erop, dater inwezen weinigver-
anderd is. De politie pakt nog
steeds willekeurig "subversie-
ven" opdiezondervormvan pro-
ces de gevangenis ingaan. Dat
gebeurt nu krachtens een wet
"die devrede envrijheidvan per-
sonen" moet waarborgen.

De oppositie won een paar jaar
geledenaanzelfvertrouwen toen
plotselingvoor het eerst mensen
in groten getale destraat opgin-
gen om te protesteren tegen de
verstikkende greep van
Stroessner. In mei 1986broeide
het even van initiatievenvan de
kant van boeren- organisaties,
deRooms- katholieke kerk, stu-
dentenenpolitici. Maaral gauw
bleek dathet verzet nog te ver-
deeld is om een vuist te kunnen
maken. De politieke oppositie
heeft nog geen aansluiting ge-
vonden bij de sociale organisa-
ties. Een ander nadeel is dat on-
geveer zeventig procent van de
bevolking onder de33 jaar is en
dus nooit iets anders heeft ge-
kend dan de regering van
Stroessner. Binnen de oppositie
wordt nu verzucht dat alleen de
dood een einde kan maken aan
het bewind van Stroessner. De
generaal zelfheeft alslijfspreuk:
"Hiersterftmenopzijnwerk". Of
zijn dood het begin zal inluiden
van een burgerbewind dan wel
van een Stroessner- dynastie,
blijft devraag.

MILITANTEN
De machtsstrijd in deregeren-

departij werd in augustus vorig
jaarbeslist inhetvoordeel van de
'militanten', Stroessners groot-
ste aanhangers. Tijdens eenroe-
rig partijcongres voor de duur
waarvan degeneraalhet legerin
staat van paraatheid had ge-
bracht, werden de 'traditionalis-
ten' letterlijk de deur gewezen.
De militanten kozen hun kandi-
daat, minister van Binnen-
landse Zaken Sabino Montana-
ro, tot nieuwe voorzitter van de
Colorado- partij. Montanaro is
de vertrouweling van
Stroessners sindshet eerste uur.
Hij staatbekend als detopfiguur
in drugs-, smokkel- en prostitu-
tie- onderwereld van Paraguay.
Met zijn verkiezing kwam een
einde aan de sleutelpositie van
de traditionalisten, die 25 jaar
lang departij-voorzitter hadden
geleverd.

De oppositie heeft lange tijd

gehooptop een actievan ontevre-
den officieren tegen Stroessner.
Het leger is een andere be-
langrijke pijler van Stroessners
bewind. Als opperbevelhebber
van de circa 22.000 man sterke
strijdkrachten kan de generaal
te allen tijde het leger inzetten
voor onderdrukking van politie-
ke tegenstanders. In het verle-
den leekditbastion scheurtjes te
gaan vertonen toen jongere offi-
cieren zich beklaagden over de
geringe promotiekansen.
Stroessner wist hen echter te
sussen doorhun een groter aan-
deel in de lucratieve handelvan
gesmokkelde en gestolen goede-
ren te geven. Elke officier heeft
nu zijn eigensmokkeldomein op
het gebied van wapens, sigaret-
ten, drank, parfums, auto's (die
uit Brazilië worden gestolen) of
cocaïne, de belangrijkste
branche in de illegale handel.
Volgens een buitenlandse diplo-
maat wordt op zijn minst zestig
procentvan dehandel inParagu-
aybuiten deofficiële kanalen om
bedreven.

NEWARK — De variant van
het aids- virus HIY-1, het zoge-
noemdeHTV-2 isnu ookin deVS
opgedoken. Het virus bestond al
in sommige Westafrikaanse lan-
den en Europa. In-Afrika is 17
procent van de bevolking
geïnfecteerd met HIV-2. In
Frankrijk, de Bondsrepubliek
Duitsland en Groot- Brittannië
zijn 100 mensen ermee besmet.
Het isnietzo dathetHVI- 2virus
voor een nieuwe en ofeen andere
epidemie zorgt. De behandeling

van degenen die ermee zijn be-
smet is gelijk aan die bij HPV-1
wordt toegepast. Hetprobleem is
wel dat tot voor kort bloed alleen
getest werdophet voorkomen van
het HIV-1 virus. Nu wordt ook
naar HIV-2 gekeken. Dr.La-
wrence Feldman van de universi-
teit van Newark, waar de eerste
Amerikaansepatient 'iet HTV-2
opgenomen werd, toontfoto's van
de twee aids- virussen. De foto'swerdengenomen met een electro-
nen- microscoop.
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Broeder Flavianus
tot priester gewijd

-door een bijzondere
medewerker-

IN EEN OVERVOLLE Lour-
deskerk te Brievengat heeft
de bisschop van Willemstad,
mgr W.M. Ellis, gisteravond
broeder Flavianus van Giel
tot priester gewijd. Dit ge-
beurde in tegenwoordigheid
van onder andere mgr J. Hol-
terman, zeerveelpriesters uit
onsbisdom, deconfraters van
broederFlavianus, anderere-
ligieuzen en twee zustersvan
dewijdeling.

In zijn openings- woorden
zeimgrEllis, datbroederFla-
vianus vanaf zijn komst op
Curagao in de jarenvijftig
zich volledig heeft ingezet
voor onze gemeenschap. In de
preek vergeleek de bisschop
deroeping van de Maagd Ma-
ria (thema van hetevangelie)
met onze roeping als leek, als
religieus en als priester: wij
moetenons mettotaleoverga-
ve wijden aan het verkondi-
gen van het woord Gods en
aanhet ten dienste staanvan
onze medemens, waarbij dan
leeftijd geenrol speelt. Ook
bracht mgr Ellis naar voren
dat de nieuwe priester lid
blijft van zijn congregatie en
dus niet aan bijvoorbeeld een

parochie verbonden kan
worden.

Na de homilie ging de
bisschop over tot de wijding
met als onderdelen het ver-
zoek met getuigenissen, het
onderzoek, de belofte, het ge-
bed en de handoplegging.

Broeder Benedictus, pro-
vinciaal van dé congregatie,
memoreerde dat in 1969 het
algemeen kapittel van hun
gemeenschap de mogelijk-
heid heeft geopend voor de
broeders om tot priester ge-
wijd te worden: hiervan heeft
broeder Flavianus nu ge-
bruik gemaakt. De provinci-
aalonderstreepte deleefregel
en stimuleerde de medebroe-
derom de stichterS. Glorieux
te blijven navolgen en volle-
digopGod tevertrouwen daar
Hij weet wat het beste voor
ons is.

Mevrouw G. Sambo van de
parochie van Santa Maria en
)id van de buitengroep van
het bezinningscentrum
Emaus, prees broeder Flavia-
nus om zijn inzet; een voor-
beeldige, onvermoeibare wer-
keren organisator.

Pater Amado Romer, spre
kende namens de collega
priesters, bracht de moeilijk

heden naar voren die de
wijdeling had moeten over-
winnen. Met grote toewijding
heeft broeder Flavianus zich
voorbereid op ditmoment.

Na de belofte drukte de
wijdeling languit liggend op
de grond zijn totale overgave
uit. Tenslotte ontving broe-
derFlavianus met dehandop-
legging het sacrament van
hetpriesterschap.

Een hartelijk applaus viel
de nieuwe broeder-priester
ten deel na deze wijdings-
plechtigheid. Hiermee toon-
den de aanwezigen hun
waarderingvoor broeder Fla-
vianus, maar ook hun be-
wondering voor zijn wil om
hier op het eiland, naast zijn
pastorale werk, zich voor te
bereiden op het pries-
terschap.

Op het feest van de herden-
king van de verschijning van
de Heilige Maagd te Lourdes
heeft ons bisdom in de Lour-
deskerkeen broeder-priester
erbij gekregen behorende tot
de congregatie van de Broe-
ders van de Maagd van
Lourdes.

Hierna werd de mogelijk-
heid gebodenbroeder Flavia-
nus te feliciteren in het Glo-
rieux College.

MANlLA—President AquinovandeFilipijnen overweegt een gedeel-telijke noodtoestanduitteroepen omhethoofd te biedenaan decommunis-tische opstandelingen. Aquino ver-klaarde vandaag tegenover journa-listen dat zij hetministerie van De-fensieom adviesheeft gevraagdover
een dergelijke, door haar tot nu toesteeds afgewezen maatregel.

Slechte voorzieningen
Gezondheidszorg voor zwarten
in Zuidafrika groot probleem
KAAPSTAD — De ex-

plosieve bevolkingsgroei
die Zuidafrika doormaakt
en dedruk die opdeblanke
regering wordt uitgeoe-
fend om voor het zwarte
deel van de bevolking het
niveau van de ge-
zondheidszorg te verho-
gen, stelt deregering voor
steeds grotere problemen.
Dat heeft deZuidafrikaan-
se minister van Ge-
zondheidszorg en Bevol-king, Willie van Niekerk,
verklaard.

De zwarten makenin Zuid-
afrika momenteel 73 procent
uit van de bevolking van on-
geveer 34 miljoen. Terwijl bij
blanken het geboorte- en
sterftecijfer in evenwicht is,dreigt dezwartebevolking uit
te groeiennaareen totaalvan
65 miljoen mensen in het jaar
2025.

De gezondheidszorg isvoor
blanken niet gratis, zij staat
op een peil dat vergelijkbaar
is met derijke westerse lan-den. Voor demedischeverzor-
ging van zwarten kent de
staat grote subsidies toe.
Niettemin ligthet niveauvan

dit deelvan deZuidafrikaan-
segezondheidszorgniethoger
dan het gemiddelde van lan-
den in de Derde wereld.

Sinds 1976besteedt de
regering vijfprocent van het
BNP voor de bouw van zie-
kenhuizen voor zwarten en
voor andere maatregelen die
de gezondheidszorg voor hen
moeten opschroeven. Maar
volgens Van Niekerk stelt de
enorme groei van de zwarte
bevolking de regering voor
steeds grotereproblemen.

Sommige deskundigenzijn
echter van mening dat de
moeilijkheden waarop de
Zuidafrikaanse minister
duidt, alles te maken hebben
met watzij noemen het "kwa-
litatieve onderscheid" in de
gezondheidszorg. Deze komt
erop neer dat de Zuidafri-
kaanse machthebbers bij de
verdeling van de aanwezige
medische hulpmiddelen alle-
reerst rekening houden met
de belangen van de blanken.
Een soortgelijk verhaal, zo
menen deze experts, gaat on-
dermeerook opvoor hetZuid-
afrikaanse onderwijs- sys-
teem.

Verkeersdienst
WILLEMSTAD — Dertien aan-
rijdingen vonden er plaats in de
afgelopen24uurzo meldt'dever-
keersdienst van de politie. Eén
persoon raakte lichtgewond en
twee automobilisten reden door
na debotsing. De materiëlescha-
de wordt geraamd op meer dan15.000gulden.

WILLEMSTAD — De voor-
lichtings- afdelingvan deMeteo-
rologische Dienst vertelde van-
ochtend datCuragao sinds giste-
ravond onder invloed staat van
een zwakkestoringin deluchtla-
gen. Ditheeft tot gevolgplaatse-
lijke regenval. In deze maand is
tot nu toe veelmeerregen geval-
len dangebruikelijk is: 32,4 mm
regen, terwijl het gemiddelde
voor deze maand 26,8 mm is.

De verwachting voor morgen
is dat debuienactiviteit geleide-
lijk zal afnemen. Voor zondag is
er een kleine kans opregen.

