
VANDAAG
Rozendal verwijt ALM 'kleinzie-
ligheid' p.3
Luis Daal adviseur documentai-
re over Antillen p.3
Promotie Aruba alswindsurf-be-
stemming p.5
Rotary Amsterdam schenkzuster
Modesto ambulance p.6
Ushockeuers Canada nog niet in
vorm p.7
Horwath & Horwath: Toerisme
voor gemeenschap p.ll

LUIS DAAL
...documentaire...

AMIGOE
/J?

/f J* Eindelijk
lfw\ weten we straks

hoewe zijn
ontstaan

105EJAARGANG - NO. : 37 WOENSDAG 17 FEBRUARII9BB

Nieuws in vogelvlucht
TYRUS — De Amal- militie van

?ni ïtische moslims in Libanon heeftoekendgemaakt dat vandaag in het
««denvan het land een soldaatvanQe VN- vredesmacht is ontvoerd. De
"ationaliteit van de soldaat is nietoekend, maar hij werd gegrepen ineen streek waar hetbataljon vanFiji
's gelegerd. Het is voor het eerst daten Unifil soldaat is ontvoerd sinds
Qe vredesmacht in 1978 werd inge-steld.

*****NEWHAMPSHIRE-Vice-presi-
°ent Bush (Republikein) heeft on-anks de voorspellingen zijn te-genstanderDole in het stofdoenbij-«n, bleek na telling van 84 procent»an de stemmen. Bushkreeg 38 pro-cent van de stemmentijdensdevoor-erkiezingen voor het presi-
dentschapin de staat New Hampshi-re, en Dole 29 procent. Daarna
yolgden Dupont, Kemp en Ro-
bertson.Bij deDemocraten kwam degouverneur van Massachusetts, zo-a 's voorspeld,alswinnaar uitde bus.

ukakis kreeg 37 procent van de
'temmen en zijnrivaal Gephardt 20
Procent. Derde werd Simon, gevolgd

Jackson, Gore,Babbitt enHart.
*****, TEL AVIV— Guerrilla'szijn van-aag in het zuiden van Libanon

laags geraakt met leden van het
Q°or Israël gesteunde Zuidlibanese

(SLA). Zeven SLA- leden en 4g^rrilla'swerden gedood.
*****"ENEN — Indien aanstaande". n<|ag in Oostenrijk presidents- ver-'ezingen zouden worden gehouden,

*ou het huidige, vanwege zijn oor-logsverledenernstig in opspraak ge-
bakte staatshoofd Waldheim nietkunnen rekenen op een meerder-heid. Dat blijkt uiteen opinie-peiling
Jhe vandaag in het gezaghebbende
Oostenrijkse dagbladDiePressever-
fijnt. De peiling is maandag ge-
houden, direct na de tv- toespraakvan Waldheim. Ruim eenderde van
jteondervraagden is voor onmiddel-
}'Jk aftreden van Waldheim, bijnade
helft tegen.

*****NEW YORK — De effectenbeursvan New York heeft dinsdag de ma-
g'sche grens van 2000punten weeroverschreden. De Dow Jones index
eindigde op 2005,81 punten na een
ltlJging dinsdag met 22,55 punten.
"e dollar bleef nagenoeg gelijk. De
">unt noteerde vandaag 1,9194 Ned
guldentegen een slotkoers gisterenVan 1,9200gulden.

*****PARIJS — Iran heeft Franse op-
I °fPen voor de vrijlatingvan 3gijze-aars die inLibanon worden vastge-
houden, genegeerd door Parijs te
jennente geven dat het de relaties
,et iran moet eerstellen alvorens
vulP te kunnen verwachten. Deze
oorwaardewerd gestelddooronder-

Pi'emicr Moayeri in een interview
een Frans tv- station. Dinsdag

"erd herdacht dat het de 1000edagas dat journalistKauffman werd
Vastgehouden. Behalve Kauffman
""tten nog2Franse diplomaten sindsmaart 1985vast.

*****.WASHINGTON - Het VS
I lagschip lowaen 2 begeleidendeoor-
q*8- schepen zijn van de Perzische
yolfop weg naar huis en een ander
«chipverlaat binnenkorthetoorlogs-
gebiedtussen IranenIraq. De beper-
*lng van de VS vloot in het gebied
y*rd dinsdag aangekondigd door de
J?onderminister van Defensie Ar-ontage.

*****MANlLA—DeFilipijnseministeran Defensie Ramos heeft dinsdag
|eruchtenover een mogelijkeafkon-
igingvan denoodtoestanddekopin-

l^orukt. Wel verklaarde hij het no-
-te vinden dater nieuwe strenge

etten komen ommetsucces de com-
J^jstische opstandelingen te kun-
onri estriJden. De minister pleitte
door)r meer voor herinvoeringvan de

*****Washington—Hetvs minis-
din evfm Buitenlandse Zaken heeft
arük g bekendgemaaktdat hetzijn
mbassadeur in Fiji, die was terug-roepen na demilitairestaatsgreepan vorig jaar,terugstuurt naar Su-

i j" waarmee dediplomatiekebetrek-
ken tenvolle wordenhersteld.

*****.Washington—Het vs minis-
jfne van Energie heeft dinsdag be-
kpndgemaakt dat de grootste
j ééncentralein de VS dieplutonium
VrvfV' voor onder meerkernwapens
ReS" pig niet meer m1worden op-
* start. De produktievan plutonium
r

er d eind 1986 gestaakt toen de
"gering beslootdat de centrale,van
y.j^Jfde type als die in Tsjernobyl,

Juelijk geslotenzou worden omwij-
u^genaan te brengendie deveilig-eid moesten vergroten., *****

VOLKSOPSTAND
Nieuwedemonstraties braken

dinsdag uit nadat een Israë-
lische commandant de situatie
in debezettegebiedenhadverge-
leken met een "volksopstand".
Volgens generaal- majoor Ehud
Barak wordt het geweld geleid
door een kern van activisten,
maargenietdeze desteun van de
massa. De generaal weersprak
hiermee Israëlische politici die
stellen dat de demonstranten
maar weinig steun hebben van
de ongeveer anderhalf miljoen
Palestijnen in de bezette ge-
bieden.

Een "Organsiatie- comité van
de Nationale Opstand" heeft
dinsdag de Palestijnen opgeroe-
pen tot een algemene staking in
hetkader van een "Dag derWoe-
de", en tot protesten en aanval-
len op Israëlische nederzettin-
gen. Op veelplaatsen op deWes-
toever richtten weer jonge de-
monstrantenbarricades op,wer-
den autobanden in brand gesto-
ken en stenen gegooid naar Is-
raëlische patrouilles en voer-
tuigen.

In de Gazastrook deden zich
volgens het Israëlische leger
maar enkele protesten voor.
Rond dehelft van de 50.000 Pa-
lestijnen uitdeGazastrook diein
IsraëL werken, reden dinsdag
naar hun werk. In Oost- Jeruza-

lem en in de meeste steden en
dorpen op de Westoever en in de
Gazastrook bleven de winkels,
maar ookvoor het eerstbijna alle
openbare kantoren, gesloten.De
straten in de meeste oorden wa-
ren praktisch uitgestorven.

HITLER
Israël overweegt de Noorse

ambassadeur het land uit te stu-
ren wegens zijn opmerking dat
het Israëlischeoptreden in debe-
zette gebieden nog barbaarser is
dan de methodes van het Hitler-
regime, zo berichtte de Israë-
lischeradio vandaag. Ambassa-
deur TorleifAnda is inmiddels
op het ministerievan Buiten-
landseZaken ontbodenom tekst
enuitleg over zijnuitlatingen te
geven, maakte woordvoerder
Golbekend. "Wat deDuitsers de-
den... washeelerg.Maarwijkun-
nen ons niet herinneren dat zij

door de straten gingenom de ar-
menenbenen vanmensentebre-
ken ofomkinderen 's nachts uit
hun huizen te slepen", zo citeer-
de de kranten ambassadeur
Anda.

De Noorse ambassadeur is
overigens niet de eerste die de
vergelijking trekt tussen het
huidige Israëlische gedrag en de
Nazi- terreur. Maandag ver-
scheen in het Israëlische blad
Yedioth Acharonoth een artikel
overeenIsraëlische legerarts die
drieweken dienst hadgedaan in
de IsraëlischegevangenisAnsar
2 in de Gazastrook. "Ik kom uit
Europa en mijn ouders hebben
miijverteld watzij tijdens deoor-
log hebben meegemaakt. Ik heb
me nooitkunnen voorstellen dat
joden een ander volk zoiets aan
kunnen doen als de Duitsers de-
den.Maar duidelijk is datwijnu
zelfnietver meer afzijnvan gas-
kamers en vernietigings- kam-
pen", aldus dearts.

"Steeds als ikmoetopkomen is
mijnrug aanheteinde van de pe-
riode gebroken door vermoeid-
heid, maar nu is mijnziel gebro-
ken. Ik was blij dat ik weerkon
gaan."

"De slagen, de verne-
deirng...ikhebhenopmijzien af-
komen, beurs gelagen, ge-
kneusd en overdekt met blauwe
plekken, handen vastgebonden,
geblinddoekt. Zij waren overal

geslagen: op de handen, rug en
hoofd. De soldaten wetenprecies
hoezij hen moetenraken ompijn
toe te brengen en beurs te slaan
zonder dat ernstige verwondin-
gen ontstaan", aldus de arts
wiens naam nietgenoemd werd.

Arubaanse gouverneur
bezoekt collega Romer

ORANJESTAD — In het ka-
dervan het goede contact tussen
de gouverneurs vanAruba en de
Nederlandse Antillenis gouver-
neurFelipeBTrompvanmorgen
naar Curasao vertrokken voor
een eendags bezoek aan collega
gouverneurRomer. Gouverneur
Trompis vergezeld van de direc-
teur van zijn kabinet mr. L. Hil-
len en zijn adjudant dekapitein
dermariniers H.B. Beaujon.

Drie guerrilla's
in Peru gedood

LIMA — Drie guerrilla's van
de maoistische groep Sendero
Luminoso zijn in Peru omgeko-
men ingevechten met depolitie.
Een agent raakte daarbij ge-
wond. De confrontatie vond
plaats in het dorpje Carhhuanca
inhetAndes- gebied. Hetis onbe-
kend hoeveel guerrilla's en
agenten bij de gevechten betrok-
ken waren.

Vanwegefraude bij verkiezingen
Paraguayaanse Liberale Partij
trekt zich terug uit politiek

ASUNCION - Een van de
verslagenkandidaten bij depre-
sidents-verkiezingen inParagu-
ay, Carlos Ferreira, heeft be-
kendgemaakt dat zijn Liberale
Partij zich terugtrekt uit de ac-
tieve politiek. Het besluit is ge-
nomen naar aanleiding van de
fraude die op grote schaal is ge-
pleegd tijdens het stemmen, af-
gelopen zondag. GeneraalAlfre-
do Stroessner werd daarbij voor
de achtste keer herkozen.

Ferreira die sprak voor de ka-
tholiekeradio Caritas, zei dat de
wil van het volk is afgeleid en de
eind- uitslagen zijn veranderd,

met name degenen die betrek-
king hadden op deRadicale Par-
tij. Behalve Stroessners partij
namen ook de kliene Liberale
Partij en de Liberale Radicale
Partij aan de verkiezingen deel.
De rest van deoppositie had op-
geroepen tot boycot van de ver-
kiezingen.

RIO DE JANEIRO — Tijdens het
carnaval van Rio zijn van zaterda-
gochtendtotdinsdagavond 139 men-
senom hetleven gekomen. Meer dan
9.000 mensen zijn in ziekenhuizen
opgenomen.In 1987warener 162 do-
den gevallen, terwijl 12.000 mensen
in ziekenhuizenbelandden.

RABIN: VIER PALESTIJNEN INDERDAAD LEVEND BEGRAVEN
Kantoren dicht tijdens algemene staking bezette gebieden

Noorse ambassadeur: Israëliërs
barbaarser dan Hitler-regime

JERUZALEM—Een25-jarigePalestijn is vanmorgen dood-
geschoten door soldaten van het Israëlische leger. Dat heeft
hetPalestijnse persbureauPPS gemeld.Het officiële dodental
van deafgelopen maanden is hiermeegestegentot56. Voorhet
eerstbleven ookbijna alle openbare kantoren in debezette ge-
bieden gesloten bij een algemenestaking. De Palestijnen pro-
testeerden hiermeetegen de Israëlische bezetting. De Noorse
ambassadeur in Israël isop het matje geroepen omdat hij zei
het Israëlische optreden in debezette gebiedenbarbaarser te
vinden dan de methodes van het Hitler- regime. Minister van
DefensieRabin heeft toegegeven dat Israëlische soldatenvier
Palestijnen levend hebben begraven met een bulldozer. Het
viertalwerd lateruitgegraven doorPalestijnen.

Israëlische militairen hebben
dinsdagnacht het vuur geopend
tijdens een Palestijnse demon-
stratie in Fouar, op de bezette
westelijke Jordaanoever. Vol-
gens een leger- woordvoerder
zijnzevenPalestijnen metkogel-
wonden opgenomen in het zie-
kenhuis

Het legerheeft vandaag een
uitgaansverbod afgekondigd
voor het dorp Sair, in de buurt
van Hebron, enKabatuya bij Je-
nin. Sair is inmiddels gezuiverd
van blokkades en anti- Israë-
lische leuzen, en verscheidene
Palestijnen zijngearresteerd, al-
dus dewoordvoerder. Op de wes-
telijke Jordaanoever geldt voor
nogvijfdorpenenvluchtelingen-
kampen een uitgaansverbod.

BULLDOZER
De Israëlische minister van

Defensie, Yitzhak Rabin, gaf
dinsdag in het parlement in Je-
ruzalem toe dat op 5 februari bij
Kfar Salem nabij Nablus op de
Westoever, Israëlische soldaten
met een bulldozer vier Palestij-
nen levendhebben begraven.De
Palestijnen werden later door
anderePalestijnen uitgegraven.
Rabin veroordeelde de daad
scherp en beloofde de strengst
mogelijkebestraffing van de sol-
daten. De plaatsvervangend
stafchef, Ehud Barak, noemde
hetoptreden van sommigeIsraë-
lische soldaten volgens de nor-
men "van hetleger en debescha-
ving" "niet aanvaardbaar". Dit
meldde de Israëlischeradio.

De Israëlische minister van
Politie, Chaim Bar Lev, wees
dinsdag beschuldigingen van de
hand dat Israël verantwoorde-
lijk is voor debomaanslag op het
Cyprische schip "Sol Phryne",
maandag in deCyprische haven
Lim&sol. Met het schip wilden
gedeporteerde Palestijnen naar
Israël terugkeren.

Viering Auba-dag
ORANJESTAD — De rege-

ring is akkoord gegaan met het
voorstel van gevolmachtigd mi-
nisterJohnMerryweather omin
Nederland Aruba-dag te vieren.
Minister Merryweather is ver-
zocht een begroting in te dienen
voor de viering alsmede een lijst
van hetaantalbezoekers datver-
wachtwordt.

BijBig Wheels van Catoochi

Ruim half miljoen
florin gestolen

ORANJESTAD —Uit
een woning te Moko werd
gisteren tussen half één en
halfdriebij eenvan de"big
wheels" van Catoochi een
bedrag van bijna een half
miljoenflorin gestolen.

De schuifdeur alsmedeeen
kamerdeur in de woning wer-
dengeforceerd.Bij de inbraak
verdwenen twee bankboe-
ken,een chequeboek, een
gouden halsketting en horlo-
ge alsmede een geldkist met
honderdduizend florin, een
plastic zak mét tweehon-

derdduizendflorin, een ande-
re zak met 9500 florin alsme-
de drieëndertig- duizendflo-
rin in twee andere zakken.

Ook verdween een dames-
tas met eenduizend florin.
Een andereopzienbarende in-
braakvond in een woningaan
de Isaac Wagemaker- straat
in San Nicolasplaats. Hierbij
werd een bedrag van 12.295
florin, 1035 dollars en bijna
dertigduizend florin aan ju-
welen gestolen. De recherche
heeft deze zaken in onder-
zoek.

Schommelingen creëren onrust

OPEC wil produktie-vermindering
om prijs te stabiliseren

TOKYO — De ledenvan de
organisatie van olie- ex-
porterende landen (OPEC)
overwegen hun productie te
verminderen om de olieprijs
te stabiliseren. De prijs-
schommelingen op de olie-
markt, maken hen in toene-
mende mate ongerust.

Dit heeft de ministervan Olie
van de Verenigde Arabische
Emiraten (VAE), Mana SaidAl-
Oteiba, meegedeeld aan de Ja-
panse minister van Buiten-
landse Zaken, Sosuke Uno. "De
oliemarkt blijft instabiel en deOPEC zou om deprijzen te stabi-liseren wel eens geen anderekeuze kunnen hebben dan een
vermindering van deolieproduc-
tie", aldus Oteiba.

Het vakblad voor de olie- in-dustrie Middle East Economie
Survey (MEES)heeft gemeld dat
de olie- productie van de OPEC
in januariisverminderd tot 17,2
miljoen vaten per dag, hoofd-
zakelijk als gevolgvan de achte-
ruitgang van devraag op de we-
reldmarkt. Deze productie- hoe-
veelheid overtreft nog steeds de
in december vorig jaar door de
OPEC verlengde productie- af-
spraak van 15,06 miljoen vaten
per dag, het theoretisch contin-
gent van Iran buiten beschou-
wing gelaten.

Ondanks de overeenkomst,die in juniwerd gesloten,produ-
ceerden de OPEC- leden echterin werkelijkheid in het laatstekwartaal van 1987 ongeveer
18,5 tot 19,5 miljoen vaten olie
perdag.Dit hadtot gevolgdat de
prijs opdevrije marktrondom de
zeventiendollar zweefde, terwijl
deofficiëleolieprijsvan deOPEC
achttien dollar bedraagt.

Staking op
universiteiten
in Mexico

MEXICO— Meer dan 90.000
administratievekrachten en
academische leden van de vak-
bond voor Universitair perso-
neel in Mexico houden eèn 24-
-uurs staking. De stakingtreft 25
universiteiten en ongeveer een
miljoen studenten. De medewer-
kers eisen betere arbeidsvoor-
waarden. De voorzitter van de
vakbond, Francisco JavierSala-
zar, heeft een onbepaalde sta-
king aangekondigde als niet te-
gemoet gekomen wordt aan de
eisenvan het universitair perso-
neel. Zij eisen een onmiddellijke
verhoging van de lonen met 15
procent en op den duur een
loonsverhogingvan 33 procent.
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WILLEMSTAD — Curaçao
heeftgisteravond afscheid geno-
menvan carnaval 1988.Rei Mo-
mo ging in vlammen op, nadat
duizenden mensen voorde laatste
keer door de straten hadden ge-
jumpt. Het was (alweer) een
grandioos feest. Volgend jaar
wordt het carnaval, zo voorspel-
len deskundigen, noggrootser.

Voor meerfoto's van de laatste
carnavals- avond, gemaakt door
Amigoe's fotograafKen Wong,
ziepag.B.



Mensen

De skyline van het bedrijven-
centrum in Tokio zal drastisch
veranderen als Mitsubishi Esta-
te Co. zijn zin krijgt. De projec-
tontwikkelaar wil ongeveer zes-
tigkantorenflats neerzetten van
dertig tot veertig verdiepingen
en maximaal 200meterhoog. De
bouwzouover dertigjaarmoeten
worden uitgesmeerd, kortom
een visie op de toekomst. Op de
voorgrondvan ditschaalmodel is
hetkeizerlijk paleis te zien.

Hf. Hf, $♦ ♦

De Amerikaanse staat Tennes-
see wil de executieruimte in zijn
gevangenissen een vriendelijker
aanziengeven doorverwijdering
van "DEPRIMERENDE
STOFFERING". De kubus
waarin deelektrische stoel staat
zal in "levendige kleuren" wor-
denovergeschilderd.Voortskrij-

gen de beulen een plezierig
wachtlokaal enzal defamilie het
einde kunnen meemaken in een
vertrek "dat eruitziet als een ge-
wone huiskamer." Dominee Jo-
sephIngle, leidervan een actieg-
roep die tegen de doodstraf is,
vindtdementaliteitvan deover-
heid van Tennnessee "nazis-
tisch". Indestaatwachten 65 ge-
vangenen op devoltrekking van
het doodvonnis. In heel Amerika
zijn heter tweeduizend.

*** * *Met een grootsbanket in de Lon-
dense Guildhall heefthet gezag-
hebbende Britse financieel- eco-
nomische dagbladFinancial Ti-
mes donderdag zijn HON-
DERDSTE VERJAARDAG ge-
vierd. De vrijdag- editie van de
'Roze Fin Times' bevat een vier

pagina's tellende reproduktie
van het eerste nummer van de
krant dat op 13februari 1988 in
de Britse hoofdstad van de per-
senrolde. Voorhetbanket waren
vele prominente gastenuit de in-
ternationale financieel- econo-
mische werelduitgenodigd. Ere-
gast was de Britse minister van
financiën NigelLawson, die ooit
medewerker van de Financial
Times is gewwest. Ter gelegen-
heid van de honderdste verjaar-
dag is een nieuw soortroze roos
gekweekt, die de naam van het
dagblad draagt.
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Het CHINESE GEBOORTE-
CIJFER dreigt opnieuw uit de
handte lopen. Ditkomtenerzijds
door de aanwas van het aantal
vruchtbare vrouwen tengevolge
van decatastrofale geboortegolf
uit de jarenzestig en anderzijds
doordat op hetplatteland de nei-
ging toeneemt omtoch meer dan
één kind ter wereld te brengen.
In de afgelopen jarenzijn er on-
danks deregel van slechts één
kind per gezin gemiddeld dertig
procent meer kinderen geboren
dan was voorzien in de planning
van de bevolking. De groeivlakt
in de jarennegentig wel weer af,
maar als er niet streng de hand
wordtgehoudenaan deregel van
één kind, zal het doel om de be-
volking te beperken tot 1,2 mil-
jardinhetjaar2000nietworden
gehaald en schiet men door tot
over de 1,5 miljard in 2030, zo
waarschuwen de demografische
autoriteiten. Zij pleiten voor
"verscherpte striktecontrole" en
wijzen plaatselijke kaders erop
datzij bij overtredingenter ver-
antwoording zullen worden ge-
roepen. Aanbevolen wordt later
te huwen en het voortbrengen
van hetenekind zo lang mogelijk
uit te stellen. Dit omdat men er
in de afgelopen tijd toe nijgt op
steeds jongere leeftijd te huwen.

Greenpeace onderzoek
Kanker risico voor omwonenden

Britse marinebases
LONDEN — Mensen die

in de buurt van de Britse
marinebasis met hun ker-
nonderzeeers wonen en
werken lopen volgens de
milieu- organisatie Green-
peace verhoogd risico op
kanker. Dit zou vooral gel-
denvoor deburgers in Ply-
mouth, Portsmouth, Ro-
syth en Faslane, aldus een
documentvan deorganisa-
tie dat dinsdag in Londen
werd gepubliceerd.

In de omgeving van de
Schotse haven Rosyth zijn
acht gevallenvan leukemie of
kanker van het bloedbij per-

sonen onder de 15 jaar ge-
constateerd.Driemaal zoveel
als het Schotse gemiddelde.
Bij acht arbeiders in Rosyth
werd, chromosoom- schade in
het bloed vastgesteld die op
radioactieve straling is terug
te voeren, aldushetdocument
van Greenpeace. Onder
kinderen van bemannings-
leden van dekernonderzeeer
'HMS Resolution' zijn er on-
gewoon veel met aangeboren
afwijkingen, zoals hazelip en
gespleten gehemelte. Vol-
gens Greenpeace zijn debases
in hetgeheel nietberekend op
kernongevallen.
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Tom Poes en de Klokken doorMartenToonder

2008 — De toestand bij Grootvaders klok was ernstignu de
schurkenSuper enHieper gereed stondenomdetijdtegrijpen.
Maar gelukkigiszon oudeklokker geheelbij detijd. En omdat
hetbejaarde ventje heerBommel beloofd had, hem een dienst
te bewijzen, zocht het Torn Poes op. Die lag rustig te slapen,
maar gelukkig stonder naastzijn bed eenwekker. Het was een
eenvoudig uurwerk, dat de neiging vertoonde om vóór te lo-
pen. En juistdatvoorlopen schafte deklokker genoegtijdom
TornPoes te wekken voordat Grootvaders klok twee uur zou

slaan. Hij sprongop het uurwerken begon alsrazend opdebel
teroffelen. "Wordwakker!"riep hij. "Er istijdnood!"TornPoes
schoot verschrikt overeind en keek wat suffig naar het oude
kereltje. Maartoen diehemjachtighad uitgelegd,wateraan de
hand was, sprong hij meteen het beduit en holde degang op
naar de trap. Het oude slot was in het duistergehuld, maar in
het lichtvan een dievenlantaarn bewogen zich de schaduwen
van Super en Hieper zich dichternaar deklok toe. Want toen
hij detrap afrende, begon deoudeklok juistieratelen.

P.C. Hooft-prijs voor
Hugo Brandt Corstius

AMSTERDAM — Schrij-
ver Hugo Brandt Corstius is— alsnog — onderscheiden
met de P.C. Hooft- prijs voor
essays. De P.C. Hooft- prijs,
vroeger de staatsprijsvoor de
letterkunde werd enkele ja-
ren geleden de schrijver ont-
houden door de minister van
Welzijn Volksgezondheid en
Cultuur, wat veel stof in de
media- wereld en in literaire
en politieke kringen deed op-
waaien.De prijstoekenningis
nu in handen van de eind vo-
rig jaarin het leven geroepen

stichting P.C. Hooft- prijs,
waarin vertegenwoordigers
zitten va de Vereniging van
Letterkundigen, de Pen- club
en de Maatschappij der Ne-
derlandse letterkunde.

Vroeger werd de prijs op
voordracht van een jury toe-
gekend door deregering en
uitgereikt door de minister
van WVC. Deze keer zal mi-
nister Brinkman deprijs niet
uitreiken.

In 1985 werd Brandt
Corstius, ondermeer bekend
alsPiet Grijs en Battus, door
de juryook al voorgedragen
voordeP.C. Hooft-prijs,maar
de regering weigerde, het-
geen een hele rel te-
weegbracht. Minister
Brinkman liet de juryweten
het advies om het werk van
Brandt Corstius te bekronen
met de P.C. Hooft-prijsnaast
zich neer tezullenleggen om-
dat deze "het kwetsen tot in-
strument heeft gemaakt" en
ditkwetsen een "integrerend
bestanddeel is van zijn lite-
raire kwaliteiten".
Brinkman gafvoorts te ken-
nen de "omstreden literatuur
van Brandt Corstius niet te
willen onderscheiden met
"een staatsprijs, alsblijk van
waardering". Brandt Corsti-
us had zich vaak in scherpe
bewoordingen over ministers
uitgelaten. De mededeling
van Brinkman riep in 1985
een storm van protest op en
leidde eveneens tot felle de-
batten in de TweedeKamer.

Het werd de ministervoor-
al kwalijk genomen dat hij
een inhoudelijk oordeel uit-
sprak over het werk van de

onderscheiden publicist, wat
de tegenstanders ongewenst
en onaanvaardbaar noem-
den. De discussies die toen
zijn losgebarsten hebben ui-
teindelijk geleid tot een her-
ziening van het stelsel van
staatsprijzen. De P.C. Hooft-
prijs is nu geen staatsprijs
meer. De belangrijkste ver-
andering is datereen speciale
stichtingin het leven is geroe-
pen die de literatuurprijs toe-
kentopvoordrachtvaneen ju-
ry. Bij de toekenning van de
P.C. Hooft- prijs nieuwe stijl
aan Brandt Corstius is even-
wel geen jurytepas gekomen.
Dit gebaar van de stichting,
die onder leiding staat van
prof. SemDresden, om zonder
tussenkomst van de jury de
prijsrechtstreeks aan Brandt
Corstius toe tekennen, wordt
gezien als eeneerherstel voor
de schrijver.

Brandt Corstius schreef li-
teraire werken en essays en
schrijft nog steeds voor diver-
se media. Tot voor kort
schreefhij ook dagelijks een
cursiefje in de Volkskrant
waarin hij in door sommigen
als grof gekwalificeerde be-
woordingen diverse hoogge-
plaatsten bekritiseerde. Er
warenookpersonen bij diebe-
weerden datzijn kwetsen ge-
tolereerd werd omdat hij als
links-kritisch te boek stond.
Volgens hen zou hij nooit zo-
veel erkenninghebben gekre-
genalshij metgebruikvan de
zelfde 'grofheden' vanuit ex-
treem rechtse hoek geschre-
ven zou hebben. Zijn erken-
ning zou slechts onderhevig
zijn aan het feit dat kritisch
links 'in' is en extreemrechts
bij voorbaat verdacht.

Cursus éénwiel-fietsen
WILLEMSTAD — Eerst pi-

lootbij deALM, nu directeur
van Avia-Airchartersen inde
vrije uurtjes een enthousiast
fietser. Opééix^viel welte ver-
staan. EnReiïrvan derMolen
wil de kunst van het op een
fiets meteéén wielrondrijden
graag overdragen aan ande-
ren in een acrobatiekcursus.

Deplannenkregen vastevorm
toen hij twee artiestenhier naar-
toe haalde: Sem en Teresa Abra-
hams, twee eénwieler- fanaten
met zelfs eer titel wereldkampi-
oen één- wielfietsen. Als straat-
artiesten luisterden zij de ope-
ning van een pizzaria aan de

Breedstraat op met een show
waarin ballonnen in elkaar ge-
draaidwerden en op 'mono- wie-
lers' gebalanceerdwerd. In detv-
show van Angel Job kregen zij
eveneens eenkans en in degrote
carnavals- optocht free- wheel-
denzij met succes tussen het pu-
bliek door.

Zij geven samen metRein van
derMolen demonstraties in de
gymzaal van deAlbert Schweit-
zerschool als voorproefje van de
cursus eén-wielfietsen dieRein
van der Molen wil gaan geven.
Gisteravond was de eerste de-
monstratie. Vanavond en don-
derdagavond (van 20.00 tot

21.00 uur) volgen de andere
twee.

Van der Molen die op deze
avonden wil zienofer voldoende
animo is voor het starten van de
cursus, wil zijn trainingen twee
maal per week houden, op
dinsdag en op donderdag. Per
keer zou dat de enthousiast ge-
wordenaspirant één-wielfïetser
tien guldenkosten naast devijf-
tien gulden inschrijfgeld.

Gedachten over tien man die
om beurten twee minutenophet
zadel plaats mogen nemen zijn
misplaatst. Van derMolenzorgt
voor een dertiental éénwielers,
zodat iedereen zijn eigen fiets
heeft.

AGENDACURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN: Patiënten van*
artsen van Bandabao(3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan het antwoordapparaat afluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen da
artsenpraktijkvan huneigen huisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie dedienstdoende arts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544):openingstijdenvan
maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
op zon- en feestdagen alsmedeop werkda-
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel-:
85917.
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIEI
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17>
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdafl
de geheledag gesloten;na 17.00uurkunt U
dezustervan dewacht bellen: zusterBoter-
mans. tel.: 72682,pageboy 027-360.
NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor
heen Wijkverpleging Curacao): Kantooi
Scharlooweg 110,tel.: 612040; geopen*
van maandagt/m vrijdag van 07.00-18.Ot
uur; de wacht heeft zuster Samson, tel.
616718,pageboy027-345.

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag va"
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta-
Maria 17, tel.: 80222. .
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08X10-19.00 uur.
BOTICAISLA (tel.: 663895):openingstijden
van maandagt/m vrijdag van 07.00-17.00uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voor spoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Curasao,Breedestraat, tel.: 633565.
Panda
DelPueblo, ShaCaprileskade,tel.: 612444.

FILMLIGA CURACAO
20.30 uur filmvoorstelling "Mama is boos"
(Nederland) - TheaterDe Tempel.

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

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uurDelta Force (’.5,-p.p.);

*****
TELECURACAO
WOENSDAG: 16.00 Record music &
Teletekst 16.30 Ora pa mucha; 17.00
Planeta 3; 17.30Harold Lloyd's; 18.15
Newwildemess; 18.45Informe deporti-
vokv HectorRosario; 19.00Dimenshon
Artistikokv Maritza iRichard;2o.oo Noti-
siero Tele-8;20.45Karnaval '88 diskinapa skina kv Hermanito; 21.00 Falcon
Crest; 22.00 Wega di Number; 22.10
«60»Minutes; 23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

*****
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BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
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'MAATSCHAPPIJ HAD GELD KUNNEN VERDIENEN'
Paramaribo-Curaçao voorbeide partijen

Minister Rozendal verwijt
ALM'kleinzieligheid'

WILLEMSTAD— "Ik word niet snelkwaad, maar ikkoester nu toch wel enormenegatieve gevoelenstegeno-ver deALM", aldusvanmorgenminister van VerkeerenVervoerineen telefonisch interview metdeAmigoe. Hjjdoelde daarmee op dereacties van de AntilliaanseLuchtvaart Maatschappij nadat de SurinaamseLuchtvaart Maatschappij, SLM, toestemming had ge-kregen omvluchten op Curacao uit tevoeren. Rozendal:'De houdingvan de ALM getuigt van kleinzieligheid".
Zoals bekend,redeneert deALMna het akkoordmet de SLMalsvolgt: De SLMkan vliegenen

wij staan aan de grond.De ALM
ls van mening, datwaterdichte
garanties hadden moeten wor-
den verkregen voor de betalingvan tickets, althans voor de uit-voervan deviezenvan Surinamenaar de Nederlandse Antillen.. Rozendal vanmorgen: "Er is
inderdaad geen honderd procent
garantie, dat als een Surinamer
jnParamaribo eenkaartje koopt
°ij deALM, datonze luchtvaart-
maatschappij dan onmiddellijk
jö harde valuta wordt betaald.Maarals deALM enigerisico wil
"temen, dankan ervanaf morgen
°P Paramaribo worden gevlo-gen. Maar ik heb begrepen, datacALM geen enkelrisico wil ne-
"ten. Nou, dan is het de beslis-
Slng van deALMzelf.

WILLEMSTAD-Inhetkader
van de uitwisseling van interna-
tionale contacten heeft onlangs
een delegatieIJ3A.-leden van de
Nederlandse sectie, een be-
leefdheids- bezoek afgelegd bij
hoofdcommissaris van politie,
JJ?. Oldenboom.
Foto:H. Martina, T.Leenders,H.
deMol de Moncourt, J. Olden-
boom en W.Kramers.

'ONDERDRUK'
tt.an deAntilliaanse overheid,

als enig aandeelhouder van dey^M, de maatschappij 'onder
zetten om toch te vliegen?

Rozendal: "Ik zou datkunnen
y°prstellen binnen deRaad van
Ministers. Maar de ALM stelt,
?atde financiële situatieprecair
!s —en dat is ook zo, indien men
'n de boeken kijkt —, en dat er
tjus geen risico's genomen wor-
den.Nee, vooralsnogwil ik geen
Pressie uitoefenen".DeALM steltvoorts, dateron-
derhandeld had moeten worden°Pbasis van 'reciprociteit', opba-
-BiB van wederkerigheid. Minis-
**r Rozendal: "Suriname heeft
**le reciprociteit erkend. Minis-
**r Grep en Lachmon, voorzitteran de Assemblee, nebben dieWederkerigheid ook erkend.*ujk,er iseen dead-linevastges-
teldvoor 30maart. Surinamezalwel degelijk rekening houden
"net die datum. Want andersstoppen de vluchten. Nee, zon
factie op mijn besluit om de

achtmaal te latenvliegen,
datgetuigtvankleinzieligheid".

Rozendal: "De ALM heeft dat
half miljoen betaald gekregen.

Toen heeft de ALM gedurende
eenjaarniet meer op Paramari-
bo gevlogen. Dus demaatschap-
pij heeft door datbesluit al geld
verloren. Er is niemand, maar

dan ook niemand geweest, die
eenpogingheeftondernomenom
de betrekkingen te herstellen.
Er moest op een gegeven mo-
ment iemand iets doen. Dat ben
ik geweest. En nu kan er weer
worden gevlogen".

De minister over het verwijt
van de PNP in de Staten van de
Nederlandse Antillen, als zou
Rozendal tijdens 'een feestje' de
hele zaak hebben beklonken:
"Het is absoluut niet tijdens een
feestje gebeurd. Gedurende de
audiëntie bij president Shankar
en premier Arron heb ik uitvoe-
rig, gedurende meer dan drie
uur, overleg gevoerd".

"Daarna volgde een receptie.

Om hetvolk kennis te laten ma-
ken met de nieuwe president.
Dat was een zeer officieel gebeu-
ren. Zeer formeel. En toen vonddepresident het nodigom hetre-
sultaat van ons overleg bekend
temaken., Daar kan ik nietsaan
doen", aldusRozendal, dieeraan
toevoegde: "En vr óór dierecep-
tie hadden we ook nog een uur
met elkaar gesproken".

Rozendal: "Hetgeen de PNP
gezegd heeft, achtik zeer laag bij
de grond. Watik geprobeerdheb,
en daarben ik, geloofik, ook in
geslaagd: de vriendschaps- ban-denherstellen. Daar moetje niet
op zon wijze op reageren. Echtlaag bij de grond".

WILLEMSTAD —In het arti-
kel van afgelopen zaterdag over
"et Burger hospitaal staat abu-

vermeld, dat de Loge
jp!aldadeen onderdeel isvan de

Rotary- organisatie. De Loge. Sualdad is echtereen vrijmetse-aars- vereniging met heel ande-e doelstellingen dan een servi-ec lub. Hiervoor onze excuses.

Rozendal actiefin West-Duitsland

SIEMENS
MinisterRozendal heeft ook

een bezoek gebracht aan
München, waar de Siemens- ze-
tel is gevestigd. Ook dit bezoek

'hadbetrekking ophetdigitalise-
rings- project. Rozendal heeft in
West- Duitsland gesproken over
de opleidings- mogelijkheden
voor personeel van deLands Ra-
dioDienst, LRD.