Tweede onderhandelingsronde

tussen Sandinisten en contra's
MANAGUA —De regering

van Nicaragua heeft inge-
stemd meteen tweede onder-
handelings- ronde met de
contra's opzoek naareen wa-
penstilstand in hun 7 jaarou-
deburgeroorlog. Het gesprek
heeft van 18 tot 20 februari
plaats in Guatemala- stad.
Het eerste had in januari
plaats in de Costaricaanse
hoofdstad San José.

De desbetreffende kennisma-
king werd gedaan door Hans
Jurgen Wischnewski, de
Westduitse sociaal- democraat
die optreedt als adviseurvan de
Nicaraguaanse regering voor de
besprekingen met de contra's.

In Miami verklaarde de Nica-
raguaanse verzets-
woordvoerster MartaSacasa dat
derebellen- vertegenwoordigers
klaar stonden om naar Guate-
mala te gaan voor het overleg
met deregering.

Het overleg dat deze week
plaats had zullen vinden ging
niet door omdat de bemiddelaar
tussen de Sandinisten en
contra's, kardinaal Miguel
Obando y Bravo van Managua,
in verband met zijn ambt in het
buitenlandvertoeft.

VERKOOPPUNTEN
AMIGOE

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

Vier doden en
één vermiste na
ongeluk vrachtboot

QUITO — Vier personen zijn
gedood eneen wordtnogvermist
na een ongeluk met een
vrachtboot in de haven van Es-
meraldas in Ecuador.

Het ongeval werd vermoede-
lijk veroorzaakt door een water-
pomp in het schip dieontplofte.
De slachtoffers zijn twee vrou-
wen en twee kinderen van 11
jaaren zeven maanden oud. Een
kleuter van twee jaarwordt nog
vermist. Het ongeluk gebeurde
ongeveereen uurnadathet schip
had aangelegd in Esmeraldas.
Aan boord waren 47 passagiers
die niet van het schip gingen,
maarbesloten aan boord te sla-
pen. Enigen van henraakten ge-
wond.

ABVO in brief aan Bestuurscollege:
Benoeming van Gressman
zaait onrust personeel
WILLEMSTAD — De AB-

VO, de vakbond voor over-
heidspersoneel heeft in een
briefaan het Bestuurscollege
fel geprotesteerd tegen de te-
werkstelling van Frank
Gressman bij de dienstvoor
Arbeidszorgmethetdoelhem

na één jaarte evaluerenvoor
een eventuele benoeming tot
chef van de afdeling Perso-
neelszaken.Devakbond stelt,
dateronderhetpersoneel on-
rust isontstaan enwil daarom
enkele'aanbevelingen' doen.

In debriefwordt gezegd, dater
procedurele fouten zijn ge-
maakt, waardoor andere perso-
neelsleden niet in de gelegen-
heid werden gesteld op de vaca-
ture te reflecteren. Daarnaast
meent devakbond, dat de 'inter-
nemobiliteit'wordtgeblokkeerd
door de aanstelling van
Gressman.

Volgens de vakbond voldoet
Gressman ook niet aan de
functie- eisen: "Hij is niet in het
bezit van het diploma HBO-per-
soneelswerk, alsmede mist hij
naaronzebevindingen devereis-
te schriftelijke uitdrukkings-
vaardigheid".

De bond gaat door: "Voor wat
betreftzijnmaniervanoptreden,
heeft hij laten blijken de nodige
tactische grondslag niet tebezit-
ten.De problemen diezich tot nu
toe met het personeel hebben
voorgedaan, zijn er een bewijs
van. Oorzaak hiervan is, dat hij

de psychologische test, die eve-
neens deel uitmaakt van de se-
lectie- procedure niet heeft on-
dergaan, opdat uitgewezenkan
worden dathijaan degesteldeei-
sen voldoet".

COMMISSIE
De ABVO vraagt het Be-

stuurscollege een evaluatie-
commissie te benoemen, die een
objectief oordeel kan vellen over
de geschiktheid van Gressman.
Verder wil de bond niet de
functie van chef Personeelsza-
ken direct koppelen aan het
waarnemend- hoofdschapvan de
dienstvoor Arbeidszorg. Gezien
de groeiende werkloosheid
vraagt de bond aan het BC om
daarmeerekening te houden bij
het benoemen van een waarne-
mend hoofd van de dienst voor
Arbeidszorg. Hij dient, aldus de
bond, "meer dan ooit een gede-
gen opleiding op het gebied van
de arbeidsmarkt-politiek teheb-
ben genoten, om zodoende in
staat tezijnbeleids- adviezenuit
te brengen, die betrekking heb-
ben op de omvangrijke structu-
rele werkloosheids- problema-
tiek".

Alles voor een ge- (m wh
slaagd
CARNAVAL:

Glitters, <J

É
papier, J.
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noem maar
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" SOHEKA'S 1
container is binnen.

Bestelde meubels kunnen worden afgehaald.
l Generaalsweg 37. J

P)te
Carnavalsaanbieding

International Video en
Photo Shop

Saliria 127-Tel.: 613946

70 cent per foto +
1 album gratis.
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Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorzieningonderbreken op:
* Woensdag 17februari 1988

vanaf 09.00t/m 15.00 uur.
* Tomatiweg en omgeving, Bereheinweg en omgeving,

Bembeweg, gedeelte Komkommerweg, gedeelte Indju-
weg(vanaf Tomatiwegtot Schubappelweg), Rozenburg
en omgeving.
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AMIGOE



Geen tijd voor guerrilla's
Salvador wijst voorstel
tot staakt- het- vuren af

SAN SALVADOR—De Sal-
vadoraanse regering heeft
een voorstel van de linkse
opstandelingen opnieuw
over een staakt het vuren te
onderhandelen afgewezen.
Volgens ministervanCultuur
en Communicatie,Robert Ed-
mundoViera, wil deregering
pasonderhandelen na debur-
gemeesters- en parlements-
verkiezingen van 20maart.

"Op dit moment is het be-
langrijker besprekingen te voe-
ren met de politieke partijen die
de democratiewillenversterken
via de verkiezingen", zo lichtte
Viera hetafwijzende besluitvan
de regering toe. "Als de verkie- 'zingenvoorbij zijn,zullen wij be-
kijken ofhet mogelijk is met hen
te spreken, maar zij moeten wel
bedenken dat het belangrijkste
isdat zij dewapens neerleggen",
aldus Viera.

De linkse guerrilla- organisa-
tie Farabundo Marti- bevrij-
dings- front (FMLN) en haar po-
litieke tak, het Democratisch —
Revolutionair Front (FDR), had-
den deregering voorgesteldover
twee weken een nieuwe onder-
handelings- ronde te beginnen
via bemiddeling van dekatholie- ~

ke kerk.Bij debesprekingen zou-
denookwaarnemers van de con-
tadora- groep aanwezig moeten
zijn.

Bij de verkiezingen van 20
maart gaat het om 262 burge-
meesters- plaatsen en alle 60 ze-
tels van het Salvadoraanse par-
lement, waarin de christen- de-
mocratenvan presidentJosé Na-
poleon Duarte momenteel33 ze-
tels bezetten.

Volgens een leger- woordvoer-
der hebben de opstandelingen
dinsdag twee transformatoren
opgeblazen in de provincie San
Salvador waardoor een groot
deel van de provincie zonder
elektriciteit kwam te zitten.
Verderraakten zeven regerings-
soldaten gewond toen een
vrachtwagen van de Nationale
Garde op zeven kilometer ten
noordenvan dehoofdstad op een
mijn reed.

MIAMI —De vice- consulvan Co-
lombiain Miami,Delgado Salazar, is
donderdag in deze stad gearresteerd
wegens handel in cocaine. Twee
drugs- bestrijdings- agenten hadden
zich uitgegeven voor handelaars.
Twee andere Colombianen werden
ook opgepakt.

Rebellenleider weer actief
Eden Pastora: alle vluchtelingen
moeten te voet naar Managua trekken

SAN JOSÉ - De Nicaragu-
aanse rebellenleider Eden Pas-
tora heeft aangekondigd dat hij
op 22 augustusnaarzijn landzal
terugkeren in gezelschap van
duizenden vluchtelingen.

Pastorazei dathij in demaan-
den maart, april, meien juni de
vluchtelingen op zal zoeken om
hen ervan te overtuigenterugte
keren naar Nicaragua. "De
vluchtelingen in Costa Rica,
Honduras, Venezuela, Mexico,
de VS en andere landen moeten
een grote groep vormen die te
voet naar Nicaraguaterugkeert.
Daar aangekomen moeten de
boeren him voormalige gronden

opeisen en weer gaan be-
bouwen".

Pastora vocht in het zuidelijk
commando in de Sandinistische
Revolutie van 1978-79 die het
bewind van Anastasio Somoza
omver wierp. In 1982 brak hij
met de Sandinisten en trok zich
terug inCostaRica. Inapril 1983
nam hij de wapens op tegen de
regering in Managua, wederom
op hetzuidelijk front.

De CIA stuurde midden 1984
geenfondsen meer naarPastora.
Hij hield de strijd vol tot mei
1987. Toen trok hij zich terug
aan deAtlantischekust vanCos-
taRica enwijdde zich aan de vis-
vangst.

Engelbrecht: Financieel beleid MEP-college was slecht

Doorlichting financiële situatie Aruba
betaald uit pot technische bijstand

ORANJESTAD — Het rap-
port, dat deregering middels
het Accountants- kantoor
Moreten Limperg heeft laten
maken overhetfinancieel be-
leid van het MEP- Be-
stuurscollege, heeft 300 dui-
zend Nederlandse gulden ge-
kost. Hetrapport werd uit de
pot Technische bijstand Ne-
derlandgefinancierd.

Dit verklaarde minister van
Financiën, Armand En-
gelbrecht, in antwoordop devra-
gen die hetStatenlid Pedro Bis-
lip al op 3 april 1986 stelde. Dit
rapport kan — aldus het
antwoord van deminister — als
accountants- controle noch als

administratieve bijstand wor-
den beschouwd, maar is infeite
een doorlichtingvan definancië-
le situatie. Op grond van de fi-
nanciële positie en hetresultaat
per ultimo december 1985 kan
volgens de minister een mening
worden genoemd over het finan-
cieel beleid dat gevoerd werd ge-
durende 1984en 1985.

Gelet op de astronomische in-
komsten van voor 1 januari1986
en deliquiditeits- positie op 1 ja-
nuari 1984 en als men ditverge-
lijkt met de liquiditeits- positie
per eind 1985, dan is het beg-
rijpelijk dat het financieelbeleid
van het MEP- Bestuurscollege
zeer slecht was, zo gaf de minis-

ter tekennen
Hij zei, dathetbetrokkenrap-

portaan deStaten isaangeboden
opdat het parlement zich een
idee kan vormen over de finan-
ciële situatie van de overheid.
MinisterEngelbrecht gafnog te
kennen, datdeCentraleAccoun-
tantsdienst niet betrokken werd
bij de samenstellingvan hetrap-
port. Het was de directieder Fi-
nanciën, die voor de financiële
cijfers zorgde. Geen compleet
rapport kon worden samenges-
teld vanwege het ontbreken van
'up to date'financiële gegevens.

SAO FAULO — De federale

Eolitie van San Paulo heeft 220
ilo cocaine- pasta in beslag ge-

nomen en vijfpersonen gearres-
teerd, waaronder een Boliviaan
en een Colombiaan. Vermoede-
lijk heeft het vijftal contacten
methetberuchte Kartel van Me-
dellin, de oppermachtige
drugsmaffiavan Colombia.