Rozendal: "Ook daarzijn ak-
koorden bereikt. We mogen dit
jaar al mensen sturen. Het zijn
opleidingen van één maand tot
zes maanden. Akkoord, zeiden
de Duitsers, stuur uw mensen
maar".

In Nederland sprak de minis-
termet dePTT en Nepostel. Een
deelvan de Antilliaanse delega-
tie reisde naar Frankrijk, naar
Alcatel, het telecommunicatie-
bedrijfvan Frankrijk.Rozendal:
"Technisch directeurVinken de
commerciële man van de LRD,
Haines, hebben daarbesprekin-
gengevoerd, evenalsLRD- direc-

teur Pascal. Alcatel kunt u ver-
gelijken met British Telecom-
munication International, Bri-
tish Telecom kortweg. We heb-
ben dringend meer verbinding
gen nodig met het buitenland,
vandaar."

LONDEN
De minister is ook in Londen

geweest voor besprekingen met
British Telecom. Hij legde uit:
"Als wij vanaf de Antillen ver-
bindingennodig hebben met Eu-
ropese landen, dankomen dievia
Londen tot stand.Ikhebnu over-
leggevoerd over meer verbindin-
gen per minuut, zodat er meer
mensen tegelijkertijd met het
buitenland kunnen bellen. Het
overleg is zeer goed verlopen. Zo
goed, dat ze gisterenbeldenofik
morgen weer terug kan komen
om het een en ander af te
ronden".

Rozendal: "Wat ik overal te-
gen kom, is een enorm respect
voor de LRD, een enorme gene-
genheid.En overalwordt deLRD
zeer serieus genomen.Moetuna-
gaan: wij vormen een land met
slechts 160.000 inwoners,en dan
praten we met die grote wereld-
maatschappijen. Maar ja, je
komt natuurlijk ook niet praten
over onbenullige dingen."

'AAN TEUTEN'
Rozendal zei, dathijzeerblij is

met de portefeuille Verkeer en
Vervoer: "Er is zoveel te doen,
wat nooitgedaan is. Met alleres-
pect voor mijn voorgangers,
maar in het verleden was het
maar 'aan teuten' over een aan-
tal zaken, die snel hadden moe-
ten worden eedaan. Tele- com-

municatie is buitengewoon be-
langrijk voor ons land om meete
kunnen blijven draaien met deontwikkelingen in de hele we-
reld".

Maandagnacht keert de be-
windsman terug naar deNeder-
landse Antillen.

Base
vangst

WILLEMSTAD — De politie
heeft een onderzoek ingesteldin
een woning aan de Kaya Dori.
Daar werd in de slaapkamer
E.H.S., 32 jr., die bezig was met
het wikkelen van drugs in folie-
papier, aangetroffen. Bij het zien
van de politie trachtte S. te
vluchten, maar ditwerdhem be-
let. Bij onderzoek van zijn kle-
dingwerd 55 gram base aange-
troffen, die in beslag werd ge-
nomen.

S. verklaarde datde drugsaan
D.de J. toebehoren. J. werd eve-
neens aangehouden. In de slaap-
kamer van S. werden 12opmaat
geknipte foliepapiertjes, 1
hangbalans en 1 opgerold folie-
papier met daarin 'base' in be-
slag genomen. Verdachte J. ver-
klaarde tijdens een verhoor dat
de 'base' afkomstig is van een
Venezolaan uit één van de
barkjes aan de Scharloozijde.
Toen een onderzoek werd inge-
steldaan boord van de 'TintoRe-
ra', werd niets in beslag geno-
men en zijnevenmin aanhoudin-
gen verricht. De aangehouden
personen en de in beslag geno-
men drugs zijn overgegeven aan
hetBureau Narco- Operaties.

Vechtpartij bij
Carnavals-optocht

WILLEMSTAD-Tijdensde
grote karnavals- optocht zagentwee politie- agenten dat eenandere agent die toezicht hieldbij de ingang van het St. Elisa-beth Hospitaal, problemen hadmet twee vechtende vrouwen.Het gelukte de agenten de vrou-wen te scheiden, waarna bleekdat zij een oude vete terplaatse
wilden regelen.

Toen de agenten zich verwij-derd hadden, begonnen de vrou-wen opnieuw te vechten. Weerwerden zij door de politie uit el-kaar gehaald. De man R.S.M
Cur, 28 jr, uit Bergen op Zoomwerdkennelijk kwaad en zwaai-de met zijn tot vuisten gebalde
handen in de richting van één
van de agenten, die de slag af-
weerde.

Vervolgens werd M. vastgeg-
repen, maar op een gegeven mo-
ment rukte hij zich los, waarna
hij door een andere agent op ge-
paste wijze maar met de nodige
hardhandigheidtot de orde werd
geroepen. Daarbij liep M. een
kapwond op ter hoogte van zijn
rechterslaap. De agenten
brachten M. overnaar depolikli-
niek van het ziekenhuis. Na be-
handeling door de dienstdoende
arts werd deverdachte voorge-
leid voor de Officiervan Justitie,
waarna M., nadat hem proces-
verbaal was aangezegd, werd
heengezonden.

Succesvolle besprekingen
digitaliserings -project
WILLEMSTAD — Begin

maart zal vermoedelijk de le-
ning van 6,4 miljoen gulden
van deEuropese Investerings
Bank officieel worden afge-
rond. De lening isbedoeld ter
financiering van het digitali-
serings- project van deAntil-
liaanse telecommunicatie. Zo
deelde minister van Verkeer
en Vervoer, Frank Rozendal,
de Amigoe tijdens een tele-
foon- gesrek mee.De minister
verblijftmomenteel inNeder-
land, morgen gaathij weer te-
rug naarLonden.

De lening van de EIB is een
'zachte lening': vijfprocentrente
over tien jaar,terwijl ereen 'gra-
ce period' isingebouwd van twee
jaar; dat wil zeggen, dat gedu-
rende twee jaarniethoeft tewor-
denafbetaald.

Rozendal vanuithet Antillen-
huis in Den Haag: "Alle lid- sta-
ten van de EG hebben de lening
goedgekeurd. Er moeten slechts
nog handtekeningenworden ge-
zet". De EIB is gevestigd inLux-
emburg.

BOEK
Donderdag wordt een samen-

vatting van de zes delen van de
documentaire aan de Neder-
landse pers getoond. Volgende
week woensdag (24 februari)
komt er een officiële vertoning
van de samenvattingin hetRAI-
Congres- centrum in Amster-
dam. Daar zullen ook minister
drs. JandeKoning (Nederlands-
Antilliaanse en Arubaanse Za-
ken) en de gevolmachtigde mi-
nisters van respectievelijk Aru-
ba en de Nederlandse Antillen,
John Merryweather en mr. G.
Hernandez aanwezig zijn. Het
drietal ontvangt dan ook de
eerste drie exemplaren van het
boek "Antilliaans Verhaal" dat
gelijktijdig door de Walburg
Pers in Zutphen wordt uitge-
geven,

In deboekuitgave bekijken de
auteurs LuisDaal en Ted Schou-
ten de historie van de Neder-
landse Antillen enAruba vanuit
het standpunt van de eilanden
zelf.

"Het is een enorm werk ge-
weest" vertelt Luis Daal over de
televisie- serie. "Het publiek zal
zich bij het zien van de beelden
nauwelijks realiseren wat er
zich achter de schermen alle-
maal heeft afgespeeld. In 1985
zijndevoorbereidingen albegon-
nen met de bespreking van het
script. In 1986 zijn er tweemaal
opnamen gemaakt in de Antil-
len.Eerst in de drogeperiode, la-
terinderegentijd om deeilanden
ooktekunnen tonen in hun groe-
ne gedaante. Aan de hand van
het script hebben deskundigen
op bepaalde gebieden hun com-
mentaar gegeven en voor aan-
vullingen gezorgd".

Zobegint de serie methet geo-
logischontstaanvan dearchipel.
Antilliaanse geologen gaan ver-
volgens in op detheorie van het

ontstaan van de eilanden. Zo
hebben ook vertegenwoordigers
van het zakenleven en de poli-
tiek voor zover het hun sectoren
aanging, commentaar en aan-
vullende gegevens geleverd. De
ruwe montage is daarnabeoor-
deeld door een commissie, waar-
in o.a. prof. Harry Hoetink, het
hoofd van centraal historische
archiefvan de Nederlandse An-
tillen A. Paula en Angel
Salsbach zitting hadden.

De serie die onderregie staat
van Kees van Langeraad wordt
gelijktijdig in de Antillen, op
Arubaen inNederlanduitgezon-
den. Voor Nederland worden de
gesprekken in hetEngels en Pa-
piamentu ondertiteld. In deAn-
tillen worden de Nederlands- ta-
ligeonderdelenVoorzienvan een
ondertiteling in het Papiamen-
tu, respectievelijk Engels.

Daal: "VoordatEngels hebben
we iemand gezocht die de taal
spreekt met de tongval van de
Bovenwinders. Hetmoet niet ie-
mand zijn die "the King's own
English" spreekt".

Vergadering van
Dede Pikina

WILLEMSTAD — Zondag
vindt vantien tottwaalfuureen
vergadering plaats van de
'Krèsh Dede Pikina', waarbij
door Sedukal voorlichting zal
worden gegevenaan ouders. Ook
de ouder- commissie zal enkele
belangrijke mededelingen doen.
Bovendien wordtdevideo- opna-
me vertoond van de deelname
van dekinderen aan de Gran
Marcha.

ZES-DELIGE DOCUMENTATIE ENORME PRODUKTIE
Gelijktijdig verschijnt boekwerk

'Antilliaans Verhaal': historie
van Antillen in televisie-serie
WILLEMSTAD — Onder de titel "Antilliaans Ver-

haal" brengt de Nederlandse Omroep Stichting (NOS)
vanaf 16maarteen zesdelige documentaire opde Neder-
landse Antillen enArubatot onderwerp. De seriebegint
bij het ontstaanvan deeilandenenloopttot 1986,inwelk
jaarde StatusAparte vanAruba eenfeit werd. In "Antil-
liaans Verhaal" gaat hetnadrukkelijk niet over de ver-
richtingen van deNederlanders "indeWest",maarkomt
het leven en werkenvan de Antillianen zelf inbeeld.

De synopsis (samenvatting)
voor de documentaire is van de
handvan deAntilliaanse auteur
Luis Daal. Antilliaanse en Aru-
baanse medewerkers zorgden
voor de,research en interviews.
"Antilliaans Verhaal" is een co-
produktie van de NOS en deAn-
tilliaanse Televisie Maatschap-
pij, waarin Tele- Curacao en Te-
le-Aruba samenwerken. Het
Foundation Television Network
op Sint Maarten verleende ook
zijn medewerking. De opnamen
van de documentaire, waaraan
2 V2jaar is gewerkt, werden ge-
maakt in 1986 in de Antillen, in
Venezuela en deels ook in Eu-
ropa.

De Sticusa-en deregeringen
van deAntillen enArubahebben
aan de produktie van de docu-
mentaire hun volle medewer-
king verleend.

Het 'Antilliaans verhaal"
rondt de NOS-televisie een serie
van drie bijdragen aan de ge-
schieds- schrijvingvan de voor-

malige Nederlandse koloniënaf.
Eerder zond de NOS op detelevi-
sie historische documentaires
over Indonesiëen Suriname uit.

INBOEDELS THUISBRENGEN - OVERAL TER
WERELD - IS ONS VAK!

Met ruim een kwart eeuw ervaring beschikt Meyer -Transportover dekennis, demiddelenmaarvooralover
de mensenom een buitenland-verhuizingprobleemloos
en tot in de puntjes teregelen - VAN HUIS TOT HUIS,
OVERAL TER WERELD.

Dat wij daarbij veel waarde hechten aan een begrip als
dienstbetoonvindt u terug in onze persoonlijke, klantge-
richte aanpak.

Christoffel-park
WILLEMSTAD — Zondag

houden de gidsenvan het Chris-
toffelpark weer een 'familie-
wandeling. ledereen van elke
leeftijd is welkom. De tocht leidt
langs enkele mooie plekjes die
voor menigeen onbekendzijn.

De wandeltochtbegintomhalf
negen 's morgens en eindigt om
elf uur. Voor inlichtingen kan
men contact opnemen met het
natuurpark.

Dobermann Club
houdt wedstrijd

WILLEMSTAD— Zaterdag
organiseertdeDobermannKlup
diKorsou vanhalfvijftot elfuur
's avonds op hetvoetbalveld van
Asiento in Emmastad een wed-
strijdinhonden- africhting. Alle
honden die het Gehoorzaam-
heids-certificaat van de D.K.K.
behaalden, mogen hieraan mee-
doen. Vandezehonden zijn de 15
bestenuitgezocht om uitte gaan
maken wie dit jaarhet meeste
punten behaalt en clubkampi-
oenwordt.

Voorhet tweede achtereenvol-
gende jaar wordt dit kampi-oenschap gehouden, waarbij ge-
streden wordtom deHarveyLeo-nard Wisseltrofee. Harvey Leo-nard is mede-oprichter van deD.X.X. en was tot zijn tragisch
overlijden twee jaar geleden,
penningmeester van declub.

Vorig jaarwerd er uitsluitendeen Gehoorzaamheids- prog-ramma gelopen met de honden.Dit jaaris er ookeen aantal hon-den dat Gehoorzaamheiden Pa-kwerk doet. De deelnemers zijn
daarom ingedeeld in twee "klas-
sen". Inklasse Iwordt alleen Ge-
hoorzaamheid gedaan. Inklasse
IIdoen de honden een uitgebrei-
derGehoorzaamheids-program-
ma en het spectaculaire Pa-
kwerk.

Omdat de prestaties van de

honden op een erg hoog peil
staan,werd eruit Nederlandeenspecialist uitgenodigd om op onseiland tekomen keuren: Hartog
uitUtrecht, diereeds vele jaren
honden traint en de laatste 15jaar zich het meest met Dober-manns heeft bezig gehouden,
werd bereid gevonden naar Cu-
racao tekomen. Hij zaldepresta-
tiesvan dehondenbeoordelenen
via degeluids- installatieuitleg-
gen wat er goed en minder goed
werd gedaan, zodat detoeschou-
wers direct te weten komen wat
en hoeerbeoordeeld werden wel-
ke punten er door dedeelnemers
werden behaald.

Het programma ziet er als
volgt uit: 16.30 uur uitreiking
startnummers; 16.45 uur ope-
ning; 17.00 uur aanvang wed-
strijd klasse I; 18.30 uur pauze;
19.15 uur aanvang weds, klasse
II; 21.15 uur pauze; 21.30 uur
vervolgklasse U; 23.00 uur prij-
suitreiking.

Bij de wedstrijdtafel zullen
programma- boekjes te verkrij-
genzijn, waarindetoeschouwers
o.a. zelfkunnenbijhouden welke
punten er worden behaald. Tot
19.00 uur hebben alle toeschou-
wers de kans om te raden welke
hond er dit jaar clubkampioen
zal worden. Onder degenen die
de juiste winnaarraden, wordt
een prijs verloot.

l^T^ lass^*&

...pakwerkerKeithley Hooker
wordt aangevallen door de Do-
bermann SaevaDobe's Champ,
die ook deelneemt aan de wed-
strijd van aanstaande zondag...
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Gedenkboek
sportvereniging
La Fama
SAVANETA — Ter gele-

genheid van het 50-jarig be-
staan van SportverenigingLa
?ama— later inhet jaar—zal
;en gedenkboek over de La
?ama- geschiedenis worden
iitgegeven.
Dit werd gisteren vernomen

ran Olga Oduber, dieinhet jubi-
eums- comité belast is met de
)üblic relations. Een beroep
vordt gedaan op alle oud-leden,
>ud-spelers en andere personen,
lie in hetbezitzijn van gegevens
>ver La Fama, zoals foto's en
srantenknipsels, om deze af te
staan aan een van de leden van
iet gedenkboek- subcomité. De
eden zijn: Anselmo (Shemmy)
:roes (tel.: 47305), Sep Bislip
41962) en Bennie deKort te Sa-
vaneta 279.

ORANJESTAD — Voorhet
tweede achtereenvolgend
iaar zal van 4-12 juni aan-
staande het Internationale
IrVindsurftoernooi bij de Eag-
lebeach worden gehouden.
Het toernooi wordt ditmaal

ArubaHi-WindsPro-Am '88'ge-
ioemd. De organisatie van het
;oernooi is in handen van een
;ommissie, bestaande uit: Jani-
:e Arends, Brian Reeve, majoor
ler mariniers Patrick Camaert,
Jan van Nes, Maritza Tjin-Kon-
?at- De Kort, Rafael Estrada,
Rodney Crocsen Ruben Crocs.

Het eerste 'Hi-Winds'toernooi
jracht vorig jaar 120 buiten-
andse deelnemers naar Aruba
;n kreeg voorts de nodige aan-
lacht inAmerikaanse,Europese
;n Japansetijdschriften.

lenhebben de nodige ervaring op
hun gebied — om op Aruba met
een computer programma te be-
ginnen.

De bezoekers konden een
rondgang door het bedrijf ma-
ken, waarbij de nodige uitleg
werd gegeven over opzet en
functioneren van deze afdelin-
gen. Herhaalde malen werd on-
derstreept dat het bedrijf door
prima serviceen assistentieverle-
nen dehelpende hand wil bieden
bij hetoplossen van administra-
tieve- commerciëleproblemen.

ZAKENVARIA
BIJ CARIBBEAN DATE

PROCESSING Minihouse vond
een presentatie plaats van de
nieuweopzet en leiding van het
bedrijfopAruba. Op defoto drs.
WimPennings die de leiding op
Aruba heeft met Everett Croes
Computer Engineer en Roberto
Arends de nieuwe manager van
de verkoopafdeling. Tezamen
wordenplannen ontworpen—al-

JaarverslagArubaanse Atletiek Bond
Ontbreken van een goede atletiekbaan
belemmert prestaties in buitenland
ORANJESTAD — Uit het

jaarverslag van de Arubaan-
se Atletiek Bond (AAB) blijkt
duidelijkdaterin1987sprake
was van een toegenomen in-
ternationale activiteit van de
AAB.

Voor heteerst nam Aruba met
een team van zeven Arubaanse
atleten deel aan de Midden-
Amerikaanse en Caribische
kampioenschappen, welke in
Caracas werden gehouden. Ver-
der was het vooral de atleteLia
Melis, die op internationaal ni-
veau in diverse landen strijd
heeft geleverd. De Anti», e ?""
richtte daarover eind de<"
uitvoerig.

Met verwachtingwordt uitge-
keken naar haar deelname aan
de Olympische Marathon in Se-
oul september dit jaar. Wat op-
viel tijdens het optreden van de
Arubaanse atleten op de loop-
nummers in het buitenland, al-
dus AAB voorzitter Harry
Janssen, is de moeite dieze heb-
ben omtotgoedeprestaties te ko-
men op een stadionbaan. Debet
hieraanishet ontbrekenvan een
atletiek loopbaan op Aruba. On-
ze atleten lopen opdeweg sneller
dan op debaan en dat is hetom-
gekeerdevan watbehoort tezijn.
Baanlopen vereist techniek en
gewennig aan een ander
loopvlak.

ATLETIEKBAAN
In het afgelopen jaar heeft de

minister belast met sportzaken
watmeerinteresse getoond in de
toestand van desport accomoda-
ties dan voorheen, maar tot
concrete resultaten heeft dit nog
niet geleid. Ook begin 1988 be-
stond onze nationale atletiek-
baan nog steeds uiteenuitgesle-
ten zandpad, bezaaid met stenen
en andere verontreinigingen en
overwoekerd met onkruid. Het
blessurerisico is hierdoor groot.

Achteruitgang is er ook ge-
boekt: sinds begin 1987 heeft de
belangrijkste atletiek- accomo-
datie (in het Wilhelmina- stadi-
on) geen verlichting meer. Af-
hankelijk van het seizoen kan
het tijdstip waarop het donker
wordt variërenvanhalfzeventot
kwart over zeven. \ oor atleten
die bijvoorbeeld tot ze: uur
's middags moeten merken shet
dan vrijwel onmogelijk hun

sport te beoefenen. Het
sportpark in San Nicolas heeft
wel verlichting maar vrijwel
geen accomodatie voor atletiek
beoefening.

Door de > AR werden afgelo-

penjaardevolgendewedstrijden
georganiseerd: twee fun runs,
twee coopertesten, vijf veldlo-
pen, een parkloop, vier baan-
wedstrijden en een boulevard-
loop.

Gedetineerde stapt
in huwelijksbootje

ORANJESTAD—Degede-
tineerdeR.Y., die in het Huis
van Bewaringzijnstrafuitzit,
mocht gisteren voor een dag
naar buiten om in het huwe-
lijksbootje te stappen. Het
huwelijk werd op de gebrui-
kelijke wijze voltrokkenbij de
Burgerlijke Stand, waarna de
bruidegom tot vijf uur het
feest kon bijwonen en daarna
terugkeerde naar het Huis
van Bewaring.

OOST- BERLIJN — De SU heeft
een begin gemaakt metdeontmante-
lingvan haarraketten voor dekorte
afstand(SRINF) in deDDR.

ORANJESTAD — Onder
auspiciën van de Arubaanse
Atletiek Bond (AAB) wordt
aanstaandezondagmiddag te
Californië — in het gedeelte
achter de vuurtoren — een
veldloop gehouden welke
wordt gesponsord door
sportshop Antiliano enwaar-
voor eenieder kan in-
schrijven.

Er wordt als volgt gelopen in
vier leeftijds- groepenvan zowel
jongensals meisjes: start 17.30

uur: 1200 meter twaalf tot en
met veertien jaar: 17.45 uur:
2400meter vijftien toten metze-
ventien jaaren 18.10 uur: 3600
meterachttienjaaren ouder, als-
mede veteranen. Voor de eerste
driein elkegroep zijn er medail-
les, plus een waardebon te beste-
den bij sportshop Antiliano. Er
kan tot en met zaterdagochtend
12.00 uur worden ingeschreven
bij de sportshop. Het inschrijf-
geld bedraagt 2,50 florin. Hou-
ders van een stratlicentie beta-
len 1,25 florin.

MOSKOU— In de VS ambassade
in Moskou is vandaag brand uitge-
broken. Het ambassade- personeel
en debezoekerswerden geëvacueerd.
De Moskouse brandweer bestrijdt
het vuur. Volgens ooggetuigen brak
de brand uitop de 5e verdiepingvan
het oude ambassade- complex.

SEOUL — Dc Zuidkoreaanse op-
positie heeft het aanbod van dc aan-
staande president Roh, kandidaten
voor te dragenvoor zijn nieuwekabi-

net, van de hand gewezen. Reden is

datderegering van Roh "slechtseen
voortzetting betekent van het mili-
taire bewind", aldus een oppositie-
woordvoerder.

_":***#

FORRENT
LARGE OFFICE SPACE/SHOWROOM

CONVENIENTLY LOCATED AT BUSY
INTERSECTION

(MARATHON BUILDING)
AND BETWEEN TWO WELL-ESTABLISHED
COMMERCIAL OUTLETS WITH PARKING

FACILITIES
INTERESTED PARTIES PLEASE CONTACT

v4^ ARUBA BANK at 21558 ,

! Bezoek vr^ 1

fc**^** BRITBNIS

i^^^, ....,..;., .1- .*■■■.'" -f—R ÉR ■■ I

: I 1%

Geniet van 7 dagen rust en plezier aan boord van het luxe schip ra

J' "BRITRNIS |I " VANAF SLECHTS: |
f 15.1.090," PER PERSOON f15.1.1 72," PER PERSOON |

ra (binnenhutten) (buitenhutten) U
VERTREK - lEDERE MAANDAG |

VOOR INLICHTINGEN EN RESERVERINGEN KONTAKT

1 (m) maduro travel f
ORANJESTAD - Tel. 25995 SAN NICOLAAS - Tel. 46624.
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t ARUBA DAILY \
I ENTERTAINMENT \
o °
° '^fe- Gezellig uitgaan, wij zijn %
l(ÊJlPl'Vf^ geopendvan 21.00 uur tot 06.00 uur. %ow^ fér? Gezellige sfeer, goede service. \
° §\J?¥ De beste Pizza haalt ofeet U bij «

o LG. Smith Blvd. Gb/jKtre PTSB/Sk o
o Oranjestad, Aruba V*Vl# g#%M-^ ■ ■ «««■* % 0

° Detopnightclub Takeawaytel.: 33541 AlWm
o vanAruba Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00 a.m. «
o

E YOU ARE INVITED
* to dine at one of Aruba's top
o restaurants

l fAfUMtiWTO
o Wilhelminastraat 7
0 Daily from 6.00-11.00
1 Meat andfish, lightly seaso-
e ned, grilled and served on a
° marble stone.
0 For reservations call:
1 24544

® GOLDENTULIP o
AKUBA CARIBBEAN °RESORT & CASINO o

FANDANGO NIGHTCLUB °proudlypresents: °
Theone andonly °

HERB REED \
from the original PLATTERS o
with his companyof 9artists and °
musicians. o
dally curtain time 10.30 p.m. °

except Mondays I
Club openfrom 9:00 p.m. till 2:00a.m. o

Cover charge show-time $7.50 min. 2 drinks °
Forreservations please call33555 0

o o

l Gezellige sfeer, goedeservice l
l vindt Uin wij verwachten Uvoor lunch \
0 RESTAURANT $I*;2°;3a9?>' "Appy HOUR -1 cx^/-") (6.00-7.00) of dinner (18.00- I

\ CMTm^m^K Tet0f00n229770f27833. \
o * c

I DRIVE-IN Boulevard!I "AY Theatre |
o at 8:30 p.m. %

O ;.'.7- .!■ ]WJ Tiß JT ( il W Ml^^^^mmmm\mT^ k̂'^' M'HUHHfWIT— mmimmmmJHH Hf > Br^l BHf WHH/ M «aiwaik JO
tMMffMHéwlWjWJ^W&iHll BY ' \ W^mmmWmm \ WjVjVjkjVjV*"* JWA-f '"■'';" T.

iTtV 3^Ulljrl THE RUNNING MAN «
cJ j I L .J I Bit J l| L. a k ==t o

o ACTIONIBvrs. SCIENCE FICTION 14 yrs. S
D ?
cpopooopooopaeeeeeaaeßßaßaaoaaaaaaaeeaeaaaaaiw

ZOJUIST ONTVANGEN
BADPAKKENEN JURKEN

bij
BIG & BEAUTIFUL

"-N. Mozartstraat 8 - Tel.: 22022 sA

J R E
"

S O R T V_

DYNAMIC PERSONS

Needed for
our Marketing Department

Requirements:— Good communication abilities
— English is a must— Earnings: Unlimited potential, with a minimum

salary guaranteed— Must have own transportation.
Please apply in person at

JohnG. Emanstraat #8, near the Alico Office
between 8:30 a.m. and 4:30 p.m.

->. Ask for Helen or Glenda. s"*

lJj3ir|iMMiim^
HEADQUARTERS

End of the month special E^l
For the garden: WAS NOW O
Potting soil, bag 25 lbs. 7.25 5.10 W(
Topsoil, bag 25 lbs. 7.25 5.10 If M
Cow manure, bag 25 lbs. 7.25 5.10 WJ m
Lawn rake El B 13.75 9.60 W^\
BowrakeEl4Rß 16.00 12.80 Fr^VvGarden hoses, all sizes 20% discount mA^C\Nursery pots 20% discount WL<\/^
Tools and Toolcases: IfIVVI
Metal toolcase 2340 36.75 25.70 Iffl
Red toolbox Tl 7-716 42.20 29.55 ■■
Miscellaneous: I) I
Propane fuel cylinder LP-1 75 9.15 6.85 ■■■IUtility metal shelves 57.90 34.75 |HKÏ
Fluorescent bulbs 25% discount üoï
Booster cable 12 ft. 31.40 22.00 fc^
Brushes Comet 1" to 4" 20% discount Bij< J4 pc. set Gourmet knives 47.95 38.35 M^ul
6 pc. set Steak knives 20.95 16.75
Brass plated hinges 3^x3'/^" 4.60 3.20
Prime plated hinges 3¥i x3W 4.60 3.20 l

Building Materials w^^mCedar Plywood,l^" -%" 20% discount l^^JFormica 4' xB''(all colors) 20% discount
"Keller" Alum, windows 15% discount
Interior flush doors(Maico) 15% discount JL—M
Lumber (all sizes) 15% discount
Twisted Lumber 0.50 /B. Ft [
"Venceramica" San. ware 15% discount

ORANJESTAD
FERGUSONSTR.7 4P"^|E
TEL 24040 " wM ■■■|BBB|

alilll? IN P
SAN NICOLAAS I [MWt WKÊÊÊÈÊÊKÈÈËÊËÊ

HELFRICHSTR.29-A
TEL 45018

4



AGENDA BONAIRE

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

Telefoon: 24333.
Voor spoedgevallen nakantoortijd: 21639,
22950en 22316.
Pageboy: 127-743.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdagen kunnen iedere dagtussen 08.00-
-12.00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
behalve opzaterdag. Alleen zoekertjes, die
op maandag en donderdag voor 10.00uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdag en vrijdag) verschijnen.

ÏlOSCOPEN
JOULEVARD THEATER
+ 1120 15en21.15uur TheRunning Man
14jr.).
3RIVE-IN:2o.3ouurNightStick (18jr.).

""» * *
ïOTICA'S (nachtdienst)
Pabao brug: Santa Anna, tel.:28181.faribabrug:San Nicolas,tel.: 45712.

WACHTREGELING DOKTOREN
Oranjestad, Madiki, Tanki Flip, Noord, Tanki
Leendert,ParaderaenSta.Cruz:dokterA.J.
Croes, Paradijswijk 23, tel.: 34482/24797.
Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokterE. Weststrate, viaCentroMedicoSan
Nicolas, tel.: 48833.
Kinderarts: dokterBryson, tel.: 24354/
24300 (hospitaal).

*VITGELE KRUIS: Oranjestad:tel.: 23168;
Noordtel.:2342s;SantaCruzenParadera:
'el.: 28288/25543;Savanetaen Brazil: tel.:47Ó20/48301; SanNicolas: tel.: 45906; Da-
tota: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444 (kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
«en of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale opte bellen,tel.: 115)

*****
DiversenPLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
lijksgeopendvan 07.00-20.00 uur; na 20.00
Uur informaties viaverkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00uurperdaggeopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00 uur tot maandagmor-
9en07.00uur).

Dokter horacio oduber hospi-
taal(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45

Koningin wilhelmina fonds (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
*oensdag geopend van 08.30-12.00 uur -paardenbaaistraat 8 (boven).

*****
APADES: 17.00-19.00/19.00-21.00 uur
"aailes -Huishoudschool Santa Cruz.

KIWANIS (afd. Oranjestad): 19.30uur
"''hner meeting -Bushiri Beach Hotel.

!?E NIEUWAPOSTOLISCHEKERK (Schu-
Wtraat 12)' 1900 uurkerkdienst.

*****Donderdag
P'VersenHISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijdenmaandagt/mvrijdag van 09.00-
J2-00/16 00-19.00 uur;zaterdagvan09.00--?^ASA(Stichting Hulpaan Slechthorenden
Soa) Engelandstraat (Lionsgebouw t/o

is dagelijksgeopendvan 08.30-- 2-00/i3.00-16.30uur.
SSGELEIDINGSCENTRUM GEESTELIJK
GEHANDICAPTEN «MAN NAOBRA»:eIke
[bandag en donderdagvan 09.00-12.30
r. Urgelegenheidom producten te kopen bij
f^n na Obra, Piedra Plat 97-A (achter Lip-

SoldentuliparubaCaribbeanho-
,EL(t/m 19februari 1988):dagelijksvan
9-00-20 00 uur gelegenheidtot bezichti-

-I^9 van expositie 'Werken van Geijanne- BanquetRoom.
"** * *

TELEARUBA
WOENSDAG: 18.00 Thundercats;
18.30 CNN international news; 19.30Special; 20.00 Telenoticias; 20.30 Ma-
ma's Family; 21.00 Documentaries;
22.00Larry King show; 22.50 Showbiz
today; 23.15 Showbiz today (CNN);
23.30 Sluiting.
DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18.30 CNN international news; 19.30
Familie Wijntak; 20.00 Telenoticias;
20.30 Women o.t. world: (Women of in-
trigue); 21.20Wherethere'slife: (Plastic
surgery) 22.50Larry King show; 22.40
Showbiztoday (CNN); 23.30 Sluiting.

LONDEN—Noodmaatregelenter
r^trijding van hetterrorismeen die
p doel hebben het geweld van het
l^eRepublikeinse Leger tegen te
pto, worden wet, zo is officieel in

v ot>den bekendgemaakt. Dat ge-
3H. ondanks devrees dat een der-
D'Jke stap tot groterespanningzal
)!l<len in de betrekkingen met ler-

Diefstal
ÓRANJESTAD—Uiteen wo-

ning te Rooi Taki werden twee
televisie toestellen, twee video-
cassette players, een gouden
armband, een ring, zes flessen
champagne eneen helekaas ont-
vreemd. De inbraak geschiedde
omdrieuurin denamiddag doch
er waren geen sporenvanbraak.
Derecherche heeft dezaakinon-
derzoek.

CONTAINER
Op dit ogenblik biedt Cariba

Surfplaats aanvijftienwindsur-
fers, terwijl binnenkort een con-
tainer met F-2 windsurf- board
wordt verwacht. Ook werd een
speedboot gekochtvoor deveilig-
heid en de mogelijkheid red-

dingswerk te verrichten. Nauw
wordt samengewerkt met de in-
ternationale windsurfing-
school in Duitsland.

Met Cariba Surfheeft Aruba
de eerste internationale
surfschool van de regio gekre-
gen. Zoals dezeook gevestigdzijn
op Hawaii en andere Caribische
eilanden. Ulli benadrukte dat in
hethoogseizoen van 1988/89zijn
school honderd windsurfers per
dagkan behandelen.

In Staten besloten:
Veiligheidsgordels verplicht op Aruba

ORANJESTAD — Zonder
hoofdelijke stemming heb-
ben de Staten van Aruba de
door deregering voorgestel-
de wijzigingen in de wegen-
verkeers- verordening aan-
genomen. Hierdoor zullen —naafkondigingvanditbesluit— veiligheids- gordels in au-
to's op Aruba verplicht zijn.
Ook de wijzigingen ten aan-

zienvan degriffierderStaten
zodat deze van loonschaal
dertien naar vijftien gaat
werd zonder hoofdelijke
stemming aangenomen. Vrij-
dagmiddagomvier uurwordt
de staten- vergadering voort-
gezeten wordt depolitie- ver-
ordening — de Amigoe be-
richtte daarover reeds — be-
handeld.

In Tele-Noticias gaf Staten-
voorzitter mr Hector Gonzalez
een toelichting op de besluiten
van de Staten. Ten aanzien van
de schaal 15 voor dégriffier ver-
telde hij dat deze nu in dezelfde
schaal als de Statenleden valt.
Gonzalez voegde er nog als zijn
persoonlijke meningaantoe, dat
hij schaal vijftienvoor deStaten-
leden een "scheve verhouding"
noemde. Immers de Staten is het
hoogste bestuurs- orgaan en
schaal vijftien voor de Statenle-
den is minder dan verschillende
ambtenaren verdienen.

Ook de voorzitter heeft de-
zelfde vergoeding als de Staten-
leden. Ten aanzien van hetaan-
nemen van de wijzigingen in de
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Tentoonstellingfoto's
Maria Elena Perales

ORANJESTAD — Het Insti-
tute diCultura organiseertvan-
afvandaag tot en met volgende
week vrijdag in de Nationale bi-
bliotheek een tentoonstelling
van foto's van de op Puerto Rico
geboren artieste Maria Elena
Perales. Zij was ondermeer
werkzaam aan de Mexicaanse
Universiteit en de Academia
San Carlos in Mexico. Op deten-
toonstelling zijn vele van haar
foto's te zien die zij ondermeer
maakte tijdens reizen langs ver-
schillende landen.

Prof. drP. Boorsma

Initiatiefnemer ABC
projekt op Aruba

ORANJESTAD — Op Aruba
verblijftprofessor dr.P.Boorsma
hoogleraar openbare financiën
aan de Technische Universiteit
van Twenteentevens een van de
initiatiefnemers van de onlangs
opgerichte stichtingABC, die de
Antillen en Aruba de helpende
handwil bieden. De stichtingwil
mensen uitzenden, die deze ge-

Diedenkennen, om denodige bij-
standteverlenen. De Amigoebe-richtte reeds uitvoerig hierover.
Begin deze maand werd de
stichtingaanminister drsJandeKoning gepresenteerd.Vanmor-
genbezochtBoorsmapremiermr
Henny Eman, waarna hij een
ontmoeting met depers had.

Ruim 6 miljoenflorin binnen
Eerste staatsobligaties
Aruba een groot succes

ORANJESTAD—Deeerste
uitgifte van staats- obligaties
door het land Aruba is een
succes geworden, aldus een
verklaring van de directeur
van de Centrale Bank Aruba
AJTWilliams.

Van het publiek werd het no-
minale bedrag in staats- obliga-
ties van 6.026.000 Arubaanse
florin ontvangen.De grootstebe-
langstelling bestondvoor staats-
obligaties in 1991tegen8.40pro-
cent per jaar. Hierop kwam
4.224.000 florinbinnen. Obliga-
ties die vervallen in 1993 trok-
ken 6000 florin en in 1995tegen
9.25 procent per jaar 1.796.000
florin.

De desbetreffende toewij-
zings- brieven die betaald zijn
zullen aan de betrokkenen wor-
den toegestuurd. Als documen-
ten aan toonder kunnen zij ver-
handeld worden. Zij moeten bij
deCentraleBankworden ingele-
verd zodat ze geruild worden
voor de originele staats- obliga-
ties, wanneer deze gedruktzijn.

De Centrale Bank is bereid, al-
dus directeur Williams, om be-
hulpzaam tezijnbij hetkopen of
verkopen van staats- obligaties
omop dezewijze dehandel hierin
te stimuleren. Hiervoorkan con-
tact worden opgenomen met de
Centrale Bank.