Om hetverloop van het onder-
zoek niet in gevaar te brengen
wilde de politie geen nadere in-
formatie geven. Wel werd be-
kend dat de drugs voor 280.000
dollar gekocht werden van een
Boliviaanse drugshandelaar,
Ancizar YustMolina.De cocaine
wasverborgen in zeskoffers aan
boord van een Cessna- vliegtuig
datRio de Janeiro als bestem-
minghad.

Twaalfduizend autowrakken

Schrootbedrijf
Shoot te Hato

Ingezonden

WILLEMSTAD — Ten over-
staan van notaris mr R.J.A.
Palm is de akte van oprichting
verleden van deAntillean Metal
and Scrap Processing and Tra-
ding nv(AMSPT), die zich bezig
houdt met het verwerven, slo-
pen, verschrotten en verhande-
len in de vorm van schroot, van
autowrakken en andere meta-
len- en metaalhoudende con-
structies.

Aandeelhouders zijn J.J. en
W.E. Berkemeyer, defirmaKos-
ter Metalen bv (Beverwijk, Ne-
derland)enKorpodeko. De direc-
tie wordt gevoerd door de heren
Berkemeyer. MetKoster Meta-
len bv is door de vennootschap
een management- overeen-
komst aangegaan, voor een peri-
odevan twee jaarvoor het verle-
nenvan technischebijstand. Zes
werknemers zijn in dienst ge-
nomen.

De bedrijfsuitrusting zal be-
staan uit een 120-ton wegende

zogenaamde schrootschaar,
voorts enkele dieselmotoren,
kranen en vrachtwagens. De
schrootschaar is van het Duitse
fabrikaat Becker en zal tweede-
handswordenaangekocht; voor-
dat de schaar naar Curagao
wordt verscheept, zal zij een
grondige revisie in Nederland
ondergaan. De schaar zal wor-
dengeplaatst op hetterrein van
AMSPT te Shoot nabij Hato. Te
Shoot liggen thansruim 12.000
autowrakken opgestapeld —veel wrakken zijn daar naar toe
gesleept in hetkader van hetre-
centedengue-campagne—en de
vennootschap heeft zich ten op-
zichtevan het eilandgebied Cu-
racao verbonden om dezebinnen
eenbepaald aantaljarenvan het
eilandgebiedte verwijderen.

Autowrakken en huishoude-
lijk schroot — waaronder oude
koelkasten, wasmachines, gas-
fornuizen, airconditioners, e.d.— welke tot nu toe beschouwd
werden als last, worden omge-
werkttot exportabele grondstof-
fenvoor debuitenlandse staalin-
dustrie (hoogovens van Colom-

bia,Brazilië,Cubaen deDomini-
caanse Republiek).

De schrootschaar is geschikt
voor de verwerking van het vrij-
komende schroot van onder
andere deraffinaderij, de dok-
maatschappijen deutiliteits- be-
drijven. Gehoopt wordt dat der-
gelijkschroot in detoekomstaan
de nieuw opgerichte maatschap-
pij zal worden aangeboden, op-
dat verwerking ervan mogelijk
wordt, en het schroot niet onbe-
werkt het eilandverlaat.

De totale kapitaals- investe-
ring bedraagt inclusief het
werkkapitaal ruim NA/. 1 mil-
joen. Bij de oprichting bedroeg
het gestorte kapitaal van
AMSPT NA/.578.500. Koster
Metalennv, een schroot-verwer-
kingsbedrijf gevestigdin Bever-
wijk, Nederland (opgericht in
1932), participeert hierin met
NA/.165.000.

Het vreemd vermogen wordt
verstrekt door de Ontwikke-
lingsbank van de Nederlandse
Antillen nv en Korpodeko op
50/50 basis. Korpodeko vervult
hiernaast nogeenbescheidenrol
in het eigen vermogen van de
nieuwe vennootschap; de ge-
broeders Berkemeyer (de groot-
ste aandeelhouders) hebben
eerst optie op de eventuele ver-
werving in de toekomst van de
Korpodeko- aandelen.

IK HEB de laatste paar dagen
verscheidene telefoontjes gehad,
uitwelke gesprekkenik het vol-
gendeopmaak.

Sinds enige tijdwordenbedrij-
ven op Curagao opgebeld door
een man diemeedeelt namenade
Officier van Justitie, Kraal.te
spreken.

Die persoonvertelt dan onder
meer, dathetbedrijf een terrein
moet laten schoonmaken en als
dat nietgebeurt, dat de Officier
van Justitie de yoor de schoon-
maak verantwoordelijke per-
soon, door depolitie zal laten op-
pakken.

Ik betreur zulke praktijken
waar het Openbaar Ministerie
tenonrechte bij wordtbetrokken
en ik verzoek u uw lezers daar-
voor te waarschuwen.

Bij voorbaat dankend, verblijf
ik,

MR ING. O.C. KRAAL
Curacao

... vlnr C. Gomes Casseres, P.
Lauffer, notaris mrR.JA.PaIm,
mrD.vandenßroek-Humphrey,
E.A. Alvares Jr.; zittend vlnr
W.E. Berkemeyer, J.J. Berke-
meyer, gedeputeerdeAgustinDi-
az en F.H.J. Koster van Neder-
land...

Brassband
te laat bij
Dividivi

WILLEMSTAD—De leer-
lingen van deDividivi school
voor LOM- onderwijs te Era-
mastad hebben vanmorgen
een enorme teleurstelling
moeten verwerken tijdens de
vieringvan carnaval, die met
zoveel spanning tegemoet
wasgezien. De brassband van
deUNA kwam véél en véél te
laat opdagen, zodat het feest
nietdoorging.

Om half elf zou de
brassband komen. Diezou tot
elfuur spelen tijdens een op-
tocht door Emmastad. Daar-
voor had de school ook ver-
gunning gekregen. Er was
350gulden gespaard voor het
feest en voor de vergunning.
Maar de muzikanten kwa-
men pas om tien over half
twaalf. En toen was er geen
tijd meervoor de optocht.

De brassband van de UNA
speelde vanmorgen eerst bij
het Seaquarium. De Dividivi
school heeft talloze malen ge-
beld naar het Seaquariumen
de leiding van de brassband
laten omroepen, maar er
kwam geen reactie.

"Voor dekinderen is diteen
regelrechte ramp", aldus
schoolhoofd mevrouw J.
Noorden. "Ze hadden zich zo
goedvoorbereid en ze hadden
zo goed geoefend. Hoe kun je
het kinderen van een lagere
school aandoen om niet te ko-
men opdagen, althansveel te
laat. Of ik al betaald heb?
Neen, gelukkig niet. En we
moetennogzienof ik dieband
betaal".

Bridge Baranca
WILLEMSTAD — De bridge-

uitslagen van deBaranca- wed-
strijden van 10 februari luiden:
1. dames Valkenberg - Gibbs
65.36%; 2. dames Bongers - De
vries 62.24%; 3. echtp. Aelmans
58.85%; 4. dames Engelman -Bustraan 56.25%; 5. echtp.
Bergsma 55.21%; 6. damesBou-
dewijns - Calvo 54.17%; 7. Tige-
laar - Sewrajsing 52.60%.

Woensdag 17 februari wordt
eerstdealgemeneledenvergade-
ring gehoudenom halfacht.

Ingezonden
Geel monster
ALS BIJNA-DAGELIJKSE
wandelaar in de omgeving van
de goudmijn, Franse Pas, Rooi
Balashi, Rooi Taki, SabanaBa-
sora en vooral Spaans Lagoen
verzoek ik de ministersvan Aru-
ba het gele ecologische monster
bij de goudmijn te verwijderen.
Please, schuif de brokstukken
niet in de richting van het
SpaansLagoen. Dat ontwerp en
bouw in harmonie met het
landschap op Arubamogelijk is,
kunt u direct constateren wan-
neer uterplekke met derug naar
het gele monster gaat staan en
kijkt naar de twee woningen op
de westerse helling van Rooi
Taki.

WIMDRIESSEN
Aruba

COLLEGECYCLUS"DEANTILLIAANSE LITERATUUR
BV WIJDERPERSPECTIEF"

De UNA organiseert, in samenwerking met het ILA en het CCC en met
financiële steun van Sticusa een door

PROF.DR JJ.OVERSTEEGEN
verzorgde collegecyclus, getiteld

"DE STOEP ALS KATALYSATOR"
Prof. Oversteegen, hoogleraarTheoretischeliteratuurwetenschap aan de
Rijksuniversiteit Utrecht, zal daarbij de betekenisvan ditAntilliaanse Tijd-
schrift behandelen. Er worden een negental colleges gegeven, te begin-
nen op donderdag 18 februari en vervolgens op maandag 22 februari,
dinsdag23 februari, donderdag 25februari, maandag29februari,dinsdag
1 maart, donderdag 3maart, maandag 7 maart en dinsdag 8 maart.

De colleges vinden plaats van 16:00-18:00uur in het Mediacentrum.
Het inschrijfgeld, tevoldoen bij deReproduktiekamer, tussen 07:30-16:00
uur bedraagt Na’l.2s.- waarvoor ook een Reader beschikbaar zal zijn.

De Rector-magnif icus UNA
Mr.drs. Alex Reinders. UMIJ I 11

Untv*-dat Nashonal di Antfajj

UnrversJteit vande NederlandseAnßten
Unwersity dl Ine NetherlandsArties
Universidad dé las Antülas Neenandesas
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Pierson, Heldring & Pierson (Curacao) N.V.

zoekt voor de Trust-Sector

ADMINISTRATEUR
Pierson, Heldring & Pierson (Curacao) N.V. is een vol-
le dochter van Pierson, Heldring & Pierson N.V., een
internationaal georiënteerdebank die zich toelegtop
off-shore banking, trust activiteiten en vermogensbe-
heer.

Tot de werkzaamheden van deAdministrateur beho-
ren 0.a.:

— hetzelfstandig bijhouden vanboekhoudingenvan
bij ons kantoor gedomicilieerde vennoot-
schappen— het samenstellen van financiële overzichten— het voeren van correspondentie in de Engelse- en
Nederlandse taal.

FUNCTIE-EISEN
— vooropleiding SPD-, HEAO-, MBA-diploma of ge-

lijkwaardig niveau met ervaring— kennis van de Engelse en Nederlandse taal (zo-
wel in woord en geschrift)— goedecontactuele eigenschappen— zelfstandig kunnen werken.

Verdere informatie kan telefonisch worden ingewon-
nen bij deafdeling Personeelszaken telefoon 613955.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
Pierson, Heldring & Pierson (Curasao) N.V.,
JohnB. Gorsiraweg 6,
Willemstad, Curasao, t.a.v. de afdeling Personeelszaken.

WILLEMSTAD- Woensdag
heeft een delegatie van IPA (in-
ternational Police Association)-
leden uit Nederland, die van 21
januaritot 15februari ons eiland

VRIJDAG 12FEBRUARII9BBAMIGOE

De Faculteit der Technische Wetenschappen van de Universiteit van de
Nederlandse Antillen leidt op tot degraadvan Bachelor in de Technische
Wetenschappen.

Zij vraagt voor de afdeling Elektrotechniek op zo kort mogelijke termijn,
wegens vertrekvan de huidige docenten

1 LABORATORIUM DOCENT
ENERGIETECHNIEK

1 LABORATORIUM DOCENT
ANALOGE TECHNIEK

Tot hun taak zal behoren:— het verder uitbouwen en begeleiden van de praktika elektro-
techniek in het algemeen, en het praktikurn energietechniekresp.
analoge techniek in het bijzonder.— het begeleiden van afstudeerders tijdens de uitvoeringvan hun
afstudeeropdracht.— al hetgeenin hetbelang van afdelingElektrotechniek bijdraagttot
een goedegang van zaken in het laboratorium.