Ulli's internationale windsurfschool
Promotie van Aruba als windsurf
bestemming grootscheeps aangepakt

ORANJESTAD — In het
MancheboBeach- hotel werd
gistermiddag een persconfe-
rentie gehouden, waarbij di-
recteur/eigenaar Christian
Ullivan CaribaSurfnyeen ui-
teenzetting van zijn plannen
gaf.

Sinds 1975staathij bekendals
een windsurf- pionier en bij het
zoeken naar een plaats voor het
opzetten van zijn surf- plannen
kwam hij in november 1986 op
Aruba terecht, dat hem de ge-
schikte plaats leek. Hij had toen
een keuze gemaakt tussen Zwit-
serland en het strand van het
Manchebo Beach- hotel. Het uit-
gebreide strand van Manchebo
Beach biedt gelegenheidvoor

het opzetten van een surfschool
zonder dat de gasten hiervan
hinder ondervinden. Verder
speelden mee de uitstekende
contacten die Manchebo Beach '
Bucuti general manager Ewald
Biemans heeft in Europa met
toer- operators en reisagenten,
waardoor ook daar de nodige be-
kendheid aan desurfplannen op
Aruba kan worden gegeven.

IN HET MANCHEBOBE-
ACHRESORThotel vondgister-
middag de officiële opening
plaats van de Cariba Surf, een
windsurfcenter. Voordeopening
van het geheel vond depremiere
vertoningplaats (zie foto) van de
nieuwe 1988 lijn van in de
Bondsrepubliek Duitsland ge-
bouwde windsurfing boards en
sails, die uitgetest werden in
Aruba voor het Manchebobeach-
hotel.

PROMOTIE
Om Aruba en Cariba Surf

meer bekendheid te geven heeft
Ulli reeds deelgenomen aan in-
ternationale shows, zoals de Bo-
at Dusseldorf— de grootste

windsurf- show van Europa die
vorige maandwerd gehouden —IPSO München in september 87
endeSurfExpoinZwitserland in
maart 1987.Bij zijnreizen in de
Bondsrepubliek Duitsland,
Zwitserland,Rome en Frankrijk
vroegUlli aandachtvoor de surf-
mogelijkheden op Aruba en de
meestetoer- enreisagenten heb-
ben dit in hun folders opge-
nomen.

Door Talk of the Town,
Manchebo Beach en Bucuti Be-
achResort zijn denodigekamers
beschikbaar gesteld waarvan
grote toer- operators zoals Im-
holtz Travel in Zwitserland en
Kuoni uit deBondsrepubliek de-
ze zomer gebruik zullenmaken.
Inmiddels zijn plannen in voor-
bereidingom dekomende weken
denodige promotie films te ma-
ken, diedanin Europa opdetele-
visie zullenwordenvertoond.

TESTEN
Het blad "Surfen", dat in

is volgende week zaterdag afge-
lopen.

n op luchthavens

egenwoordigd
me conferentie

Ook de stratlen diemoeten wor-
denopgelegdvoor ditsoortoptre-
denkomen aan de orde. De ver-
gadering begint morgen en
duurt tot aanstaande woensdag.
Mr. Wernet en mr. Vrolyk ma-
ken deeluitvan deKoninkrijks-
delegatie die dp deze ICAO bij-
eenkomst aanwezig zalzijn.

Ook op de ICAO vergadering
in Mexico zal Aruba vertegen-
woordigdzijn. Ditmaal doorPie-
ters van het departement van
luchtvaart. Tijdens deze bijeen-
komst zullen luchtvaart- zaken
in hetCaribischgebied uitvoerig
onder deloupe wordengenomen.
Ondermeer heeftmr.Vrolijkvan
het departement luchtvaart een
conceptvoorstel opgesteld datde
samenwerking opluchtvaart ge-
bied in het Caribisch gebied
moet verstevigen. Plannen be-
staan om in october tijdens de
ICAO vergadering in Chili dit
onderwerp uitvoerig te be-
spreken.

MET WEEMOED — maar toch
met groot enthousiasme — trok
gisteravond de laatste jumpup
vanhet34e Arubaanse carnaval
door de straten van Oranjestad
naar het RCA stadion waar de
verbranding van Rey Momo
plaatsvond. Er was de nodige
muziek en belangstelling voor
dit laatste carnaval gebeuren
van 1988.

********
VOORDATDE brand inRey Mo-
mo werd gestoken werd nog zyn
testament voorgelezen. Zoals al-
tijd dankvoor alle medewerking
ondervonden inhetbijzonder het
uitstekend optreden van depoli-
tie. Ook hetpubliek werd hulde
gebracht voor het waardig car-
naval vieren. Een oproep werd
gedaan om nu reeds tebeginnen
met devoorbereidingen voorhet
35ste Arubaanse carnaval.
Daarna gingRey Momo in vlam-
menop, maarvooreeniederbleef
demooie herinneringaaneen ge-
slaagd carnaval.

********

ONDANKS HET FEIT datcar-
naval dit jaarvroeger dan ge-
woonüjk begon, toen nauwelijks
de damp van het vuurwerk was
weggewaaid, is het een geslaagd
carnaval geworden. Aarzelend
begonnen maar al spoedig naar
een hoogtepunt gebracht, waar-
doorheteen van debeste carna-
vals van de afgelopen jarenge-
noemd kan worden. Natuurlijk
werdener fouten gemaakt, waar
gewerkt wordt worden nu een-
maal fouten gemaakt, maar dat
isnog geenreden omnu alaante
kondigen dat men volgend jaar
meezal doenofniet. Uiteindelijk
doen ze allemaalweer mee,want
daarklopt hetArubaansecarna-
vals- hart tehard voor.

********VASTSTAATWELdattydigbe-
gonnenmoetwordenvoor devie-
ring van het zevende lustrum,
zoals dat vijfjaren geleden het
gevalwas bij het zesde lustrum.
Erzalweer een actieveraad van
elfmoeten aantreden. Ookzal er
weer een poster moeten worden
gemaakt om vooral buiten Aru-
bahet35steArubaansecarnaval
aan tekondigen. Daarmede kan
niet gewacht worden, die moet
voor augustus aanstaande
hangen.
Ook zal erterdege gepraat moe-
ten worden, vooral tussen de
overheid, SAC en groepen. Niet
meer geaccepteerd mag worden
bij een geordendecarnavals- vie-
ring — dat een nationaal festijn
is geworden—dat ophet laatste
ogenblik veranderingen worden
aangekondigd in routes en voor-
waarden. Stel tezameneen prog-
ramma op, danzijn dieverande-
ringen niet nodig!

********INEEN GESPREKmet de direc-
teur van MercuriusTradingEd-
win de Cuba vertelde deze de
Amigoe dat hij het carnaval dit
jaarerg fleurig en een verbete-
ring in vergelijking met andere
jarenvond. VooralopdeVondel-
laan waren dit jaarweinig pro-
blemen. Het begon op de
Smithboulevard bij Talk of the
Town. Wat Heineken betrof, is
deheerDe Cuba"verdomd tevre-
den".Opnieuw is overduidelijk
gebleken dathet gezelligheids-
bier Heineken ook dit jaarweer
de favoriet van het Arubaanse
carnaval was. Aan de heer De
Cubaen Heineken dankvoorhet
sponsoren van deze rubriek,
waarbij zich ook nogKodak van
Hagemeijer aansloot, waarvoor
dankaan Frank Sophia.

********NOG EEN OPMERKING moet
ons van het hart bij het sluiten
van dezerubriek. De radiostati-
ons hebben een belangrijk aan-
deel in de carnavals- stemming.
Dat hebben we mogen ervaren
met de achtentachtig uren du-
rende uitzending Canathon van
Canal 90 en Voz diAruba. Maar
het ontbrak nog al eens aan de
juiste bewoordingen, waarbij
zelfs woorden of opmerkingen
werden geuit, dievoor eenradio
station niet thuis horen. Zelfbe-
heersing zekermet de microfoon
inhandeniseenvoornaam punt.

********

DIT IS DAN de laatste carna-
vals- rubriek. Jovadesch dankt
een ieder die hieraan medewer-
king verleende. We hebben ons
bestgedaanom in dezerubriek u
te laten "proeven" van het Aru-
baanse carnaval. Wij moeten
nietvergeten datons carnavaler
is voor endoorArubaen iedereen
die mee wil doen is welkom.
Dank aan de collega's op Cura-
cao die iedere dag voor de op-
maak zorgden en ongetwijfeld
wel eens gedacht zullen hebben,
konden we dat maar eens mee-
maken. Tot volgend jaar, het
35ste Arubaanse carnaval. We
hopen er weerbij tekunnen zijn!

********
CANAL VIER van Puerto Rico
brengt een speciale reportage
over het Arubaanse carnaval.
Afgelopen weekeinde kon
dankzij de medewerking van
American Airlines een tv-ploeg
Aruba bezoeken en denodige op-
namenmaken.Vancollega'svan
Tele-Aruba werd medewerking
ondervonden bij het filmen van
de parade in Oranjestad. In het
programma "Sabado en La
Grande" zal het tv-station alle
aandacht besteden aan het Aru-
baanse carnaval en vooral de
gastvrijeenhartelijke medewer-
king die allerwege werd onder-
vonden.

********OPDE LAATSTE activiteit van
de SAC, deverbranding vanRey
Momo, werd gisteravond nogal
watgepraat over denieuwerou-
tevoor de groteparade. Menwas
heter welovereens datdewegen
beter waren, er beter gejumpd
kon worden, maar dat de route
toch wel iets te lang was en on-
derwegreeds enigegroepener de
carnavalsbrui aan gaven. Weer
een aansporing om zonder uit-
stel aan tafel te gaan zitten —
met deervaringen van ditjaar—
omtezamen—metnadrukopte-
zamen — een nieuwe route sa-
men te stellen. Maar danwel een
blijvende, dienietvandeene dag
op de andere veranderd kan
worden.

********SPECIALEDANKpast ook aan
de SAC voor de medewerking.
We hebben wel eens gekankerd,
maar datwas nodigen wewisten
waarover omdat we zelfvele ja-
ren SAC secretaris zijn geweest.
Speciale dank aan Carmen
Loefstop die altijd klaar stond
om de helpende hand te bieden.
Aan deleden van deSAC dieniet
meer actiefzijn, een goede raad:
stapop, geefuwplaats aan men-
sen die wel willen werken, bij-
voorbeeld vertegenwoordigers
van de groepen.

SpecialehuldeaanMiloCroes,
deman diein deloop vanzijnvij-
fentwintig carnavals- jarenerg
brede schouders heeft gekregen
omdat alle kritiek op hem werd
gericht. Milo dank voor jouw
werken, wij houden het er nog
steeds op dateen carnaval zon-
der Milo een leeg carnaval zou
worden,zonderkritiek maar ook
zonder hard werken.

********NU HET ARUBAANSE carna-
val ten einde is wordt alle aan-
dachtgericht op het Calle 8 car-
naval inMiami. Inverband hier-
mee heeft de Arubaanse verte-
genwoordiger in Miami op Aru-
ba gesprekkengevoerdmet deel-
nemers aan ditcarnaval in Mia-
mi waar denodigepromotie voor
Aruba zal worden gemaakt.
Reeds driejaarneemt Arubaaan
dit carnaval deel. Tezamen met
deArubanen die inMiami stude-
ren, zalAruba deelnemenaan de
jumpup.CharlieIbarra, dieAru-
ba vertegenwoordigt in Miami,
verwacht tenminste een groep
van driehonderdpersonen.
Ondermeer staat vast dat de
Escape Brassband naar Miami
gaat. Door detv-stations in Mia-
mi die Spaanse uitzendingen
verzorgen wordt reeds aange-
kondigd datAruba aanwezig zal
zijn. Bij de officiële opening van
het carnaval zal er een speciale
Aruba stand zijn. Jammer ge-
noegkan Aruba niet deelnemen
aan de grote gecostumeerde
show in de Orange Bowl omdat
Arubahiervoorte laat is.Datzou
immersbetekenen datmen drie
weken in Miami moet blijven.
Wel staat vast dat nog enige
bands naar Miami gaanzodat bij
degrote jumpupdoorAvenida 27
de Arubaanse carnavals- mu-
ziek van deafgelopen dagennog
eenszal naklinken.

********
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ROTARY AMSTERDAM IN NEDERLAND ONTKETENDE ACTIE
Stichting Zuster Modesta ontvangt
medische apparatuur en ambulance

WILLEMSTAD—Met twee
containers medisch allerlei
wordt een volledig uitgeruste
ziekenauto door de Stichting
Zuster Modesta 1987-1988 uit
Nederland verscheept en, als
het schipnietnaar andere ha-
vens uitwijkt, over 12 tot 21
dagen op Curacao verwacht.
Nadat de door vrijwilligers
bestuurde ziekenauto van de
Nederlandse gemeente Ou-
der-Amstel door het van
kracht wordenvan hetsprei-
dingsplan overbodig werd,
besloot de gemeenteraad
eind januaridevolledig uitge-
ruste wagen cadeau te doen
aan de gelegenheids-
stichtingZuster Modesta.Met
hetwapenvan dezegemeente
op de flanken, gaat de ge-
meentelijke ambulance
dienstdoenopCuracao ofBo-
naire.

De inhoud van de ambulance
is geheel 'up to date' gemaakt
door deB.G.D. Er is zelfs hartbe-
wakings- apparatuur aanwezig.
De Stichting Zuster Modesta is
door deRotary ClubAmsterdam
opgericht voor een periode van
negen maanden. Zoveel tijdheb-
ben de leden zichzelfgegeven om
een inzameling optouw te zetten
ten behoeve van de stichting
voor de zorg van ouden van da-
gen 'Birgen diRosario'. Tot me-
dio 1987was Zuster Modesta di-
rectrice van Huize Welgelegen,
een van de tehuizenvan Birgen
dißosario.Deopsommingvande
ingezamelde zaken was indru-
kwekkend: 150 bedden, zwem-
gordels, hometrainers, in-
richting voor een restaurant
voor 70 man, rolstoelen, lakens,
looprekken, krukken enzovoort,
voor een grootdeelafkomstiguit
inkrimpende of sluitende zie-
kenhuizen. De waardevan de in-

gezamelde spullen beloopt in de
vier ton.

... De ambulance uit Ouder-
Amstel die bestemd is voor de
Stichting Zuster Modesta 1987-
-1988...

WONINGRAAD
Zuster Modesta: "De Nationa-

le Woningraad Nederlandheeft
vorig jaar een schenking gege-
ven voor de bouwvan negen be-
jaarden-woningenop hetterrein
van dittehuis. Van de directeur
van de Nationale Woningraad
heb ik daarna een brief gekre-
gen, waarin hij vroeg of ik niet
meer nodig had dan alleenmaar
woningenvoor bejaarden. Ik heb
toen een lijst gestuurd van de
meest noodzakelijke dingen, zo-
als meubilair, apparatuur en be-
dden".

"De Rotary Amsterdam isver-
volgens met een geweldige inza-
melings-actie begonnen, waarin
alle spullen die nu in de contai-
ners naar Curacao worden ver-
scheept, zijn verzameld. Op een
gegeven momentwerd ik door de
Rotary Amsterdam opgebeld
met devraag ofik misschieneen
ambulancenodighad. Ik wistdat
Bonaire wel twee ambulances
heeft, maar die worden beheerd
door de politie, terwijl het zie-
kenhuis het zonder een ambu-
lancemoet stellen, omdatzij niet
over voldoende mensen be-
schikt, ïk heb het ziekenhuis
toen meegedeeld, dat ik voor een
ambulance zou zorgen, als zij de
nodige mensen in dienst willen
nemen", aldus Zuster Modesta.

"Het probleem is, dat onze
stichtingeen partikuliere instel-
ling is,diegeenschenkingen aan
de overheid mag doen, dus ik
mag de ambulance niet schen-
ken aan bijvoorbeeld de
Brandweer of de Geneeskundige
Dienst. Hetziekenhuis inBonai-
re is wel een partikuliere
stichting, maar die heeft mo-
menteel het patiënten- vervoer

uitbesteedaan de polite.".
ZusterModesta: "Ikhebnetbij

wethouderKlopper voorzichtig
geïnformeerd wat zon auto ei-
genlijkkost. Ik hadeen bedragin
m'n hoofd, maartoen ik 120.000
gulden en waarschijnlijk meer
hoorde noemen, werd ik even
stil. Mochthetziekenhuis opBo-

naire de ambulance, waarvoor
minstensdrie mensen nodigzijn,
niet kunnen bemannen, dan
blijft de ziekenwagen op Cura-
gao. Dan gaat de ambulance of
naar de Stichting Verpleegte-
huis Curacao of naar het Rode
Kruis, beide partikuliere instel-
lingen".

Beckermet
naar tweedel
tennis Milaa

MILAAN — 80l
heeft zich dinsdagH
moeite geplaatsH
tweede ronde vaH
500.000 dollar g<H
Grand Prix TennH
van Milaan. Del
Westduitser, die hH
vorig jaar op zl
schreef, won minH
dan de linksH
Fransman Guy F<H
tientegenveertienfl
desondanks winnH
partij met 6-4,1-6, <H

Becker is in MilaaH
geplaatst, voor defl
Jimmy Connors en H
lowaak Miloslav MH
vierde gerangschiktH
Pat Cashhadniet aliH
te met de Zweedse OH
klas Kulti (6-3,6-4)/l

De Fransman HerH
dieRotterdam voortH
wegens een rugblessH
deeersteronde van <H
lowaak Vajda. De eel
genvan Milaanzijnï
Enkelspel, eersteronH
(Fra)—Vajda (Tsj)6H
(Aus)—Kulti(Zwe)H
sal (Spa) —PistolesiH
2, Tsjesnokov (Sov«
(Vst) 7-6, 6-2. BeckH
Forget (Fra; b-4,1-6H I

Problemen over

ziekenhuisrekening

ORANJESTAD — Tegen half
vijf in de middag kwam een
werknemervan een watersport-
bedrijfnaar destrandpolitiepost
en toonde twee hospitaal reke-
ningen. Een elfjarige Ameri-
kaansetoerist dieeen jetskyhad
gehuurdbij zijnbedrijfwerdaan-
gevaren door een kleine speed-
boot, van een ander watersport
bedrijf.

De jongen was amper enige
minutenop zee toenhij aangeva-
ren werd. Uit het onderzoek
bleek dateen tweeëndertig jari-
ge marinier van de mariniers-
kazerne Savaneta de speedboot
bestuurd had. Een ooggetuige
verklaarde dat zij de jetsky had
ziendrijven toen debooter tegen
aankwam.De mariniervond dat
hij in deze geen schuld had en
vroeg om een marchaussee, die
hetverder onderzoek overnam.

Bommengooier
Nederland-Cyprus
voorrechter
ROTTERDAM (ANP) - De 21-
-jarige inwonervan Oss dieop 28
oktober een bom gooide tijdens
devoetbalwedstrijd Nederland -Cyprus in hetRotterdamse Fey-
enoord-stadion moetop 17maart
verschijnen voor de meervoudi-
ge kamer van derechtbank in
Rotterdam.