Vereist wordt:— minimaal 5 jaarervaring in hetvakgebied.— H.T.S.-diploma of een daaraan gelijkwaardigeopleiding.

Sollicitatiesbinnentweeweken na het verschijnenvan deze advertentiete
richten aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen, t.a.v. de heer
H.A.Th. Cruden, dedekaanvan deFaculteit derTechnischeWetenschap-
pen, JanNoorduynweg 111, Alhier.

UnJvcrsidat Nashonal dl Antia _||

Universiteitvan de NederlandseAntillen
University o» the NetherlandsAntilles
Universidad dé las AntillasNeertandesas
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JLQ@j[X]irTli_ NIGHT .^p^
JÉ2ÉS Carnaval: Alles geeft licht jBÈ_E^^

Yk Verkrijgbaar: Armbanden, hoofdbanden, ringen, oorringen, vlinderdas- ïj^it^__Tm. __T -i\\ ji Jes, brillen, kettingen, ballonnen. Alles lichtgevend en in JS| mS&* '_Ji£rV\)~ i:J' verschillendekleuren. __/_s*r
f^i_#f\ Wacht niet te lang!Beperkte voorraad. _»P^ \_^r

PÏETERMAAIPLEIN2O IVI \J IM ILt I PUNDA %^^

voorzitter van de Antilliaanse
sectie W. Kramers, de reisleider
H. Mol, de Moncourten de secre-
taris van het internationaal be-
stuur T. Leenders.

bezoekt, haar opwachting ge-
maakt bij gezaghebber Ronald
Casseres, in zijn functie als
plaatselijk hoofd vanpolitie.

Foto: vlnr: de gezaghebber, de



Karnaval aleidoscoop

{JjLE SCHOLIEREN HAD-
vanmorgen geen goed
voor de zware regenbui,

hun karnavals- activi-
I lten letterlijk in het water vie-,'n- Maargelukkigwerd hettoch
'nnen gevierd, zodat de kinde-. n'"ie in zeer mooie kostuums,Pschool verschenen, toch in de"lassenkonden jumpen.

**********JgTERMIDDAG ONTVIN-
ipDEprinsenpancho de sleu-
*' van Willemstad uit handen
yatl gezaghebber Casseres., °ordat deze sleutel werd over-
J\n(%d, maakte dit duohunre-
»'sbekend, waarop zijCuragao
purende deze dagen zal rege-

En gezaghebber Casseres
j a^v°lledigmetheneens enver-
jj

olc gisteravond laat in een on-erzeeboot naar een onbekend

eiland in de buurt. En de naam
van deze onderzeeboot is 'E sub-
marino diKarnaval', waar men
aan boord alleen maar tumba's
te horen krijgt, zodat de vissen
ook meekunnen vieren.

-T- -T- -T- -T- -t- *7^ -^ -f-

Z-86 ORGANISEERT VANA-
VOND op haar erf in de Roode-
weg een karnavalsfeest met het
optreden van de groepen Turbo
en Issoco, die uittwaalf man be-
staat. Het begint om zeven uur
en duurt tot elfuur.

VIJFENVIJFTIG GROEPEN
EN zes individuelen doener aan
de grote optochtvan aanstaande
zondag mee. De hele stoet is ver-
deeld in vijf secties, zodat men
een goede coördinatie van deze
optocht kan garanderen.

**********

MORGENAVOND GAAN DE
meeste mensen natuurlijk naar
Otrobanda om van de sfeer van
de vooravond van de karnaval-
soptocht te genieten. Duizenden
en nog eens duizenden mensen
zullen elkaar morgenavondont-
moeten, terwijl ter hoogte van

Topogigio Snack aan deRoode-
weg de groep Doble R zal
optreden.

DE GROTE OPTOCHT start
zondagomtien uurprecies en al-
le praalwagens en andere voer-
tuigen moeten al tegen zeven
uur 's morgens bij het startpunt
aanwezig zijn. De leiders van de
groepen worden nogmaals her-
innerd om alles goed na te kij-

ken, zoals bijvoorbeelddemotor,
banden enz., want het is echt
jammer om na vele dagen van
hard werken wegens technische
mankementen uit de stoet ge-
haald te worden.

MORGEN ZAL HET wel druk
zijnin de stadals iedereen nogal-
lerleikarnavals- artikelen,zoals
T-shirts, hoeden, petten enz.

gaat kopen om van het karna-
valsfeest te genieten.
Waarschijnlijk zullen veel men-
senzoals gewoonlijkvanafzater-
dagavond naar de stad gaan en
tot zondagavond na de optocht
weernaar huisterugkeren. Ofde
meesten deoptocht heelnuchter
zullen zien, valt wel te betwijfe-,
len, want iedereen viert karna-
val op hun eigen manier.

WILLEMSTAD - Curagao
heeft (tijdelijk) een nieuweover-
heid. Het eilandis nu in handen
vanprins Ban en van pancho Di
Nobo, diegisterenvangezagheb-
berRonaldCasseres debestuurs-
sleutelkregen overhandigd. Car-
navals-koningin CharlaNieveld
was er getuigevan.

Spel 'Bij de buren' nieuw wapen
tegen vooroordelen over migranten
-door Victor Hafkamp-
AMSTERDAM — Een

gezelschaps- spel met als
titel "Bij de buren" is het
nieuwe wapen in Neder-
land tegen vooroordelen
over migranten onder de
nederlandse bevolking.
Dit jaarworden door heel
Nederland twintig regio-
nale bijeenkomsten op
touw gezet voor potentiële
spelleidersbij beroeps- ge-
richte onderwijs- instel-
lingen.

Het eerste exemplaar van
het spel werd onlangs in het
Arme Frankhuis in Amster-
damaangebodenaan dejonge
voetballer van Ajax, Bryan
Roy. Hetspel is gemaakt door
de Arme Frank- stichting en
het Nederlands Centrum
voor Democratische Bur-
gerschaps- vorming, NCDB.
De van oorsprong Curagaose
familie Roy treedt in het spel
op als een van deondervraag-
de immigranten-gezinnen.

In het spel "Bij deburen" is
steeds één migrantengezin
het middelpunt. Antilliaan-
se, Surinaamse, Marokkaan-
se ofTurkse gezinnenhebben

informatie verstrekt over 12
onderwerpen en thema's uit
het leven van iederedag zoals
werk, vrije tijd, woonomstan-
digheden, onderwijs,
godsdienst en familie- rela-
ties.

INFORMATIE
Bij het spelen van het spel

komt een migranten- gezin
steeds duidelijker naarvoren
dankzij de stapsgewijze nieu-
we informatie over hetbetref-
fende gezin. Volgens Ingrid
Horstink van het Nederlands
Centrum voor Burgerschaps-
kunde in Amsterdamis ereen
groot verschil met anderebe-
kende Nederlandse ge-
zelschaps- spelen.

"Het gaat in het "Bij debu-
ren"- spel niet om winnen of
verliezen. Bij andere spelen
moetjeproberen jetegenstan-
der de loefaf te steken door je
fiches op dure straten en hui-
zen (Monopolie) of je medes-
peler in de put proberen te
helpen. Maar het gaat hier
uitsluitend om al spelend
kennis temakenmet migran-
ten- gezinnen.De spelerskrij-
gen de kans meer informatie
te krijgen over het betreffen-

de gezin. Daardoor kunnen
vooroordelen die er mogelijk
zijn op speelse wijze worden
weggewerkt".

VOOROORDELEN
Het spel is gemaakt om te

worden gebruikt bij cursus-
sen, bijscholingen en trainin-
genmetgroepen overthema's
als vooroordelen, racisme en
discriminatie.Het accent ligt"
steeds op wat een gezinzegt,
doet, vindt, ofwil. Volgens de
makersvan het spel wordt op
een moment dat de spelers
denkenbij een bepaald gezin
een soort denklijn ontdekt te
hebbendielijnwordtdoorbro-
ken dooreen verrassend ofon-
verwacht standpunt.

Tijdens de presentatie van
het spel door Nederland wor-
den zowel leerkrachten van
middelbare scholen als in-
structeurs bij opleidings- in-
stituten voor de politie,
ambtenaren, buurthuiswer-
kers e.a. in debijzonderheden
van het "Bij de buren"- spel
ingewijd. "De reacties zijn er
positief tot dusverre. Ik denk
aat we hier met een geslaagd
initiatief hebben te maken",
aldus een medewerker van
hetNCDB.

Meer gegevens moeilijk verkrijgbaar
Politiecijfers over afvloeiing
en aanstelling personeel bekend
WILLEMSTAD— Uit een ta-
bel met gegevens over
afvloeiing en indiensttreding
van politie- personeel blijkt
dat het met ontslagen in het
Korpspolitie van de Neder-
landse Antillen bestwel mee-
valt. Dat concludeert derege-
rings- voorlichtings- dienst in
een persbericht. De politie-
vakbond is nogbezig met het
verwerkenvan haarcijfersen
zou pas laterkunnen zeggen
of de gepresenteerdecijfers
juistgeïnterpreteerdzijn.

Werden er in 1986 nog tien
mensen extra in dienst geno-
men,vorig jaarverminderde het
personeels- bestand met één en
werd hetjaarafgesloten met 502
politie- ambtenaren. Vanaf1985
toen Aruba zich afscheidde van
de andere vijf eilanden telden de
vijf eilanden 493 personen in
1985,503 in 1986en 502 in 1987
die in het korps werkzaam
waren

Voor Curagao betreft het 383
in 1985,394in 1987en393 inhet
afgelopen jaar.

Helaas geven de door deRVD
verstrekte cijfers alleen maar
aan wat het uiteindelijk saldo
van afvloeiingen en benoemin-
gen zijn. Het totaal aantal
korpsleden mag dan wel in 1987
met één afgenomen zijn, maar
daarmee is nognietduidelijk ge-
worden hoeveel korpsleden er
vorig jaar uit het bestand zijn
verdwenen en vervangen.

Hetblijktbijzonder moeilijkte
zijnombij deleidingvan hetpoli-
tiekorps cijfers tekrijgen.

Van de huidige 502 korpsle-
denzijner twaalf diemomenteel
niet meer werken bij de politie
maar voor wie wel een plaatsje
opengehouden wordtvoor als ze
naeen aantal jarenweg geweest
te zijn, weer terug willen keren
in hetkorps. Hierbij gaat het om
mensen die enige tijd naar Ne-
derland of de Verenigde Staten
willen om een cursus ofeen stu-
diete volgen. Ook is er een geval

bekend van een politieman die
zes maandende dienstverliet om
te zien ofhij als kleine onderne-
mer in deprivé- sector een eigen
bedrijfje op kon zetten. Mochten
zijnplannen niet lukkendankon
hij altijd nog terugkeren naar
zijn oudewerkgever.

In september/oktober van dit
jaarzal depolitieschool een nieu-
we lichting agenten afleveren
van intotaal achttienman groot.
Hetvoornemen bestaatom in de-
ze maand een tweede klas van
vijftien tottwintig manvan start
te laten gaan.

Overheidbetaalt mogelijk infrastructuur
Financiering uitbreiding
Coral Cliff nog niet rond

WILLEMSTAD— "Wy zyn
nog bezig te onderhandelen
met een aantal geïnteresseer-
den, maar we verwachten
binnen enkele weken tastba-
re resultaten te kunnen pre-
senteren." Aldus rapporteert
project- adviseur en director
manager van Coral Cliff Ho-
tel over de vorderingen om
terzake kundige investeer-
derste vinden voor de 10 mil-
joenkostende uitbreiding
van hetCoral CliffHotel.

De vijf lokale aandeelhouders
erkennen dat ze niet over vol-
doendekapitaal en expertise be-
schikken voor de uitbreidings-
plannen en voeren overleg met
mogelijke nieuwe aandeelhou-''
ders die over financiën en de er-
varing beschikken.

Het hotel presenteerde on-
langs een verbouwings en uit-
breidingsplan. Hierin wordt ge-
sproken van een vergroting van
hetaantalkamers met 62. De be-staande35kamers zullen geren-
oveerd worden en een aantal
nieuwe projecten als een
zeilschool, een bar- restaurant
op deklip- rand, aanlegsteigers,
een zwembad op het strand en
veranderingen in bestaande
ruimtes wordt eveneens in het
masterplan vermeld. Het ligt
aan detoekomstige financiers in

hoeverre de suggesties van het
masterplan overgenomen wor-
den door deaandeelhouders.

Uitbreiding is nodig, zo
meldde Van der Velden van-
ochtend, omdat het hotel op dit
moment te klein is om winstge-
vend tekunnen draaien.De aan-
deelhouders zullen zon 35 pro-
cenjt van het benodigde budget
bijeenbrengen, derest komtvan
banken, investerings- fondsen
en anderefinanciers.

Op de vraag of het inderdaad
waar is dat de regering zich be-
reid verklaard heeft de infra-
structuur rond het hotel voor
haarrekening tenemen,zeiVan
der Velden dat gedeputeerde
Herman George had gezegd er
"serieus over na te zullen
denken".

Canadees beroofd
WILLEMSTAD — Gister-

nacht werd een patrouille van
Punda naar het Princess Beach
Hotel gedirigeerdvoor een bero-
ving. Aldaarverklaarde een 49-
-jarige toerist uitCanada dateen
man met een vuurwapen hem
had bedreigd en hem 150 dollar
en 45 gulden afhandig had ge-
maakt, waarna hij in de mondi
verdween. Depolitic kon deover-
valler nietachterhalen.
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";!"*.Vl GRUPO jpISFRAS KAMT■ PERS. ■" 'JKANT.VEH. |KANT. KAR. | BANPA MUSIKAL ■ KATEGORIJ C

"|«', Protokol Kcmishon /'" " 8
,"*.' Prins i Pancho + eskorte ' 14

£l A- 1 Discobierr- Fantasia hubentut 2000 .1* 2. 1 Brass Secret Service Mediano

''*.', REINA DI KARNAVAL 7_ 1 ■■

"*,"' . 3 Individual 9,«^,' A- 2 Cesario Conradus ■. . . , D

y*«' A- 3 Carlos Kouter Los Invasores 4-1 Individual Q

""*"' inn t , Future C~',< A- 4 Radulphus College Grafitti iuu , 3 ! spice and pepper Grandi f

!"*." A-"5 Solo di Pueblo Cowßoys and Girls 30 2 1 Boombox Chiki

"*!" "~b fl*S Poi Kompas | Folklore di Bali 80 4 1 _Ipajcto Nobo Grandi

',y,' A- 7 Grupo Institute» Fantasia llanera 60 3 1 Banda Ishow Caracas Mediano !
!«"*"" A- 8 Sorefan N.V.. Ambiente tropical 10 I 1 D.J, Chiki

j.*"»* A- 9 Grupo SI Bailarina di Brazil 97 '2 1 Kariüo Grandi j |
«*""* : _No ta lembelansa,pero lembe 2 ■ Frank and Friends- ' 11 ■."%

,« A-10 Pa pasa vn pret sm kansa ; ''!"*. A-ll Limburgse Kabrieten 40 : 1 Boerenblaaskapel Chiki
|!«*. A-12 Lage den Hos Fiesta di Zonnebloem 50 3 D.J. ABC army Mediano

*"**" A-13 Siironia Thielman Carnivals' Mermaid 5 - Individual | '£"*"*! A-14 Love Birds Fantasia di Wonderland 60 3 Krioyo i Kontento Mediano '
'|»**»', A-15 Nos Goso . Bal Masquë __. 70 3 1 Satelite Mediano

S B-16 Bunitfisa di Hardin Fantasia Bellas Artes 70 2 1 Estrellas del Caribe "tediano Q
"* B-17 The Stars strea 10 -2 aüki Q
'l B-1B Talisman del Universo Korsow,ata bo kurazon 35 3 1 DJ. Rio Zebra Chiki ft

'"* B-19 Grupo HUBO Flintstone fantasy 128 2 Brassband Grandi ! S
t . -—-————-———— - —— — ■ - ——_-_—— tg, , B-20 Exposition Underwater festival 3 Individual

'*! B-21 Felis i Kontento Fantasia di cabaret 84 2 * OKE Grandi 5

!") B-22 Primisia Payaao 125 3 IGrandi BS
"'!«B-25«*t Ki kv ta den kareda I Bandera di Francia ; I 16 2 1 W'Barbaro Atanacio I Chiki || K
,' ' * — i - ■ ________ -,-- f*a<—«»" ' 9_D

"|!« B-24 Famia grandi di Zet Isonido na kolo 55 2 1 Armando Huerta Fiesta She -tediano jKfe-^^^ MHffl___WflMffMl^tëgMO ?
" " * - .*.*.*.,«,-».,.,-*-,-,-,-,.,T*-,-»-*-»-«-«:»:»«%:»»»»■■■ ■ _V_*_'_ >_lWj_Ftfyqc _pcciiii2ili_l_l|f llrCK 1 öil U_K Off

|!«,- C'2s Happy People Pinoodiio 1 2 1 Pimientalrey di tumba) Grandi

££ C-26 Happy Kids.Happy days Pushi 100 ~
Happy Peanuts l-rlndï Si

'!".*'" C' 27 Sorpresa . Tene duru kv PREKE 45 2 Surprise '' Mediano \\
C-28 Armonia i Alegria Hawsiin Festival 44 2 ' ~ The Fight

"
Mediano S

'Ij: °-29 Pi°°P°to S-rt-dißrzail __ 3 , 1 Brass^express ~~ " Msdia^ Jj
'|!" C-30 Rupert Sambo Fantasia di pluma 2 ■

-^^^-J I

;£' Q'22 Pen dje nos ke. Ta Parada do horloge 35 2 -_i]e _-jj_

>|,« C-33 Bon Ambiente Internaciona Space Fantasy 30 2 Telstars Chiki ! _R
'il C"34 Jum?in3 »-ts Eiskrim 60 2 ! g» ' Medïlno' !I I

"_" C"35 Coca^CoU Be my Valentine : 80 1 1 iTselëkshon Mediant , ]

;.;;.;, 0-37 Bibi Martina f___L 1 " individual

1.*:.;.;D-38 Butterflies are free Fricalisimo SOi 2 1 DJ Easy Boy Ido "Medïano^
'£'"; D"39 Amadeus fever Pruikenüjd « 1 1 DJ HUGO Mediano 5 I

'0,D",° *>sßax*Ka KaradiSijßn 40 __J Caribbean Express Chiki

;.*';.*": °-41 Kora Fantasia Kgnito 100 2 Ccrto Dinamito' Grlndï B I
,!'!*"*" D"42 181 Dolly Emblema NAPB " 3 ~" j Bfi
."*""*« D-43 Gezelligheid GezelUgheid na luna di miei 25 11 Brisa "" ' 'aikï 38 ''*.»,"* D-44 Grupo GLOBO Makakeria ; 125 1 1 nan - isocco "■ H |
,'"","*. — — ■ . gt,Maarten brass express _6randi^ fpf 1;:N.V D-45 Grupo MOVESHCM Ban fiesta kv nos DJ nan 45 2^ DJ Hot Dog Disco ( Mediano _B
."*."*" D-46 Refineria Isla Folklore di Antias 120 4 1 Explosives IP;
.",."," . , --. 1 , Magic IFire Grar-i flf
'■''yl* D"47 Pequena Ccmpania Fantasia di pushi 75^ 2 _________ Bl»tion Mediano:::::::::x:px;x^S^ 8" _" "* ♦♦."_"_" """""""""""""""" """""""""""■■■"»■■li'_'i lJlJi.i.i,..i_ililililili|,Cl llftft_^_^ I, DQ j lortrf ft _■ _ injTJ_rt::;:::::::::v::v::v:wx.»x.v^ jm8} I
"'""^"! E"48 Estreno-di Pikete Bishita serka Papa Pascu 70 3 1 Doble ifsss^^rl/I,W^ BUUUÜfIü^ ,
"J»»*»*! *^9 Grupo AMISTAT Glory of Africa 35 2 1 ' ' "—~~ 1 |

'»"*."*"' E-50 Rogue Iqnatius Ku nan mes ta biba bon Ku otro 4 ~ ' ~ 1 1
,'J,»*.J " ; . Individual | H
|»*V." E-51 Grupo UNA Traje espasial 85 2 1 Survival

~
r 7 I Qt* "_" | —.———_»_^_. ~ ————-______ tirandi . DC

,"*,"*.' E-52 Crazy Teremoto E solo di Caribe . 30^ 2 : ESSO h t- i Oft
',''"**"!" E"53 ___Jtu Boondii )75 1 2 1 Racing chiki

;!*;* -fes* "-r'r m 1 ttar_inerQs fiXmns % a p.j. d)lk^

*»**■-____is Bw Aabiente Folkloriko Jugoslavo 80 2 i SARISA
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p'e,

Körsou kompleto glgg;
ta bebe.

1 PARASOL 11
i/oor slechts iff

’. 32.50
+ GRATIS II

Ü % T-SHIRT
hf ra af te halen
ü g Grebbelinieweg 84 W£
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

I K^rfe-s^ tot 10 woorden

F. 5,50 /£\/ySJT Elk woord meer \£&si)
//// ji\ UITSLUITEND tgJJ
/^> Ui A CONTANT!

saaasi^n____a_BßSsa

4 SLAAPKAMERWONING TE
Schelpwijk, op eigendomsgrond
vraagprijs ’ 110.000,-Tel: 72211

TOYOTA COROLLA St.wg.
1983, 68.000km, NA/.8.000,-.
Tel.: 616989na 18.00 uur.

WEGENS VERTREK: Peugeot
504 '79; elektrisch gereedschap;
porchset; picknick- tafel; parkie-
tenkooi; grote bureaus; duikset;
boeken; planten. Oranje Nas-
saulaan4.

VOLKSWAGEN KEVER 1979,
den bon kondishon, preis
’.2.200,-. Tel.: 55490.
1 CASH REGISTER Richmac,
electronisch; 1 airco. Tel.:
671802/671791.

AUTO AUDI 100CD, 1984, full
equip.; motorfiets Suzuki GS
1100E1983;motorfietsKawasa-
ki Ninja 1000R1987. Tel: 72777
(kantooruren)/73947 (huis).

UN MOLINA DI pos kompleto
’.2.500,-, 30 pia haltu, rad 8.
Tel.: 778Ó8. Kaya Akoerio 13.

4STUKS GORDIJNEN,kant en
klaar om op te hangenen 1 wan-
dmeubel. Tel.: 76839. Adres:
Apollostraat 26.

GRANDIOZE PORCH salè:
complete inboedel o.a. wasma-
chine; koelkast; porchset;
bankstel; bedden; kasten; baby-
kamer en nog veel meer. Kaya
JanThiel 18.Tel: 671609.

INSTRUMENT 7 BANDS equa-
lizer GE7 multi-track home-
studio Vestafire MR-30 prog-
rammable digital drum- compu-
ter DR 220E. Tel: 43764,13 fe-
bruari na zes uur.

HONDA ACCORD 1985 van
arts. Alle optionals, airco,
vraagprijs NA/. 18.000,-, luxe
uitvoering.Tel: 614152.