De man zal het te weeg bren-
gen van een ontploffing waarbij
levensgevaar te duchten was als
eerst ten laste worden gelegd,
subsidiair poging tot zware mis-
handeling en nog meer subsidi-
air mishandeling. Dat heeft per-
sofficier van justitie Smid
dinsdag bekend gemaakt.

Voor het eerste ten lastegeleg-
de kan een gevangenisstrafvan
maximaal 15 jaarworden opge-
legd, ook het vervaardigen en
voorhanden hebben van een ex-
plosiefis in dedagvaardingopge-
nomen. Als gevolg van het gooi-
en van debom door de Ossenaar
raakte de doelmanvan Cyprus
licht gewond.De wedstrijd werd
gestopt en pas na lange tijd was
hetCypriotische elftalbereid de
wedstrijd voort te zetten. De
wedstrijd vond plaats in het ka-
dervan dekwalificaties voor het
Europese kampioenschap.

Later boog de Europese voet-
balorganisatie UEFA zich over
het incident. Nadat eerst de ui-
teindelijk door Nederland ge-
wonnen wedstrijd werd omgezet
ineenverlorenpartij, werdin ho-
ger beroep bepaald dat de wed-
strijdzonder publiek moest wor-
denovergespeeld. Dat gebeurde
uiteindelijk (zonder publiek) in
het Ajax-stadion, welke wed-
strijd door het Nederlandse
elftal gewonnen werd.

Medaille-verdeling
CALGARY — De medailleverdeling na de derde wedstrijddag

van de Olympische Winterspelen in Calgary is als volgt:

goud zilver brons
Sovjetunie 3 3 1
Oost-Duitsland 2 0 0
Zwitserland 11 0
Finland 10 1
Tsjechoslowakije 0 1 1
Nederland 0 1 0
West-Duitsland 0 1 0
Frankrijk 0 0 1
Japan 0 0 1
Noorwegen 0 0 1
Verenigde Staten 0 0 1___________________________________ ______________

Verband tussen sport en handel
Hoge onderscheiding
voor Anton Geesink

CALGARY — 'The honou-
rable' DickDees heeft dinsda-
gavond de 'sports and trade
promotion award' van de mi-
nisteries van Economische
zaken en Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur uitge-
reikt aan Anton Geesink. De-
ze primeur had plaats in het
Deane House, een antieke
kast in Modern Calgary. Het
Deane House is gebouwd op
de plaats, waar de pioniers
van de moderne cultuur in
Canada zich vestigden om

vervolgens de indianennaar
hunkommervolle reservaten
te jagen.

Anton Geesink is eveneens
een pionier. Pas nadat hij door
lOC-voorzitter JuanAntonio Sa-
maranch was gepromoveerd tot
een hoog geplaatste notabel,
kwam in Nederland eindelijk de
erkenning losvoor zijnsport- ge-
zantschap. Na jarendrong door
wat Geesink voor de Neder-
landse sport en handel heeft be-
tekend.

Een buitenstaander zou hen
'hotemetoten' noemen. Allen die
zich verzamelden in het Deane
House om als ingeblikte harin-
gen de in het Engels gestelde
speechvanDees aan tehoren.De
staats- secretarisvan WVC ver-
telde dat de Nederlandse rege-
ring het verband zag tussen
sport en handel. "Zij openen
grenzen en breken obstakels af,
stimuleren de geest en verbrei-
denhun visie.Doordehandenin-
eente slaan, staanwe in contact
met elkaar".

Prins Anton
CALGARY — Anton Gees-

ink geniet vanaf dinsdag in
Calgary een koninklijke re-
putatie. De Calgary Sun beg-
roet een minzaam lachende
Geesink in derubriek "We
welcome the world".De krant
bestaat dagelijks voor 35 dol-
larcenten (nauwelijks meer
dan twee kwartjes) uit een
stevig pak met olympisch
nieuwsbedruktpapier.

Ermoet ietsmisgegaanzijn
in decommunicatietussenfo-
tograafenredactie. Wantvol-
gens het onderschrift betreft
het hier prins Constantijn.
Zowel lOC- lidGeesink als de
twee prinselijke broers Wil-
lem- Alexander en Constan-
tijn verblijven al dagen in
Calgary. Het zindert in de
Olympische stad van zoveel
VIPS, al danniet koninklijk,
dat de Sunafen toe in de fout
gaat.

ONTDAAN
Geesink was zichtbaar ont-

daan door de loftuitingen. Hij
antwoordde gepast en diploma-
tiek. Dat hij zoveel steunkreeg
als lOC-liden dathij zo gelukkig
was met de onderscheiding. Hij
dankte speciaal Klaas de Jong,
hoofd voorlichting van Econo-
mische zaken, van wiens minis-
terie hij zon groot deel van het
dagelijkse brood ontving.

In de wandelgangen sprak
Geesink hardere taal en krikte
hij het imago van de Neder-
landsetopsporterop. "Hier ishet
bewijs, dat nooit meer laatdun-
kend over een sportjongen of
-meisje gedacht kan worden.
Wat zij voor het land betekenen
kan door geen enkele superdoc-
tor verbeterd worden. Er is nie-
mand die zoveel voor Nederland
kan doen als eentopatleet".

Cordejeva/Grinkov
Olympisch kampioen
kunstrijden

CALGARY — Jekaterina
Gordejeva en Sergej Grinkov
uit deSovjetunie zijn dinsdag
Olympisch kampioen kun-
strijden voor paren ge-
worden.

JelenaValovaen Oleg Vassil-
jev, eveneens uit de Sovjetunie,
eindigden bij het kunstrijden
voor paren als tweede. Jill Wat-
son en Peter Oppegard uit de
Verenigde Statenwerden derde.

In de Olympische gouden me-
daille was de enige belangrijke
titel die nog ontbrak op de ere-
lijst van Jekaterina Gordejeva
en Sergej Grinkov. Het paar
werd al eerder Europees- en we-
reldkampioen. De zestien-jarige
Gordejeva weegt slechts 41 ki-
logram en is 1 meter55 lang. De
kunstrijdster uit Moskou beoe-
fende haarsportvoor heteerstop
vijfjarige leeftijd. Grinkov, 74ki-
logramzwaaren 1 meter82 lang,
werdtwee weken geleden 21jaar
oud.Hij houdtnaastkunstrijden
van ijshockey. Zij worden ge-
traind door Stanislav Leono-
vitsj.MarinaZjoejeva is hunvas-
te choreografe.

SPELEN
Geesink pleitte andermaal

voor een nieuwekandidaat- stel-
lingvanNederlandvoor deorga-
nisatie van de Olympische Spe-
len. "Elk jaarmoetereenbudge-
tje vrijgemaakt worden om daar
aan te werken. Voor mijn part
stellen we onskandidaat voor de
Spelen van 2004. Als jepraat
over ons nageslacht maakt vijf-
tien jaarniets uit".

Dees overhandigde Geesink
naast de enorme oorkonde ook
een boek over Karel Appel. Ne-
derlands beroemdste nog leven-de schilder verklaarde ooit: "Ik
rotzooi maar wataan". Geesink:
"Ik vind Appel een geweldenaar.
Jammer dat ik hem zo weinig
spreek".

De Visser tekent
'voor 't leven'

TILBURG—PietdeVisserheeft vrijdag een uniek
contract getekendbij eredivi-
sieclub Willem 11. De 53-
-jarige oefenmeester onder-
schreefin Tilburgeenverbin-
tenis 'voor het leven' bij de
Brabantse sub-topper. In
principe blijft De Visser tot
aanzijnpensioen aan Willem
II verbonden.

De Visserheeft lang geaar-
zeld ofhij op hetopmerkelijke
aanbod van de Tilburgse club
zou ingaan. De trainer ont-
ving afgelopenmaanden aan-
trekkelijke aanbiedingen
van Griekse en Belgische
clubs. Hij koos uiteindelijk
voor een verblijf voor onbe-
paalde tijd inNoord-Brabant.

De Visser, die al 25 jaarin
het betaald voetbal
werkzaam is en in dieperiode
tien clubs onder zijn hoede
had, bekleedt voorlopig de
dubbelfunctie van technisch
directeurentrainer. Inde toe-
komst zal de oefenmeester
zich voornamelijk met het
technische aspect gaan be-
moeien.De Visserkanzelfbe-
palen wanneer hij overgaat
tot het aanstellen van een
nieuwe hoofd-trainer.

Schapers
nummer 12
PARIJS—Door zijn goede pres-
taties bij het Grand Prix-
-Tennistoernooi in Rotterdam,
waar hij de halve finales bereik-
te, is Michiel Schapers op de
dinsdag bekend gemaakte we-
reldranglijst geklommen naar
de 32e positie. Dat is de hoogste
klassering die deRotterdammer
in zijn prof-loopbaan heeft be-
reikt, eerderwashij gekomentot
de 4Óe positie. De stijging van
Schapers zal waarschijnlijk nog
doorgaan doordat hij maandag
niet alleen detweede ronde bij
het toernooi in Milaan bereikte,
maar dooreenoverwinningopde
nummerzeventienvan delijst de
Spanjaard Sanchez ook nog bo-
nuspunten krijgt toebedeeld.

Aan kop bleef Ivan Lendl. De
Tsjechoslowaak gaat de Zweden
Mats Wilander en Stefan Ed-
berg, winnaar van het toernooi
inRotterdam, voor. Detweede fi-
nalistvan zondag, de Tsjechoslo-
waak Miloslav Mecir,klom naar
de vijfde plaats, achter de
Westduitser Boris Becker.

Reis het Caraïbisch
gebied rond, met BWIA
voor slechts $ 93A

BWIA introduceert haar "Inter Caribbean Fare": _jH_«_V^_^_^_r B*'
voor $ 330 kunt u alle BWIA bestemmingen in het
Caraïbisch gebied bezoeken. Dit tarief is 30 dagen geldig.

Voor slechts S 80 meer dan het normale I p,.*.."..."

Curacao -Trinidad tarief (5251) kunt U be- .
halve met Trinidadook kennismaken met: " *kitt2» * *

ANTIGUA ST.LUCIA * ffcBARBADOS ST.MAARTEN cARAfe.scHF -GRENADA TOBAGO cara.ö.sche t
JAMAICA /ST.KITTS PUERTO RICO \_* rr.uie»*

Vertrek uit Curacao nu 3x per week. Woens- L_«--^ k^^^ #* Barbados

dag, Vrijdag en Zondag. . "> ~ -"

Wbwia \.^^ _P_i_____— _^^^^-fc _■ " H^ —■ IM—l »|
____

Voorreserveringen en informatie -^-j~a_-_J_^_-__-_--l
■ bel Uw reisbureau of ALM op

*^.t_S_SS?SL«~ 613033-81322 en op Aruba,
ALM 21852.
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Polen paktpunt tegen Zweden
Finland herstelt zich tegen Frankrijk

IJshockeyers Canada nog
niet in Olympische vorm

CALGARY — Het Canadese ijshockeyteam heeft
dinsdagbij zijn tweede optreden inhetOlympische toer-
nooizijn favorieten-rol nognietkunnen waarmaken. De
zesvoudig olympisch kampioen versloeg Zwitserland
niet veel moeite (4-2). De eerste periode leverde geen
doelpuntenop. De rentree van JimPeplinski, aanvaller
van Calgary Flames, bezorgde de ploegvan coach King
nieuwe inspiratie. De Canadezen rondden de doelkan-
sen echter slecht af. De Zwitsers werden teruggedron-
gen op eigen helft. Pas in de veertiende minuutkonden
ze het doel van keeper Burke voor het eerst bestoken.

Nadat de teams in het tweededeel beide een keer hadden ge-
boord', via Boisvert (24e mi-
nuut) en Schlagenhau (31), na-
■uen de Canadezen pas in de der-
deperiode afstand. Sherven, Ya-
remchuk en Habscheidvergroot-
ten de marge tot drietreffers. DeZwitsers, die vorig jaar degra-deerden uit deA-groep, besloten
"vn optreden in het uitver-
kochte Saddledome met een

doelpunt van Eberle. De 19.00U
toeschouwers hadden voor de
krappe overwinningslechts een
bescheiden applaus over. Cana-
da had het eerste dueltegen Po-
len gewonnenmet slechts 1-0.

PROMOVENDUS
Polen, promovendus naar de

A-groep van het wereld-kampi-
oenschap, slaagde er in we-
reldkampioen Zweden ineen du-

el voor poule A een punt af te
snoepen. De Scandinavierskwa-
men niet verder dan 1-1. Beide
treffers vielen in de tweede peri-
ode. De Polen hadden al tegen
Canada blijk gegeven van hun
kwaliteiten.Ondanks deenorme
steunvan hetpubliek in Calgary
kwamen deCanadezen niet ver-
der daneen overwinningmet de
kleinst mogelijke cijfers (1-0).

Net als na de wedstrijd tegen
Canadareden allePoolse spelers
na afloop van het duel met de
Zweden naar hun doelman. Deze
keer washetAndrejHanisch, die
delofmeteen seriespectaculaire
reddingen ten deel viel. In de
eerste wedstrijd had de eigenlij-
ke tweede doelman Gabriel Sa-
mulej zich ook uitstekend ge-
houden.

Pasin de 24e minuutslaagden
de Zweden er door anders Elde-
brink in deflexibele defensievan
dePolen te ontregelen. Daarmee
was dekoek voor de wereldkam-
pioenen, die in de eerste wed-
strijd nog met 13-2 van Frank-
rijk wonnen, al weer op. Slechts
43secondenna deopenings- tref-
fer hadden de Polen hun
antwoord alklaar liggen toen Ja-
roslav Morawiecki de gelijkma-
ker liet aantekenen. Het waseen
uitermate sportiefduel, gezien
het geringeaantal strafminuten
voor beide ploegen: vier.

Olympisch Nieuws
BASKETBAL—De Argentijnse
basketbalbond (CABB) die het
wereldkampioenschap voor he-
ren in 1990heeft verworven,is in
bnanciele problemen gekomen.
De Argentijnen moeten voor het
einde van de maand 3.3 miljoen
dollar (ongeveer 6 miljoen gul-
den) overmaken aan de interna-
tionale bond (Fiba) als borg,maar hebben dat geld niet. Een
AmerikaansTV-netwerkheeft 4
biljoen dollar geboden voor de
uitzendrechten. De CABB wil
£chter tenminste 7 miljoen en
heeft bij deFiba uitstelvan beta-
ling gevraagd tot31 maart.

TENNIS — Boris Becker zal
komende week zijnrentree op de
tennisbaan maken bij het met
°ngeveer zeven ton gedoteerde
toernooi in Milaan. De tweevou-
digeWimbledon-winnaar kwam
Sinds hetMasters-toernooi in de-
cemberinNew York niet meer in
actie. In Milaan is Becker als
eerste geplaatst. In deeersteron-
de krijgt hij te maken met de
fransman GuyForget.

AUTOSPORT — De coureurs
Thierry Boutsen (Bel) en Ales-
sandro Nannini (Ita) krijgen in
netkomende seizoen debeschik-
king over een nieuw type race-
wagen. Ford ontwikkelde voornet formule 1-team van Benet-
toneen nieuwemotoren ontwer-
perRory Byrnepaste hetchassis
aan.

ZEILEN — De deelnemersaan de zeilrace om dewereld zul-
Jen in 1989 de haven vankaapstad niet aandoen.De vijf-
de zeilrace om de wereld start 9
SePtember 1989in Portsmouth.

BOKSEN — De internationa-le Boks Federatie (IBF) houdt
Vast aantitelgevechten over vijf-
den ronden. De federatie werd
zondag in Stafford (Engeland)
gedwongen het gevecht om de
Wereldtitel in het middenge-
wicht tussen de Amerikaan
*rank Tate en de Brit Tony Sib-

naar twaalfronden terug te
Drengen. De Britsecontrolecom-
missie dreigde de partij te ver-
deden als het gevecht op meer
«antwaalfronden zou wordenaf-
gesloten.

ZEILEN — De Nieuwzee-Jandse miljonair Michael Fay,
~le een poging wil wagen de
America Cup te veroveren,heeftac smaak van het procederen te
Pakken. Nu wil hij deSan Diego
Jachtclub voor het gerecht da-
Sen om te voorkomen dat de
Amerikanen de beker verdedi-gen meteen catamaran. Fay eist

bootmet eenromp, eerderbe-
lepFay zich op een honderd jaar

°ud document, waarin staat dat
°e uitdager de grootte van het=cnip magbepalen. Hij wil mee-den met een jacht van 27,5meter.

*****
VOETBAL-Het Maracana-?tadion inRio de Janeirozal alsf^azilie de eindronde van hetl°ernooi om het wereldkampi-

oenschap voetbal in 1994krijgt,
jjelemaalverbouwd moetenwor-flen. De Fifa inspecteerde

de accommodatie met
«00.000 plaatsen de grootste ter
gereld. De kosten van derenova-
te worden geschat op bijna 20
mijloen gulden.

TENNIS — De Paraguayaan
VictorPecci heeft aangekondigd
het tennisracket weer ter hand
te nemen voor het degradatiedu-
el uit het toernooi om de Davis-
beker tegen Nieuwzeeland in
april.De 32-jarige tennisserher-
stelt momenteel van een zware
rugoperatie.

*****WIELRENNEN — Jeannie
Longo gaat haar schorsing van
een maand door de UCI aan-
vechtenvia derechter. De Fran-
se wereldkampioene werd ge-
straft wegens overtreding van
het dopingreglement bij we-
reldrecordpogingen in septem-
ber te Colorado Springs. Haar
rechtszaak is gebaseerd op het
feit datzij zich nietheeftkunnen
verdedigen tegen de beschuldi-
ging, datzij noch haar advocaten
gehoordzijn voor de straf, die is
ingegaan op 29 januari.

*****VOETBAL — bnan Clough is
bereidhet voetbalelftal van Wa-
les op deeltijdbasis te gaan bege-
leiden. De manager van Not-
tingham Forest verklaarde
maandag dat hij in zal gaan op
hetverzoek van de Welsh Fa om
besprekingen te voeren. Wales
ontsloeg onlangs manager Mike
England wegens de teleurstel-
lenderesultaten.

HERSTEL
Finland heeft zich dinsdag

hersteld van de nederlaag tegen

Zwitserland indeopenings- wed-
strijd van het Olympische toer-
nooi. De Scandinaviers waren
erg productieftegen het zwakke
Frankrijk: 10-1. De man van de
wedstrijd wasLehtonen, dieeen
keer scoorde en vier assists gaf.
De Fransen, die in het Corral
Stadium hartstochtelijk werden
ondersteund door het Canadese
publiek, kwamen er slechts een
moment aan tepas. In de45e mi-
nuut, toen de Finnen een voor-
sprongvan8-0 haddengenomen,
maakte Woodburn de enige
Franse treffer. Finland moet
donderdag van Canada winnen
om uitzicht op een Olympische
medaillete behouden.

PSV verliest van
Olympique Lyon

LYON — Waar de Neder-
landse ploegen in de competitie
niet in slagen, is deFranse twee-
de- divisieclub OlympiqueLyon
dinsdag wel gelukt. De Fransen
versloegen landskampioen PSV
met 2-1.Detreffersvielenpas na
derust. De wedstrijdwaseen uit-
vloeisel van deTransfer van Mi-
chel Valke van Eindhoven naar
Lyon. De wedstrijd leverde de
Franse club een recette van
90.000 gulden op.