RUM 1
SAN I

PABLO
ZEER BEVREDIGEND I

TEKOOP "^AANGEBODEN I
DATSUN NISSAN

STANZA 1983
Airco, automatic, sunroof.
/Is. 8.000.-, in goede staat. P.

Bastetstraat 28
Kantoor: Tel. 73400

V toestel 254 J
/-""""" «^TE HUUR:

" 19" I "

. T.V.'s, ,

, VIDEO'S "
"poli_|t_^priioa*
" "Schottegatweg Oost 36

Tel.: 79785-79787 #

HONDAACCORD/Prelude EX
vanaf bouwjaar 1983. Tel.:
83930.

MODE PASPOP, liefst verstel-
baar in diverse maten + stand-
aard. Tel: 674472.

MET SPOED: ongemeubileerd
woonhuis (3 sik. + badk). Tel.:
83446.

WONINGRUIL NEDER-
LANDS gezin met 4 kinderen
zoekt voor de periode van 14 juli
1988voor 2 a 3 weken een oppas-
huis op Curacao te ruilen voor
monumentale woonboederij in
Zoeterwoude. 'Inlichting Dhr. F.
Ledeboer Tel: 614656 - 614700

,-4 Saliria
KESHIYENA

hééérlijk!

TE HUUR
GEVRAAGD:

GEMEUBILEERD
WOONHUIS

periode 15 maart -15 juni
in goede buurt.

Aanbiedingen: tel. 79461

Fort
Waakzaamheid
Vrijdags een

Echt
Happy Hour!!
JB.OO- 19.00 uur.^

{ï Penha's Men's _^ fBoutique JD i
\ is goed gesorteerd -«sgflfi^j
[ in luchtige
\ sportieve ÉH|B^

kleding

f ) Punda
! Caribbean Hotel

Y^'iY :"'-"■'■"' ■■■■■■ ■'"mmmimmw^»-'iriiV'mmffiim--'-m,.'"'"''- » ''~ ■<'■*:'iï'l'imr&ï

lo^ Ontvangen: ®C?r-~^ Katoenen bloesjes K-*-|
in verschillende kleuren.
Combinaties truitjes - slacks
van „Bonny & Bill". *4fc

Boutique jP

De laatste dagen ■^1
extra lage prijzen ! mkm

Alles moet weg. WiM
Profiteer nu of nooit, pj

BROKX SHOES M
Bh

Bloempot Shopping Center J

Valentine'sDay^
Specials

* Hand gegraveerd glas.
Metzijn/haar naam.
50%korting.
Klaar terwijl Uwacht!

* Leren portemonnee.
Met negen (9) vakken.
25%korting.
geldigt/m 13-2-1988.

Kas di Arte Körsou
Breedestraat nr. 126

OTROBANDA
Happy

Wij zoeken

INWONEND I
DIENSTMEISJE
lief voorkinderen.

Tel.: 87070 of
611129 J

IMp Kom n-^mi§
1 Punda f

Pietermaai 20
Educatieve bouwmodellen
voor kinderen, complete set

i verf, stiften en krgt.

CLIMA CARS

LAÜTOALMONDITIONINGHerst IA Tel. 672059Sta. Rosa
mmjou^mmm*mmt^mAm^mmtA^^^^m*mmm»mum*m*m^i '

T-Shirts in kindermaten
voor Carnaval.
Bijoux, slippers en san-
dalen.

La Indiana N.V.
Hendrikplein 11 '

Internationaleverhuizers en verschepersIHmTERSTERG. Dokweg z/n, achter MaduroPlaza -Curacao, N.A.
Te 1.:70140 — Fax7ol4l.

Vakkundigebehandeling van inkomende verhuizingen.

C~ \__#f**Wy t/o Industriepark z/n Brievengat
>^ achter Golden Drive-In

\AraWaK. Clay Products Tel.: 77658

2 decorative& g Als U gasten heeft uit hetbuitenland laat- architectural , hen daneen mooi stukje zien van ons
*, ceramics j '% * „dushi Körsou"

Openingstijden: ma. t/m vrij. 7 - 6 uur
za. - zo. 9-1 uur

V J

BETDN-MIX CENTRALE
FUN£S2 »£EE\?JSK&ALKEN' BLOKKEN, BOUWMATERIALEN.OOK VOOR VERKOOP VAN BLOKKEN, ZAND EN GRIND- BrakKeput Ariba z/n(naast Technische School):

V Tel. 674673 -672204

GEVRAAGD
BANKETBAKKER

Vereisten!— Diploma Banketbakker of gelijkwaardige oplei-
ding.— Leiding kunnen geven.— Minstens 5 jaarervaring als banketbakker.

Uw schriftelijke sollicitatie met pasfoto te richten aan het
bureau van dit blad onder de titel sollicitatie banketbakker
no. 614, Curagao.

■■■_, : ■■■■ i^^___K

tßWSfeiffW m s/p __■

f STICHTINGKATHOLIEK ONDERWUS SABA
roept sollicitantenopvoor de functievan

VAKLEERKRACHT NEDERLANDSE TAAL
voor haar basisschool per 1 augustus 1988.— Gegadigden dienen volledig bevoegd onderwijzer in het bezit tezijn van de akte Nederlands L.O.— Een gedegenkennisvan deEngelse taal is noodzakelijki.v.m. hetEngels projekt.— Belijdendkatholiek te zijn.> — Sollicitaties terichten aan C. Zagers, TheBottom Saba. j

(/~\ I’ THEATER '87 \f BRENGT 1

En ik dan...../EEN BLUSPEL /GESCHREVEN DOOR /
ANNIE M.G. SCHMIDT/
op s19+20februari 1988/ S
IN CENTRO PRO ARTE /REGIE: Harold (Chopi) van derRee

met Truus Dijk, Els Boelsma, / fIda Cranendonk, Jacques Capello /
_

PJKaarten a t10u- / \verkrijgbaar bij:
Mensing's Caminada l E
Van Dorp Promenade \,
Boekhandel Salas -
The Complete Kitchen en
aan dekassa van C.RA.1 - J -" " '

Honderden
_^*JÉ* Verschillende soorten souvenirs.

VJlf Caribbean HandcraftN. V.
JanThiel Tel.: 671171 />, _y^|l_>y Ookteverkrijgen bij betere souvenir-en giflshop. /

——-M~i-^-__-________f

lANTHONY
VEDER JS&
& Co. N.V. s|Cg ;

Wij gaan door! lmj|
PAKKETTEN naar :
NEDERLAND
* Luchtvracht per K.LM.* 3.50/kg, minimaal ’. 45.-
-* mcl. verzekeringen douane kosten
* voor meer informatie Iföfcyt
TEL,: 614700 |P^

tA ONE HOURPHOTO LAB
0 HEERENSTRAAT 17

wy zijn zondag om 11 uur
en

-.( maandag om 10 uur OPEN.

'^ Foto: per afdruk ’. 0.55
_ -

Internationally orientatedcompany with longterm
goals is looking for a

DEPENDABLE LADY
with a similar interest.
Must have a pleasant disposition,capable ofwor-
king independently, possessing administrative
skills and performing on an executive secretarial
level. She should have the ability to supervise, to
adapt to newresponsibilities, be familiar with up
to date meansofcommunication andfeel comfor-
table in a computer environment, be fluent in ma-
jor languages and take dictation.
Please direct letters to JLCc/o Amigoe, Curacao.

a
_

nM_MHV__.^_^_____aa»^-M___^M_^___i__MM-B_»_-_«-^B-^a

<BestRates from

PUERTO RICO
Please contact:

AHr Caribbean Cargo Services N.V.
tel.: 672588/671566 fax.: 674366!

I Ijk MAKURA I
j< \ sa'i diman d*eoutor j
yi [jT \ kurasoleno konosi j

BETIDORAN
* 3
_i ekolekshon dikuenta körtiku j

* MAKURA
* ...."■*
j\. Di ventanaturlibreria. %
*J* Editorial Kooperativo ** Antiyano "Kolibri" *

fwmmmfait T—d ktiUurtMti X*
JTyi Tel, 70092

Bunny's
Chicken Special

* 2 STUKKEN KIP
* PATAT
* VERSE SALADE
* PINDASAUS

U kunt tijdelijk profiteren van

COMPLETE MAALTIJD

voorslechtsf|_4
fso



AGENDA
BONAIRE

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

LANDFILL teLagoen: maandagt/m vrijdagvan 07.00-16.00 uur; zaterdag08.00-12.00uur;zondag gesloten.

OPENBARE BIBLIOTHEEK(openingstijden voor het publiek)
maandag en donderdagvan 14.00-18.00uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/'4.00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00uur)
(openingstijden voor lezers)
woensdagvan 14.00-19.00uur.
POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur.
SERVICE CLUBS
Kiwanis: donderdagavond 19.30uur -Hotel
Bonaire.
Lions: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.Round Table: elke tweede maandag■Buurtcentrum Terra Corra.Rotary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.
BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:08.00-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
pend.

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiginghiervan gelieve contactoptenemen met de"eerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

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

KOKOUSHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
naireaanse schelpen en koraal; open vandinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Kaya Nikiboko Zuid 3.
LVV; openingstijden slachthuis maan-dagt/m woensdagvan 07.00-12.00/13.00--16.00 uur en donderdag en vrijdag van06.00-1 1.00/1 1.30-14.30uur.

KERKDIENSTENSint BernarduskerkKralendijk:
dagelijks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00uur. M

CoromotokerkAntriol:dagelijks 19.30uur; zondag C9.00en 18.00uur M

LudovicuskerkRincon:dagelijks, ook zondag, 19.30uur.

KLACHTENBEZORGING doorgevenaan mevr. A. Wong- Loi- Sing, KayaCacique 4.

Overleg tussen
Sandinisten en
contra's uitgesteld

SAN JOSE — De tweede
ronde van onderhandelingentussen het Sandinistisch be-wind in Nicargua en de
contra's is uitgesteld. De ge-
sprekken die aanvankelijk
vandaag zoudenworden her-
vat zijn een week opgesch-
oven.

Volgens de Nicaraguaanse
ambassade in SanJosézijndeon-
derhandelingen uitgesteld om-
dat kardinaal Miguel Obando y
Bravo, diebemiddelttussen bei-departijen, momenteel inEuro-
pa verblijft. Vertegenwoordi-
gers van de rechtse rebellen en
deregering in Managuatroffen
elkaar eind januarivoor het
eerst in San José.De tweede on-
derhandelings- ronde wordt nu
°P 18 februari in Guatemala ge-
houden.

Nadat het Amerikaanse
Congres vorigeweek tegen nieu-
we hulpverlening aan de
contra's stemde, proberen de
rechtse rebellen geld los te krij-
genbij particulieren. Zijrichtten
een open brief aan het Ameri-kaanse publiek waarin zij vra-
genbijdragen te sturen naar hetkantoor van de contra's in Was-hington. DeRepublikeinse sena-torRobert Dole, een van de kan-
didatenvoorhet presidentschap,
heeft al vijfhonderd dollar ge-
stort. Contra- leiderAdolfo Cale-
ro zei op een persconferentie dat
Particuliere giften altijd zullen
achterblijven bij dehulp die"deAmerikaanse regering zou moe-
ten geven". Calero ontkende dat
depositievan de contra's aan de
°nderhandelings- tafel is ver-
zwakt door het afsnijden van deAmerikaanse steun.

Bonaire op
ESPN kanaal

KRALENDIJK—Een enor-
me reclame voor Bonaire
wordt stilzwijgend elke mor-
gen uitgezonden door het
Amerikaanse televisie- stati-
on ESPN op kanaal 3.
Daar wordennamelijk elke mor-
genom halfzeven tot zeven uur
aerobic gymnastiek- lessen ge-
geven. Dit gebeurt door Denie
Austin enzij isdaarvoorgeruime
tijd op Bonairegeweest. De oefe-
ningen die Denie doet, hebben
altijd als achtergrond typisch
Bonaireaanse plekjes, zoals de
jachthaven, Bonaire Beach-
hotelen het gestrande schip na-
bij de Willemstoren. De inlei-
ding vormt altijd een liefelijk
plaatje van Rincon. Het prog-
ramma is opgenomen door Poto-
mac Condition en wordt onder
andere gesponsord door de
Amtrek.

Het programma wordt mede
aangeboden door het Divi con-
cern en Flamingo Beach-hotel

Verkeersmaatregelen
met carnaval

KRALENDIJK — Het
hoofd van de plaatselijke po-
litie maakt bekend, dat er in
verband met de grote carna-
vals- optocht komende zon-
dageen aantalmaatregelen is
getroffen.

Ditbetekent onder andere dat
deKaya Grandivanaf twaalfuur
voor alleverkeerwordtgesloten,
terwijl er geen auto'smogen wor-
den geparkeerd. Ditzelfde geldt
ookvoor deKaya General Manu-
elPiar. Vanaféénuur's middags
is de Kaya Lodewijk Gerharts
gesloten voor het verkeer en dat
is ook het geval vanaf twee uur
voor de Kaya Libertador Simon
Bolivar en de Kaya Caracas.
Gaande in de richting van Kra-
lendijk zal gebruik moeten wor-
den gemaakt van de Kaya Den
Tera.Vanaftienuur is hetverbo-
den om auto's te parkeren op de
parkeerplaats naast het tehuis
voor ouden van dagen.

De genoemde maatregelen
blijven van kracht tot de stoet
binnende murenvan het stadion
van Kralendijk is gearriveerd.
Het kijkend publiek dientde or-
ders van de dienstdoende agen-
tenpunctueel optevolgen. Dit in
het belangvan deveiligheid.

In Flamingo Beach-hotel
Party ter ere van schrijver
Paul Tzimoulis van Skin Diver

KRALENDIJK —De Ame-
rikaanse schrijver van Skin
Diver, Paul Tzimoulis, werd
tijdens zijnbezoek aan Bonai-
re door het Flamingo Beach-
hotel een cocktail party aan-
geboden.
Tzimoulis die overigensgeen on-
bekende is op Bonaire, heeft se-
dert 1972bijgedragen tot het be-
kend worden van het eiland.
Vooral onder de duik- enthousi-
asten in Amerika, die uiteraard

invele gevallen ophet tijdschrift
van Tzimoulis zijn geabonneerd.

Zeer grote belangstelling was
er voor dezehuldiging vanAme-
rikaanse zijde, waar de meeste
toeristen juist op advies van deschrijver op Bonaire verblijven,
maar ook van lokale zijde, waar
gezaghebbermr George Solianaen gedeputeerde van Toerisme,Ramoncito Booi, aanwezig wa-
ren. Zij werden vergezeld doorgedeputeerdeCecilia. Algemeenmanager van Bonaire Beach-hotel was ook aanwezig en deeerste duikspecialist opBonaireDon Stewart, mede- exploitant
van Habitat en Hamlet, voerdehet woord. Nadat het waarne-mend hoofd van het Toeristen-bureau ook zijnwoordje had ge-sproken, nodigde algemeen ma-
nager van Flamingo Beach-hotel zijn gasten uitom nog ge-zellig rond hetnieuwe zwembad
teverpozenente genietenvan degrote variëteit van dranken, diedit hotel zijn gastenbiedt.

KRALENDIJK - Op defoto
tussenzijn echtgenote en een me-
dewerkster, deschrijver/uitgever
Paul Tzimoulis, dieeengrote bij-
drage heeft geleverd tot de ont-
dekking vanßonaire. Methemop
defoto: gezaghebber Soliana,ge-
deputeerdeR. Th. Booi en waar-
nemend hoofd van het Toeristen-
bureau P.N. Tromp. Geheel
rechts de man die de party aan-
bood, algemeen manager Monte
Hollandervan FBH.

Dankzij steun SedeAntia

Avondcursussen op
Saba groot succes
THE BOTTOM—NadatSa-

ba jarenlang verstoken was
Van avondcursussen bruisthetditjaarvan deavond-acti-
viteiten. Door de inspannin-gen van Ray Hassell (de Sa-
°aanse vertegenwoordiger
Voor de Sede Antia) en Giedhommers (de nieuwe 'princi-
pal' van de Comprehensive
School), lopen er drie
avondcursussen èn met
succes! _.__. _

Vanaf oktober ratelen twee-
maal in de week de typemachi-
f|es en diversedeelnemerszijnalklaar' voor het examen in

In januaristartten tweeNieuwe cursussen: textiele
en metalwork.AJankzij de enthousiaste leiding

Wordt er tijdens deze cursussen

keihard gewerkten hetblijkttel-
kens weer moeilijk om de 'slui-
tingstijd' te handhaven.

Door al dit enthousiasme zijn
er voor de cursussen reeds
wachtlijsten ontstaan. In de na-
bije toekomst zullen cursussen
dus ongetwijfeld worden her-
haald (tenminstewanneer de Se-
de Antia weer zo vriendelijk is
een bijdrage te leveren). Binnen-
kort komen er enkele plaatsen
vrij op de typecursus. Engiszins
gevorderden kunnen zich nu
reeds opgeven daarvoor (bij de
cursusleiding: 2292 ofvia de
Comprehensive School Saba:
3270).

Wanneer er nieuwe cursussen
gestart worden, zal daarvan tij-
digbericht gedaan worden op de
aanplakborden van de dorpen.

Tantalus
kwelling
DE COCKTAIL parties

van Flamingo Beach-hotel
worden graag en veelvuldig
bezocht. Er is altijd wel iets
bijzonders te eten en de vlot-
heid waarmee het personeel
de gasten van drankjes voor-
ziet, is boven alle lof verhe-
ven. Algemeen manager
Monte Hollander schroomt
dan ook niet om naast de ge-
bruikelijke fish sticksook wat
meerexclusieve snacksaan te
bieden. Dit kan een — wat te
rijpe — camembert zijn, zoals
de vorige maal, maar afgelo-
pen donderdagwerd menver-
gastop een uitstekende lever-
paté.

Voor liefhebbers om van te
watertanden.Daar blijft het
dan gewoonlijk bij, want zo-
wel derijpe camembert als de
leverpatékunnen uitsluitend
met heternaast liggende mes
op het bord worden gescho-
ven. Dan echterbegintde tan-
talus kwelling, want bij Fla-
mingo Beachwordtveronder-
steld, dat dergelijke ge-
rechten met een... kaasprik-
ker naar binnenkunnen wor-
den gewerkt. Ja, inderdaad,
een kaasprikker ter grootte
van een lucifer, halfzo diken
met een scherpe punt. Feit is
overigenswel, datbijFlamin-
goBeach de camembert en de
leverpaté gewoonlijk blijven
liggen...

UNA enquête
op Bonaire

KRALENDIJK — Komende
week zal de UNA in samenwer-
king met Kamera Sindikal van
Curagao opBonaire een enquête
houden over de toekomstige
staatkundige structuur van de
Nederlandse Antillen. UitdeBo-
naireaanse bevolking zal een
steekproefvan ongeveer 75 men-
sen worden getrokken. Daarna
zullen eenvijftien enquêteurs ie-
der vijf interviews afnemen.
Coördinator van deze enquêteop
Bonaire is Serapio H. Pop, die
daarvoor gebruikzal maken van
de medewerkingvan een aantal
leerkrachten.

Overleg van
presidenten VS
en Mexico

MEXICO — De Mexicaanse
president Miguel de la Madrid
zal zaterdag een ontmoeting
hebben met zijn Amerikaanse
ambtgenoot Ronald Reagan. In
Mazatlan bespreken beide lei-
ders deeconomische en politieke
problemen waarmee Mexico op
dit moment geconfronteerd
wordt. In juliworden in het land
presidents- verkiezingen ge-
houden.

NIETPOSITIEF
Voor dit jaarbehoeft er niet

verwacht te worden, dat er een
plotselinge uitbreiding vanuit
Europa zalplaats vinden, meent
Horwath& Horwathinhet in de-
cember uitgebrachte rapport.
Voor hetkomende jaarechter
zijn de genoemde uitbreidings-
mogelijkheden wel gepland. He-
laasblijkt volgens H&H dathet
oordeel van deEuropese reis- or-
ganisaties over Bonaire zeker
niet onverdeeld en overwegend
positiefwas. De meestenzijnvan
mening, dat er een aantal Cari-
bische eilanden is, dat duidelijk
meer te bieden heeft dan Bonai-
re. Bovendien zijn dievaakbeter
tebereiken en veelbeterontwik-
keld in detoeristische en andere
sectoren. Zoals bekend hebben
de Nederlandsereis- organisato-
ren onlangs nog een fel protest

latenhorenover deuitreis-en lo-
geerbelasting. En dat, terwijl in
hetrapport van H&Hbovendien
wordt opgemerkt, datBonaire—
zeker voor bestemmingen van-
uit Latijns Amerika en de
westkust van de VS — tot de
duurste eilanden behoort. Voor
wat het zuidelijk gedeelte van
het Caribisch gebied betreft, is
Horwath & Horwath van me-
ning, dat hoewel Aruba hoger
scoort dan Bonaire en daarom
ongetwijfeld de voorkeur zal
hebben, Bonaire toch op zijn
minst evenveel te bieden heeft
als Curagao.

Leerkrachten
ontstemd over
bijeenkomst

KRALENDIJK — De ver-
gadering die afgelopen
woensdagmiddag door het
Bestuurscollege werd gehou-
den, is niet directin de smaak
gevallenvan deaanwezigen.

Daags tevoren werden de
leerkrachten uitgenodigd voor
deze informatieve vergadering
over de invoering van Papia-
mentu in de basisschool.
Leerkrachten — voor tachtig
procent bestaande uit onderwij-
zeressen met een huisgezin —werden om drie uur opgetrom-
meldomtekomen luisteren naar
een toespraak van nauwelijks
een halfuur. Daarna stonden de
leerkrachten weer op straat.

Gevraagd naar het motief
waarom leerkrachten slechts
één dag van tevorenwerden uit-
genodigd, hetgeen van weinig
beleid getuigt, wenste gedepu-
teerde Carmo Cecilia niet te be-
antwoorden. "De Amigoe is niet
uitgenodigd, dus daarbehoefik
ook geen antwoord op te geven",
aldus gedeputeerde Cecilia, die
in het BC dePOB vertegenwoor-
digt, sedert deverkiezingen van
april 1987, die door dePDB wer-
den verloren, terwijl de splinter-
partij PAN de kiesdeler niet
haalde en derhalveookniet in de
raad eenzetelkon bemachtigen.

HORWATH & HORWATH RAPPORT
Weinig bekend over mogelijkheden naast duiken
Flamingo-eiland moet hard werken
om concurrentie het hoofd te bieden

KRALENDIJK—VoIgens hetrapport van Horwath&
Horwath dat gefinancierd werd door deEuropese Ge-
meenschap (EG) en een studie betreft over demogelijk-
heden en onmogelijkheden in het Bonaireaanse toeris-
me, blijkt de meerderheid van Europese touroperators
enigszins bekend met de mogelijkheid voor onderwa-
tersportopBonaire. Vrijwelniemandwistechteriets po-
sitiefs op te merken buiten de geboden kwaliteiten als
duikgebied.Een duidelijkbraakliggendterrein inEuro-
pa dus, waar H&H speciaal de aandachtricht op moge-
lijkheden in Nederland, Duitsland, Italië en Zwitser-
land.