Durix zette Lyon twintig mi-
nuten voor het einde op voor-
sprong. De invallerbenutte een
strafschop. Twee minuten later
was de standal weer gelijk door
een eigen doelpunt van Cabanel,
die de bal na een schot van de
voor Gillhaus ingevallen Kieft
verkeerd raakte. In de slotfase
tekende Priou voor dewinnende
treffer.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 na02.00uur;zondagvanaf
13.00uur.

SCHAAKVERENIGING CURACAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen -trainingvoor de jeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

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

BRIDGECLUB 'BARANCA'
19.30uur ledenvergadering. Na afloop we-

kelijkse drive - Scherpenheuvel.

Christine Wachtel
record op 800 m.
WENEN - Christine Wachtel
heeft voor detweede keer in drie
dagen het wereldrecord indoor
op de 800 meter verbeterd. Tij-
dens de drie-landenwedstrijd
Oostenrijk - Oost-Duitsland -
Joegoslavië te Wenen liep de
Oostduitse atlete de afstand van
1 minuut 56,40 seconden, 1,24
seconden onder haar eigen re-
cord, dat zij woensdag in Turijn
had gelopen.

Verspringster Heike
Drechsler voegde vijf centimeter
toe aan haar zaalrecord ver-
springen. Zij kwam uit op 7 me-
ter 37 centimeter.
RonaldWeigelwerd inWenen de
snelstewandelaarvan dewereld
op de vijfkilometer. Weigel ge-
bruikte in deWeense zaal 18 mi-
nuten 11,41 seconden, 16,38 se-
conden minder dan Mikhail
Tsjennikou uit de Sovjetunie in
1987.

Snelle marathon in Tokio
TOKIO -Abebe Mekkonen heeft
zondag de marathon van Tokio
gewonnen. De 24-jarigeEtiopier
schudde in de slotfase drie con-
currenten van zich af en zege-
vierde in de uitstekende tijd van
2 uur, 8minutenen 33 seconden.
De eerste vier lopers finishten
binnen de 2.08.50. De Tanzani-

aan JumaIkangaa, winnaarvan
devoorgaandetwee edities, werd
tweede in 2.08.42, voor de
Oostduitser JorgPeter (2.08.47)
en de Australiër Robert de Cas-
tella (2.08.49).

De uitslag is:
1. Mekkonen (ETI) 2.08.33, 2.
Ikangaa 2.08.42, 3. Peter (ODL)
2.08.47.

IJZERENKARL
"IjzerenKarl" is niet het type

dat naast zijn mensen staat. De
man die als bergklimmer een
voorkeur heeft voor de Noord-
wand van de eiger, straalt auto-
riteit uit. Wederzijds respect op
de basis voor zijn verstandhou-
dingmet sportsterrenalsPirmin
Zurbriggenen Peter Muller. Hij
zorgt voor hetmateriaal, zij voor
de prestaties.

Datmateriaal isvan optimale
kwaliteit. De Oostenrijkse fa-
briek die de skis levert, stuurde
vorig jaardrie specialisten naar
Calgary om de eigenschappen
van dekunstsneeuwte onderzoe-
ken. Op speciaal voor deze onder-
grond ontwikkelde skis gleed
Zurbriggenbegin januarivan dit
jaarnaar zijn tweede zege van
het seizoen.

De systematische aanpak van
de Zwitsers dateert van jaren
her. Al in 1972, toen Bernhard
Russi de eerste Zwitserse olym-
pische kampioen op de afdaling
werd en zijn teamgenote Marie-
ThereseNadig bij de afdalingen
dereuzeslaom de grote favoriet
Armemarie Moser-Proell ver-
sloeg, was er die aandacht voor
details. Als enig land maakten
de Zwitsers gebruik van de on-
derzoekingsresultaten van een
Japanse professor. Op basis
daarvan ontwikkelden zij een
speciale was voor de vochtige
sneeuw in het Japanse Sapporo.

STERREN
Door zijn afstandelijkheid is

Freshner de juisteman de onder-
linge rivaliteit tussen Zurbrig-
genenMuller intoom te houden.
De twee sterren zijn geen vrien-
denvan elkaar. Zurbriggen over
Muller : "Wij zijn kameraden in
hetzelfde team, maar voor het
overige gaanwijonzeeigen weg.

Hij is een professional en ik ben
het ook" Muller over Zurbrig-
gen: "ledereenweet datwij geen
vrienden zijn. Sportief gezien
zijn wij rivalen, maar daarom
zijn we nog geen vijanden."

Sinds Zurbriggen's overtui-
gende zege in de olympische af-
dalingwordt hij ook door Muller
erkend als de"nummereen" van
de Zwitsers. Vier jaar geleden
moest Zurbriggen in Serajewo
genoegen nemen met een vierde
plaats in de afdaling. In dereu-
zeslalom en slaom haalde hij de
finish niet. Nu ishij favoriet voor
driekeer goud. "Doorslaggevend
is de vreugde die ik eraan be-
leef', aldus Zurbriggen, "Als die
er is, komt de explosie voor de
topprestatie vanzelf.

Doping-controle bij training
PARIJS — Een derde deel van de internationalesportbonden

heeft maatregelen getroffen om dopingcontroles tijdens de trai-
ning mogelijkte maken. Datblijkt uit de gegevens, die naarvoren
komen in een enquête van de overkoepelende organisatieAgfis.

Daaruit komt naar voren dat:
- 37 procent van de internationale sportfederatiesmaatregelen

hebben genomen om tekomen tot controlesin deperiode van trai-
ning.- 26procent het wel zou willen, maar datgebrek aan financiële
middelenremmend werkt.

- 80 procent van desportbonden in hun statuten ofreglementen
artikelen hebbenopgenomenbetreffende destrafbaarstelling van
doping-gebruik.

- 75 procent van desportbonden controles laatverrichtentijdens
wedstrijden, waarbij men zich baseert op de lijst van verboden
middelen van het internationaalolympisch comité.

- de kosten, die decontrole metzich meebrengt, door 70 procent
van de sportbonden worden gezien als de voornaamste oorzaak,
dat sommige nationale sportbonden tijdens wedstrijden niet
controleren.

- 66procent van de internationale sportbonden menen, dateen
atleet, die uitgezonden wil worden naar het wereldkampi-
oenschap ofdeolympischespelen zich schriftelijkbereid moet ver-
klaren op elk gewenst moment een dopingcontrole te ondergaan.
21 Procent is een tegenovergestelde meningtoegedaan.

De Agfis, die 71 internationale sportorganisaties vertegen-
woordigt, streeft naar harmonisatie van dedoping-reglementen
van denationale en internationale sportbonden en wil die tevens
zoveel mogelijk latenaansluitenop maatregelen,diediverserege-
ringen hebben genomen.

'Operatie Goud'
van Zwitserland'

CALGARY - Vanalle landen die
een rol spelen in het modieuze,
soms nogal poenige, ski-
wereldje, beschikt Zwitserland
over het ietsje meer, dat beslis-
send kan zijn voor succes, een
streepje meer talent, een betere
planning en vooral meer finan-
ciële mogelijkheden.De Zwitser-
se trainersstaf met cheftrainer
Karl Freshner was veertien da-
gen voor het begin van de spelen
al bezig met de inspectie van het
traject van de afdalingopMount
Allan.
Vier dagen eerder danalleande-
re ploegen arriveerden de Zwit-
serse skiers. Ze namen hun in-
trek in Kananaskis Village,
waar twee jaar eerder voor
200.000 Zwitserse Franken een
royale villa was gehuurd op
slechts twee kilometer afstand
van de piste. Van alle deelne-
mers waren ze daardoor het
snelst ter plekke, eerder zelfs
dan de Canadese ploeg.

Karl Freshner dirigeert de
"operatie goud" met de gene-
ralsstaf in de hand. De 49-jarige
in Oostenrijk geboren trainer
geeft de volgende karak-
terschets van zichzelf: "Ik pro-
beer altijd iets te doen waar de
anderen niet aan denken. Maar
ik druk mijnzin alleendoor, als
ik zekerben dater ietsuitkomt."

Freshnerverkeert in de geluk-
kige omstandigheid, dathij kan
zeggen datgeldhem niet interes-
seert. Datzelfde gevoel zouden
ook zijn beschermelingen moe-
ten hebben. "De skiers hoeven

zich nietbelasttevoelendoorhet
feit, dat firma's en sponsors ze
goed betalen.Ze leveren de spor-
tieve successen die commercieel
geziengeld waard zijn."

Toeschouwer
beledigd: rood
TRIER - Zbigniew Kruszynski,
speler van Bundesligaclub FC
Homborg, is bij een oefenwed-
strijd tegen de amateurs van
Eintracht Trier naruim een uur
uit hetveld gestuurd wegens be-
lediging van een toeschouwer.
Hijraakte geirriteerddoorde op-
merking van een bezoeker, die
zich vermaakte bij de gedachte
aan de naderende degradatie
van Homburg. Kruszynski rea-
geerde door deman een "stomme
zak" te noemen. Scheidsrechter
Hans-Peter Dellwing gaf de
Homburg-verdediger daarop de
rode kaart. "Mijbleef geen ande-
re keus" zei de arbiter. Krus-
zynski had eerder wegens ruw
spel aleen waarschuwinggekre-
gen. De clubleidinghoopt dathij
er meteen geldboete van afkomt
en zondag tegen Borussia
Dortmund niet geschorst hoeft
toe tekijken.

FC Utrecht
tegen PSV: 0-0
UTRECHT(ANP) - Veelclubs in
de eredivisie hebben van PSV
een pak aangemeten gekregen.
Een pak slaag. Dat van FC
Utrecht was in Eindhoven het
ruimst uitgevallen. PSV heeft de
reactie op diemaat 9-0 zondag in
Galgenwaard aan den lijve on-
dervonden.

Utrechts trainer Han Berber
koos voor een verdedigende
speelwijze in plaatsvan deopen-
huis-politiek van Eindhoven en
kon na afloop (0-0) constateren
dat zijn elftal, gezien de moge-
lijkheden, tactisch goed had ge-
speeld.De spelers haddenboven-
dien een heel andere instelling
danbij het eerste duel. Er stond
een ploeg die best wilde laten
voelen geenenkelplan tehebben
zich opnieuw over dekling te la-
ten jagen.De Utrechtse aanpak
was daardoor redelijk fors, soms
grimmigen altijdfanatiek.

De beste man van het veld,
scheidsrechterVan derNiet cor-
rigeerde met begrip, maar gaf
wel gele kaarten aan dePSV-ers
Van Breukelen (opzettelijk
hands) enKieft (wegtrappen van
de bal in een protestactie).
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Karnavai Kaleidoscoop

WILLEMSTAD — De af-
scheids- optochtvan gisteravond
is ook een enorm succes gewor-
den, waarbij alle groepen met
mooieverlichtingen in een frisse
temperatuur jumpten.Alleenbij
het eindpunt bij Plasa Mundu
Merced waren enkele inciden-
ten, zoals vechtpartijen, waar-
door de politie soms hard moest
ingrijpen. De deelnemers waren
zeer ontevreden, daar er geen
muziek op het plein was en kar-
navalzonder muziekis geenkar-
naval. Toen Rei Momo om mid-
dernacht al in vlammen opging,
waren de laatste groepennog in
de bocht van Pietermaai/Thea-
terstraat, waardoor zij dit spek-
takel gemist hebben.

Alle groepen kunnen terug-
zien op een zeer goedepresenta-
tie en het publiek heeft zowel af-
gelopen zondag als gisteravond
ontzettend genoten en meege-
jumpt.Zondagtussenvijfenacht
uur vindt de prijsuitreiking
plaats in het Princess Beach Ho-
tel. Volgend jaarwordt het ne-
gentiende karnavals- feest ge-
vierd. Het karnavals- seizoen
van 1989 is heelkort. De kinde-
roptocht vindt plaats op 29 janu-
ari en de groteparade op6 febru-
ari. Daarom moeten de groepen
die van plan zijn aan deoptocht
van volgend jaarmee te doen,
vroeg met hun werkzaamheden
beginnen.

WILLEMSTAD-Ookditjaar
hebben deKabrieten na afloop
van de Gran Marcha een bezoek
gebracht aan de gezaghebber.
Het was vermoedelijk de laatste
keer, datRonald Casseres alsge-
zaghebber deKabrieten kon ont-
vangen.

Als blijk van danken waarde-

ring voor zijn werk voor deKa-
brieten, kreeg Casseres een Lim-burgse vlaaiaangeboden meteen
doorsnee van één meter. De Ne-
derlandse provincieLimburg isberoemd vanwege die vlaaien.

Ookkreeg Casseres een afbeel-ding inglas-in-lood van hetwa-
pen vanCuracao.

Stijgingpassagiers-vervoer

Hogere winstKLM
in derdekwartaal

WILLEMSTAD— In het der-
dekwartaal van ditboekjaar(ok-
tober toten met december 1987),
werd een winstbehaald van 57,8
miljoen gulden tegen 34,1 mil-
joenvorigjaar.Over deeerste ne-
genmaanden bedraagt de winst
’.322,7 miljoen tegen ’.289,6
miljoenvorig jaar.

Het vervoer nam in ditkwar-
taal aanzienlijk toe. De stijging
bedroeg 15%en washoger danin
de twee voorgaande kwartalen.
Het passagiers- vervoer op lijn-
diensten steeg met 19%, het
vrachtvervoer met 13% en het
postvervoer met8%. Daardeuit-
breiding van de produktie
slechts 7% bedroeg, steeg de be-
ladings- graad van 66,3% tot
71,4%.

De bedrijfs- inkomsten waren
11%hoger danvorig jaar,de be-
drijfs-kosten 10%hoger. De kos-
ten van de vliegtuig- brandstof-
fen geveneen stijgingtezienvan
13%. De gemiddeldeprijs, uitge-
drukt in US dollars, was 24%ho-
ger danvorig jaar.De koers van
de US dollar was 13%lager.

De koersverschillen op ba-
lansposten, opgenomen onder de
"OverigeBedrijfskosten", waren
in ditkwartaal ’.11,0 miljoen
nadeligtegenover’.15,6 miljoen
voordelig in het overeenkomsti-
gekwartaal van het vorige jaar.
Over deeerste negenmaanden is
het nadelige effect van genoem-
de koersverschillen ’.0,9 mil-
joen tegenover een nadelige in-
vloed van ’.48,6 miljoen in de
overeenkomstige periode van
vorig jaar.

Onder"Resultaatverkoop ma-
teriële vaste activa" is een boe-
kwinstvan ’4,8 miljoen opgeno-
men wegens deverkoop van een
Sikorsky S-61 helikopter. In no-
vember werd een bestelling ge-
plaatst op twee Boeing 737-300
vliegtuigen, afte leveren in no-
vember 1988. Deze vliegtuigen
worden ondergebracht in een le-
ase- financiering. Ditbrengt het
aantal 737-300'sop 12 stuks.

Het vier Je kwartaal zal

waarschijnlijk een lager resul-
taat te zien geven dan het vorig
jaar, toen o.a. boekwinsten het
resultaat positief beïnvloeden.
Wij verwachten, onvoorziene
omstandigheden voorbehouden,
ditboekjaarafte sluiten met een
winst in dezelfde orde van groot-
te als vorig jaar.

Aandacht voor drugs- en gezinsproblemen

Geen religie in de tent...?
WILLEMSTAD—AImeer dandrieweken langstijgenel-

ke avond omkwart over zeven deeerte klanken opvan een
begeleidingsbandje.Fris gedouchte mensenin nettekleren
schuifelenmet een bijbeltje in de hand de tent binnen en
zoekeneen plaatsjeopeenvan dehoutenstoeltjes. Vooraan,
op het podium, is een decor aangebracht met daarop de
woorden NoMasReligion; eenschijnbare tegenstrijdigheid
metdedagelijkse dienstendiedeZevendeDagsAdventisten
in eengrote tent ophetveld naast deKaya Choromiin Mon-
tana Abaohouden.
Elsio Isenia en Cynthio Es-

posa zijn twee van de leiders
van de tentcampagne van de
Adventisten. Voor de duur
van vierweken (en misschien
nog langer) is deze denomina-
tie neergestreken in Montana
Abao met als speciaal doel
aandacht te besteden aan de
problematiek van de bewo-
ners van deze wijk. Ook hier
speelt het drugsprobleem en
zijn gezinnen incompleet of
worden zij uiteengedreven
door conflicten tussen man-
nen en vrouwen, ouders en
kinderen.

"Wij willen demensen erop
wijzen dat het door Jezus
Christus wiensboodschap wij
prediken, mogelijk is om te
stoppen met drugsgebruik,
diefstal en dergelijke.Kinde-
ren wordentegenwoordig ma-
terialistisch grootgebracht,
maar ouders weten nauwe-
lijks hoe ze hun kinderen
moeten opvoeden, waardoor

er problemen ontstaan. Veel
van deze problemen kunnen
verholpen worden, maar de
oplossing ligt ophet geestelij-
ke gebied", zeggen de twee
heren.

EDUCATIE
Behalve de ouders door

middel van een preek 'op te
voeden' is er regelmatig een
educatief gedeelte in de sa-
menkomst. Doctoren en dië-
tisten wijzen op de effecten
van drugs, bespreken de mo-
gelijkheden hoe om te gaan
met stress en leggen uit dat
het belangrijk is dat elk ge-
zinslid weet wat zijn of haar
verantwoordelijkheid is in fa-
milieverband. Vooral de ver- (
antwoordelijke rol van de \man als hoofd van het gezin
geeft de (advents- gezinde)
deskundigen veel aandacht.
Ook was er de afgelopen we-
ken sprake van een vijf dagen
durende stop- met- roken-
actie.

De meetings worden dooreen
redelijk groot aantal mensen
bezocht. De voorgangers
schatten dater per avondzon
600 mensen de tent- bijeen-
komst bezoeken. "Zelfs van
Westpunt en Bandabao ko-
men er mensen."

BEU
Hoe deze bijeenkomsten te

rijmen zijn met de medede-
lingNoMasReligion? "Erzijn
velereligies. Elke mens heeft
wel ietswaar hij zijn vertrou-
wen in stelt. Op een gegeven
moment wordt men die ver-
scheidenheid beuen jezietre-
gelmatig bordjes aan de hui-
zenhangenmetdaarop de me-
dedeling dat de bewoners
geen behoefte hebben aanre-
ligie.Wij willen ook geenreli-
gie. Wij brengen slechts de
boodschap van Jezus Chris-
tus. Hij is almachtig en Hij
kan onze tekortkomingen op-
vullen", zo leggen de twee
voorgangers uitin eenkleine
tent na afloop van een bijen-
komst.

Donderdagavond zullenin
het educatieve gedeelte van
debijeenkomst deproblemen
diezich voordoen in de i alatie
tussen ouders en hun kinde-
ren als thema behandeld
worden.