Inhetrapport merkt H&H op,
datdemarkt vanuitEuropa voor
het Caribisch gebied wel dege-
lijk groeiende is. Men is vanuit
de oude wereld op zoek naar
nieuwe mogelijkheden en uit-
breiding van deverscheidenheid
in dehuidige packages die door
dereisbureaus worden aangebo-
den. Nu de populaire eilanden
drukker zijn geworden, zijn zo-
wel degewoneals dewatmeerei-
sende toerist op zoek gegaan
naar nieuwe bestemmingen op
de kleinere en minder bekende
eilanden.

PLUSPUNTEN
De vele gesprekken die H&H

heeft gevoerd met diverse in-
stantiesen tour- operators inEu-
ropa, hebben wel een aantal
pluspunten voorBonaire opgele-
verd, hoewel er een even groot
aantal minpunten over het ei-
land naar voren werd gebracht.
Voor Europa is het bijvoorbeeld
van belang, dat opBonaire vrij-
wel het gehele jaar door goed
weer is, terwijl het eilandbuiten
de orkanen- route ligt. De duik-
faciliteiten zijnuitstekenden bo-
vendien wordt het eiland poli-
tiek stabiel genoemd. Schermut-
selingen tussen de heren Booi,
Cicilia en Janga bereiken im-
mers de internationale pers niet
en zekernietNederland, waarze
alleen de graag aan de weg tim-
merende Crestian van Bonaire
kennen. De bevolking wordt in
hetalgemeen als vriendelijk er-
varen, terwijl er geen — duide-
lijk aanwezig — rassen- onder-
scheid is geconstateerd. Van be-
lang is — en daarover heeft de
Amigoereeds eerdergeschreven
inverband met demultidestina-
tieplannen van deDutch Carib-
bean—dat deEuropeaanvanuit
Bonaire gemakkelijk naar ver-
schillende bestemmingen kan
gaan,zoalseenbezoek aan ande-
re eilanden of zelfs naar Zuid-
Amerika; vooral nu het eiland
een rechtstreekse verbinding
heeftopvrijdagen zondag via de
Avensa met Caracas. De opzet
van dehotels, degoedeaccommo-
datie, de dorps- idyle dieBonaire
wekten de laagbouw vande hui-
zen,zijnvolgens Horwath& Hor-
wath ideaal voor de Europese
toerist.

MINPUNTEN
Helaas zijn er voor Bonaire

geen directe verbindingen met
deEuropese landenwaar de toe-
risten vandaan moeten komen:
Nederland, Engeland, Duits-
land, Frankrijk en Zwitserland.
De bekendheid van Bonaire is
trouwens op de Europese markt
gering,terwijl deluchtvaart- ta-
rieven naar de Caribische be-
stemmingen er niet om liegen.
Dat Bonaire geen stranden
heeft,iswelbekend,maar dever-
wendeEuropese toerist vindtop
het eiland ook weinig hotelka-
mers, dieaan dehogekwaliteits-
eisen die de verwende toerist
stelt, tegemoet komen.

Geen enkelereden om te wan-
hopen overigens, want H&H
meentdatdebelangstellingvoor
Bonaire in detoekomst aanzien-
lijkkan toenemen, aangezien de
vraag naar Caribische bestem-
mingenblijft stijgen.DeEurope-
se markten — vooral Engeland
en in iets mindere mate ook
Duitsland — zullen reageren op
laag geprijsde aanbiedingen en
vooral ook omdat duiken op Bo-
nairevoor deEuropeaan nu een-
maal aantrekkelijk is. Een be-
langrijke opmerking van H&H
is, dat voor Bonaire — met zijn
onderwater- wereld —misschien zou kunnen samen-
werken met Aruba — om zijn
stranden—en derhalvevoor bei-
de eilanden een meer bestem-
mings- package kunnen orga-
niseren.Zoalsbekendhebbentij-
dens de KLM- presentatie in
AmsterdamBonaire enArubaal
samengewerkt.

AANTREKKELIJKHEID
Overigens dientBonaire alert

tezijn, wantookandereeilanden
blijkentegaanexploiteren. Voor
het eiland is het echter van ur-
gent belang om het huidige
markt- aandeel op zijn minst te
behouden. Het zal echter in een
veel gevarieerder pakket moe-
ten worden gebracht. De aan-
trekkelijkheid van de Europese
markt is, datveertig tot vijftig

procent van de vakanties wordt
gehouden in een voor Bonaire
van oudsher rustig zomersei-
zoen. De bestedingen voor deze
vakanties zijn relatief hoog. Be-
dragen van vijftienhonderd en
2500 dollar voor een zomer- va-
kantie en oplopend tot vijfdui-
zend dollar voor een winter- va-
kantie worden grif uitgegeven.
Vakanties met meer dan twee
bestemmingen vormen tien tot
vijftien procentvan het totaal en
er blijkt steeds toename, aldus
H&H. De gemiddelde ver-
blijfsduur ligt daarbij op veer-
tien dagen. Vakanties van een
week worden in ditkader door
Horwath & Horwath zelfs
zeldzaam genoemd.

ADVERTENTIES
Met nadruk wordt er in het

rapport op gewezen, datEuropa
een uitermate voordelige markt
is voor Bonaire, waaraan het ei-

land onmogelijk kan voorbij
gaan. Wel is er een zekere in-
spanning nodig om ditgebied te
veroveren. Allereerst echter zal
de bereikbaarheid moeten wor-
denverbeterd. Niet alleendusop
het gebied van de luchtvaart-
verbindingen, maar vooral ook
ophet gebiedvan devoorlichting
en de uitgave van reis- brochu-
res. Ook zal hetreislustige pu-
bliek bekend gemaakt moeten
worden met de huidige toeris-
tische mogelijkheden die Bonai-
re biedt. Advertenties gericht op
dereiswereld zullen de toegan-
kelijkheid van Bonaire wellicht
vergroten, maar zullen geen
vraag creëren, aldus Horwath &
Horwath. Advertenties gericht
ophetpubliek zullenevenminef-
fect hebben, indien niet wordt
gezorgd dat de toegankelijkheid
tot Bonaire wordt verbeterd.
Beide methoden dienen derhal-
ve op elkaar te zijnafgestemd.
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Aegon 62,60 KIM ■ 32,20
Ahold 73,70 Meneba 46,00
Akzo 91,60 Philips 26,50
Cred.lyon. 47,00 Royal Dutch 213,70
Fokker 20,70 telegraaf 242,00
Glst.Broc. 28,30 Unilever 111,50
Heineken 117,30 Index 221,50

NEW YORK STOCK EXCHANGE
Abbott labs. 47 1/2 - 1/8 nw 111 1/8 - 1/2
American Exp. 25 1/2 - 3/8 ITT « 1/4 ♦ 1/2
Apache 8 3/8 - 1/4 Johnson *J. '8 3/4 - 1 1/8
Am.Tel.» Tel. 29 3/8 - 3/8 McKesson 30 7/8 + 1 5/8
«nooo 74 3/4 - 1/8 *«* & Co. 157 . 1
Anheuser B. 31 3/8 - 1/2 Minnesota Mng 58 +1
Becton Dick. 56 3/4 - 3/8 Mobil Corp. 44 1/4 + 1/2
Campbell S. 27 unch Monsanto 85 1/2 - 1/8
Chrysler 25 3/8 unch tCR Corp. 59 3/4 + 1
Citicorp 19 5/8 - 1/8 Narf.Scuth. 27 - 3/8
CocaCola 36 3/4 + 3/8 PEG Indus. 34 5/8 + 1/4
Diebold 44 1/2 unch Philips Ind. 18 1/8 - 1/8
Digital 83. 120 - 1/2 Placer DJJ. 11 3/8 unch
Dupont 81 1/4 - 5/8 Northrop Corp. 29 3/4 + 1/4
East.Kodak 41 7/8 + 1/4 Pac.First Fin. 13 3/8 - 1/4
Exxon 40 3/8 - 7/8 Pfizer 52 3/8 - 1/2
Figgie 'A' 56 + 1/2 Phelps Dodge 38 1/8 + 1 1/4
Firestone 34 3/8 + 1 Pnilip Morris 90 + 1/8
Fluar 14 1/2 + 1/4 Quaker 44 3/8 + 7/8
Genl.Electr. 43 1/4 + 3/8 KJR Nabisco 48 1/2 + 1/8
GenlJtotors 66. 5/B.*- 1/4 Sara Lee 38 7/8- 7/8
Gulf & West. 72 1/4 ' unch Shell Trp-Tr- 73 1/2 unch
Hecla Mng. 3.2 3/8 unch Southern 0. 8 5/8 - 1/4
Hilton 79 + 1/2 Unisys 34 3/8 - 1/4
Hcmestake Mng. 14 3/8 + 1/8 Unocal 32 3/4 + 1/4
DOM JONES LOCAL STOCK
Industrials 1961,54 - 0,50 Ant.Brewery HFL. 75-85
Transportation 774,14 - 2,72
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT FEBRUARY 11,1988
The going got tougher for the Dow today near the 1960 zone,
with the Industrials down approximately 0.50 points at
1961,54. The transport and Utility indices also faltered,
although breadth readings were more evenly paired. Bond
quotes surrendered. Ogden, Lucky Stores, Dover Corp. and
Merck and Co. all surrendered today. Exxon was actively
traded and also closed lower. Federated Department Stores
was ahead in heavy trading today. Alco Standard, Crane,
and Bundy Corp. moved higher as well. The Bulls managed to
make a stand just before today's closing Bell, and
secondary measures moved mildly ahead today. It looks as
though the low-1900's region is support and the 1980-2000
zone resistance for the Dow 30.
E.F.HUTTON RESEARCH.

IraPfJ MAMJKO & (URIEL'S BANK X.V.
2L»n INVESTMENTDEPARTMENT
«r^> «j For further information call
lÜ^êl Tel. 612511/612991/612294

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALEBANK VANDE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIGOPVRIJDAG 12FEBRUARI 1988EN TOTNA-
DERORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CAN DOLLAR 1.385 1.405 1.425
PNDST6RUNG 3.055 3.115 3.175
N6DGLD 92.72 93.44 94.24
BOLIVAR — — —ZLU FRANCS 127.22 127.94 128.74
FR FRANCS 29.70 30.80 31.50
DUITS€MARK 104.26 104.98 105.78
SURGLD — 100.07 102.59
ITUR€ 1.10 1.40 1.46
AR FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENTVANFINANCIEN EN GELDIGVANAF HEDEN 12FEBRU-
ARI 1988EN TOT NADERORDER.

9.75% OBUGATI€L€NING€N P€R 85/89 9973
13 % OBUGATI€L€NING€N P€R 86/90 10421
12 % OBUGATI€L€NING€NP€R 88/92 1043310.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 1002110.25% OBUGATI€L€NING€N 1986P€fl 1990 10044HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-GEN BEDRAAGT 10.02%.
9F.^2!??PP VAWOBL,GATIELENINGENKAN GESCHIEDENBIJ HET LOKALE BANKWEZEN.

/^J^^nnco inousTßini de VEnEzuEifl
—ÉJjT^t; maakt de wisselkoers bekend

7 van de B D L IVAR, geldig tot
MAANDAG 10.30uur

. AANKOOP VERKOOPCash - Cheque - ■ —
’.5.30 ’.5.50 J-0.50
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