Centrum Supermarkt
volgende week open

WILLEMSTAD - Als alles
meezit, zal Centrum Super-
marktzijn deurenmaandagvoor
het publiek weer openen. Me-
deëigenaar Artur Ribeiro ver-
klaarde vanochtend dat enige
bestellingen nog nietbinnen zijn
en datook alle goederennog niet
in derekken zijn geplaatst. Met
name een aantalverse artikelen,
zoals Hollandse kazen, ontbre-
ken nu nogin dewinkel. Ribeiro:
"Hetheeftgeen zinomonzeklan-
ten maar een gedeeltevan onze
sortering aan te bieden. Als we
open gaan, dan moeten al onze
specialiteiten zoalsrijsttafel- ar-
tikelen, sausjes, Franse en Hol-
landse kazen aanwezig zijn. Als
deontbrekende goederenniettij-
dig aankomen en in derekken
zijn geplaatst, dan gaan we pas
woensdag open".

Ribeiro vertelde dat de ver-
bouwing van de supermarkt,
waarvan dekelder bij een brand
op8 januariveel schadehadgele-
den, inmiddels was voltooid.
Oorspronkelijk hadden de eige-
naars donderdag als streefda-
tum voor deheropening gesteld,
maar dit bleek geen haalbare
zaak te zijn. Daarnaast neemt
hetvullen van derekken, aldus
Ribeiro, ook denodige tijd. Met
de ervaren werknemers die hij
nu in dienst heeft, duurt dat ze-
ker een week. Daarom weet Ri-
beiro vrijdag pas definitiefof de
supermarkt maandag of

woensdag weer opengaat. In ie-
der geval hoopt hij volgende
weekzijnklanten met eenuitge-
breide sortering artikelen weer
van dienst tekunnen zijn.

Anti-communisten
in Chili verantwoordelijk
verdwijning jongeren

SANTIAGO DE CHILE —Een clandestiene groep, de Chi-
leense Anti- communistische
Actie, heeft zich verantwoorde-
lijk gesteld voor de verdwijning
van vijf jonge communisten die
sinds september vorig jaarver-
mist worden.

De ontvoering gebeurdevlak
nadat een links commando een
leger- autoriteit ontvoerd had.
Deze man kwam drie weken la-
tervrij.
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MANAGEMENT N.V. wish to informthe public that

Mr. Gerardo Hidalgo
is since
January 10th, 1988

NOT EMPLOYED
or inanyway having anybusinessrela-
tion of any kind with the

CURACAO CARIBBEAN HOTEL
AND CASINO MANAGEMENT N.V.

SETEL N.V.
maakt bekend dat op

MAANDAG. 22 FEBRUARI 1988

alle telefoonnummers waarvan de rekening over de boekmaand

JANUARI 1988
niet voldaan zijn, zullen worden afgestopt.

De abonnees die nog moeten betalen worden dringend ver-
zocht dit aan de kassa te STA. MARIA te doen, aangezien be-
talingen die via andere instanties verricht worden ons niet tij-
dig zullen bereiken.
Mocht u deze week reeds via een andere instantie betaald heb-
ben, dan verzoeken wij u direktkontakt met ons op te nemen.

__J~| SETEL

AMIGOE8

C PIZZA "1di
BAKIOU

SPESHALPA KUARESMA

Ta p'ami, pabo, p'e
körsqu kqmpletuv ta bebe! j



INTENSIVEREN
Viahetministerievan Buiten-

landse Zaken in Den Haag zijn
verdragen met Colombia en
Venezuela voorbereid om de
controleop de drugstransporten
te intensiveren. Ook deregering
van de Antillen is daarbij be-
trokken.

Helaas was premier Don Mar-
tina niet op het eiland om nader
toete lichten hoever hetmet deze
verdragen staat en wat zijn aan-
deel hierin precies is. Noch kon
een antwoord verkregen worden
op de vraag of de premier van de
Antillenbegin maart metEman
naar Den Haag zal gaan voor
verdere besprekingen. Wel is be-
kend datbinnenkort een delega-
tie van Venezuelanaar Curacao
komt in het kader van het zoge-
naamde 'consultatief mechanis-
me' waarin Nederland, Venezu-
ela,Arubaen deAntillen samen-
werken.

INFORMATIEPLICHT
Het is de bedoeling dat deze

verdragen resulteren in een we-
derzijdse informatieplicht over
de drugslijnen en de deelnemers
daaraan. Dat vereist een nauw-
keurige registratie van perso-
nen die bekend of verdacht zijn

als leveranciers, verschepers en
ontvangersvan verdovende mid-
delen.

Aruba heeft sinds jaaren dag
een alom bekende positie als 'le-
gaal smokkeloord' voor produk-
ten uit het naburige Columbia
en Venezuela waarbij het eiland
als tijdelijke opslagplaats wordt
gebruikt. Met supersnelle mo-
torboten worden 's nachts sterke
dranken sigaretten'aandeover-
kant' geruild vor koffie en sinds
enkele jarennietzelden ookvoor
drugs, zo luidt de verdenking.
Koffie uit Colombiawordtophet
eiland 'gewit' en geëxporteerd
als 'Coffee from Aruba', zoals op
de zakken staat.

NACHTELIJKE DROPPINGS

Volkskrant- verslaggever
Han Hansen weet te melden dat
op Aruba ook sprake is van
nachtelijke droppingsvan verd-
ovende middelen en landingen
op verlaten strips van kleine
transportvliegtuigen uitColom-
bia en Venezuela. Op deluchtha-
ven van Aruba staat aan de zij-
kant tussen de cactussen een
verzameling geroeste vliegtui-
gen, waarmee ooit drugs-
transporten werden uitgevoerd.
Ze zijn door de vlieger gewoon
achtergelaten. De open zeegren-
zen aan alle kanten van Aruba
lenen zich voorts voor ongeziene
aanlandingen van soft- drugs en
cocaïne, zo erkennen Arubaanse
politie- functionarissen volgens
het ochtendblad.

Premier Eman heeft zich,
sinds de afscheiding van Aruba

uit het Antilliaanse staatsver-
band al de nodige moeite ge-
troostom deverdachtenaamvanhet eiland zoveel mogelijk op te
poetsen. Hij stuurde eenpaarpo-
litiemannen naar Amerika voor
bijscholing op narcoticagebied.
Hij richtte een BinnenlandseVeiligheids Dienst op voor het
screenen van verdachten en zijn
eiland werd lid van Interpol om
gegevens uit te wisselen. Even-
wel bleven vooral de Ameri-
kaanse autoriteiten met een
scheefoog naarAruba kijken.

Gevolmachtigd minister Mer-
ryweather heeft via de in DenHaag gestationeerde ambasssa-
deur Shad het Amerikaansedrugs-agentschapDEA uitgeno-
digd een vertegenwoordiger op
heteilandte vestigen. DeAmeri-
kaanse kustwacht kan rekenen
op medewerking van de Aru-
baanse autoriteiten. Er is al een
klein DEA- team gestationeerd
op Curacao, maar de leden daar-
vanzijn sindsAruba haar aparte
status heeft, nooit in datrijksdeel komen kijken, aldus

een toelichting van het Aruba-
huis inDen Haag.

Ondanks de verdachte positie
van de Antillen en Aruba als
doorvoer- eilanden voor narcoti-
ca is vorig jaar de vaste con-
tactman van de Centrale Infor-
matiedienst bij Justitie in Den
Haag teruggeroepen uit Wil-
lemstad. Als motief hiervoor
werd aangevoerd dat de functio-
naris niet effectief kon werken
en in Zuidoost- Azië wellicht
meer succes zoukunnen boeken.

Het Arubaanse politiekorps
kreeg op zijn beurt een groepje
specialisten uitNederland intij-
delijke dienst, ook voor narcoti-
ca- bestrijding, maar ook zij
keerden eerder terug naar Ne-
derland dan debedoeling was.

Arubakrijgt in de loopvan dit
jaaréén van de vier patrouille-
boten die met name 'tegen het
transporteren van drugs en het
binnenkomen van illegalen' aan
derijksdelen werden toegezegd
via de Nederlandse pot met ont-
wikkelings- gelden. Tot zover de
Volkskrant.

InschijvingC-klasse
tennis-competitie
isgeopend
Oranjestad - De in-colvyvinë voor de C-klasseLa^Petentie van de Aruba

pen^ntennis- bond is geo-

cat Zal gespeeld worden in de
en n

gorieënenkel>dubbel dames
f0J/ei!en en gemengd. Inschrijf-
teiT " eren ziJnbiJhet Marl°oro
laat park verkriJgbaar. De

dagvan inschrijving is 3
rje ,art, waarna de volgende dag
st .°tingplaatsvindt en het wed-
telHn erna wordt samenges-
§ /*" "ewedstrijden beginnen op
A-kfart' JeuS^spelers die in deRlasse spelenkunnen niet aanZe wedstrijden deelnemen.

Premier Eman voor narcotica- overleg naarDen Haag

Aruba wil nadelig imago kwijt
van doorvoer-eiland voor drugs
.ORANJESTAD/ DEN
nAAG — De Arubaanse pre-ker Eman reist begin maartat naarDen Haag om daarbe-Prekingen te voeren over de
<°rgwekkende rol die ArubaPeelt in het internationale

Eman wil van
■*e Nederlandse regering
*°oral medewerking aan heterbeterenvan deArubaanse"a.am inAmerikaenelders als
clean toeristenoord".
pat meldt het NederlandseochtendbladDe Volkskrantvan-

j^ag.Hetblad weet te vertellen
v i Arubaanse economie staatofalt metde stroom vakantiegan-
gersiuit de Verenigde Staten, en
«at de regering Eman er allebe-'angbijheeft datjuistin datlandH%n negatieve beeldvorming
Jerhet eiland ontstaat. Daar-aast heeft de premier behoefte?an zoveel mogelijk Neder-

ndse medewerking aan de
v
trijdvan Aruba tegen zijn door-oerfunctie voor softdrugs en

*°°ral cocaïne. Aruba heeft de
v

aam een tussenstation te zijnoor drugszendingenvanuit La-jnsAmerika naar Amerika eneuropa.
°e gevolmachtigd minister'an Aruba Merryweather heeft*ortgeleden in Den Haag tegen-

Y<|r ambassadeur Shad van deö en diens adviseur Wolf van
J. agentschap voor drugsbe-lang (DEA) duidelijk ge-„ aakt dat er geen sprake is van
v°°gluikende medewerking"
a
an de plaatselijke autoriteitenan het in stand houdenvan

Aruba's doorvoerfunctie. In
Washington bestaat echter al ja-
ren de indruk dat ditwel het ge-
val is. Premier Eman heeft dit
persoonlijk op het State De-
partment categorisch ontkend
en hij heeft maatregelen aange-
kondigd om de strijd tegen de
drugshandel te verscherpen.

WLLEMSTAD-Vrijdag- en
Co wordt in het
/VroProArtehetblijspelEn ik
r*n' van Annie M.G. Schmidt
>|J'woerd doordegroep TheaterJ'Regisseur is Harold (Chopi)a* derRee.<lr£,tet Stuk steekt Schmidt de
gen' met°kNederlandsebour-
hetf' Ö6 sc*Vn" heiligheid van
feitehi"0*I**B61**86 ven van *"Se

oe*rompen welvaarts- men-
Oq Wordt door haar fijnzinnig
een kaak gesteld,zo vermeldt

van degroep. "In
£?r spot blijft steeds het begrip

«Hezig. Ze steltzich nietop te-
teffer haar slachtoffers. Haar
v e„ behouden een hoog ni-
vondL 00r de verrassende
i$zJ?n en haarspel metdetaal
VrJ* i enrijk doorhaar gevoel°°rhumor".
n^Persbericht: "Op deze ma-
o^ #ee# Schmidt uitdrukking
ki n JlaarPessimisme metbetrek-
in h tot en samenlevingp verwende Nederland".
Jan°l0: staande achter v.l.n.r.
que ZrSOn 'ElsBoelsma en Jac-
u i

s Wapello; op de voorgrond
Va»j' Truus Dijk, regisseuran derRee enlda Cranendonk.

Setel N.V. zoekt voor haar afdeling
Informatievoorziening en Automatisering een

PROGRAMMEUR/SYSTEEMANALIST

FUNCTIE INHOUD
- ontwerpen van personal computer

informatiesystemen
- begeleiden van programmeer aktiviteiten

uitgevoerd door derden
- zelf programmeren (dbase 111, Dataflex)
- aanpassen van bestaande programma-

tuur- voorbereiden en uitvoeren van aceptatie
testen

- ondersteunen van personal computer
gebruikers (lotus, database ondersteuning)

FUNCTIE EISEN
- M.8.0. met ervaring
- kennis van en ervaring met personal

computergebruik (MS-DOS, lotus,dbase 111,
wordprocessing, eventueel dataflex)- ervaring als zelfstandig werkend
programmmeur/systeem-analist

- kennis van methodieken van systeem
ontwerp en datastrukturering

- goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid in de drie officiële
voertalen

Een psycho-technisch onderzoek kan deel
uitmaken van de selektie procedure. ,
Sollicitaties vergezeld van een curriculum
vitae vóór 26 februari 1988te richten aan:

Setel N.V.
P.0.80x 3177
Curagao N.A.
T.a.v. de Chef Personeelszaken

H SETEL
■B Servisio di telekomunikashon

|&\ A AUp-^jr^ Een lieve trouwe vriend,

" O rssi vinclt 'n ne* -»erenas'e'
/?& \ \_/|r*il| <& Parera.

*^^_tV«3SSy u+J* K<>m eens langs!

ORANJESTAD — Twee jaar met een mes had gestoken. Ditgevangenisstraf, met aftrek van gebeurde aan de Middenweg in
voorarrest, luidde vrijdag het Oranjestad. De AmigoeW
vonnistegenverdachte E.H., die richtte reeds over deze zaak,
in september verleden jaar zijn waarin de officier vorige weektegenstanderbij eenvechtpartij driejaar gevangenisstrafeiste.

<^^_

N.V. OJRACAOSE DOK
MAATSCHAPPIJ

zoekt voor spoedige indiensttreding een
HOOFD MARKETING COMMUNICATIONS
(CLIENT & AGENT COMMUNICATION &

CUSTOMER SERVICE)
Deze funktionaris rapporteert rechtstreeks aan de Com-
mercial Manager. Hij is in nauw overleg met Hoofd Sales
(Pricing & Negotiations) verantwoordelijk voor het onder-
houden van dedagelijkse communicatie met deklanten en
netwerk van agenten in de wereld, zowel door middel van
persoonlijke bezoeken alsvia moderne communicatie me-
dia (telex, fax,vetc.). Hij assisteert deCommercial Manager
in de realisering van het geformuleerde marketingbeleid
doormiddel van een juisteafstemmingvan deverschillende
elementen van de marketing-mix en met name het prijs- en
promotiebeleid alsmede de customer service.
Is tevens verantwoordelijk voor de toezicht op- en verdere
uitbouw van het bestaande Marketing Informatie Systeem
alsmede het(doen) verrichten en begeleiden van markton-
derzoeken. Hij houdtzich continu opdehoogte van de ak-
tuele marktsituatie en onderkent ontwikkelingen daarin.
Springt zonodig bij in de Sales afdeling en vervangt het
Hoofd van deze afdeling tijdens diens afwezigheid. "

FUNKTIE-EISEN

— HTS kennisniveau (Werktuigbouw, Scheepsbouw ofScheepswtk.) aangevuld metrelevante vaktechnischeopleidingen strekt tot aanbeveling.Kandidaten met een vergelijkbare kennisniveau kun-nen eveneens solliciteren.— Goede beheersing van tenminste drie moderne talen(w.o. Engels-Spaans) in woord en geschrift.— Een goed inzicht in marketing en marketingtechnieken.— Enkele jaren ervaring in een soortgelijke funktie metkennis van de scheepsreparatiemarkt liefst opgedaanbij een scheepsreparatiebedrijf is vereist.— Commerciële instelling als gevolg van aanvaarding vanhet Marketing Concept als strategie.
N.8.: Een psychologisch onderzoek zal deel uitmaken

van de selektieprocedure.
Schriftelijke sollicitaties dienen binnen 14 dagen na ver-
schijning van deze advertentie te worden gericht aan:

N.V. Curacaose DokMaatschappij,
Postbus 3012, Afdeling Personeelszaken,

s -_ /

UITNODIGING
In hetkader van de lezingencyclus van deFakulteit derSocialeenEkonomische Wetenschappen van de Universiteit van de Neder-
landseAntillen zal,

DRS. PHILIPWAGNER
(Direkteur Bedrijfskundig Adviesburo Wagner; Universitair
docentFakulteit Bedrijfskunde aan deRijksuniversiteit Gro-
ningen)
op maandagavond 22februari 1988een lezing houden over
"DE BETEKENIS VAN COMPUTERS EN
TELEKOMMUNIKATIEVOOR HANDELEN VERVOER"

Plaats : Aula-UNA
Datum : maandag, 22februari 1988
Tijdstip : 20:00 uur
Toegang : Vrij. _^ m^
Dekaan van deFakulteit der Sociale
en Ekonomische Wetenschappen IIVJj I I IIDr. ing. Valdemar Marcha. II! Ipll

Universidat Nashonal dl Antia I
Universiteit vande NederlandseAntillenI University of the Netherlands AntillesUnK/ersidad dé lasAntHlasNeerlandesas

UITNODIGING
In hetkadervan deDe la Try Ellislezingencyclus van de UNA zal

PROF.DR. P. BOORSMA
(hoogleraarOpenbare Financien TechnischeUniversiteitTwente)

op donderdagavond 18 februari een lezing houden over
"MOGELIJKHEDEN TOT VERBETERING

VAN DE BEDRIJFSVOERING
BIJ DE POLITIE"

Plaats : Aula-UNA
Datum : Donderdag 18februari 1988
Tijdstip : 20:30 uur
Toegang : Vrij. ___
De Rector-magnificus UNA IUIMr.drs. Alex Reinders. v^g_7 I ||n|

Universidat Nashonal dl Antia |

Universiteit van de NederlandseAntillen
University of theNetherlands AntUtes
Universidad dé las AntHlasNeerlandesas

N.V. CURACAOSE DOK
MAATSCHAPPIJ

zoekt voor spoedige indiensttreding een

SENIOR CALCULATOR-
ESTIMATOR

De Senior Calculator-Estimator ressorteert rechtstreeks
onder het Hoofd Sales(Pricing & Negotiation).
De funktionaris is verantwoordelijk voor het zelfstandig in
vreemde talen opstellen van tenders t.b.v. klanten voor alle
voorkomende werkzaamheden aan de hand van door de
klanten geschreven specificaties en/of persoonlijke in-
spekties aan schepen.
Hij stelt in voorkomende gevallen rekeningen van uitge-
voerdereparaties op en bespreekt dezezonodig met verte-
genwoordigers van opdrachtgevers en /of verzeke-
ringsmaatschappijen.
Controleert en begeleidt werkzaamheden uitgevoerd door
lager ingedeelderekeningmakers en begroters.

FUNKTIE-EISEN
— H.T.S. kennisniveau (Werktuigbouw, Scheepsbouw of

Scheepswtk. strekttot aanbeveling.
Kandidaten met een vergelijkbarekennisniveau verkre-
gen uitervaring naast een middelbare technische oplei-
dingkunnen eveneens solliciteren.— Goede lees- spreek- en schrijfvaardigheid van Engels
en liefst ook Spaans.— Enkele jaren ervaring opgedaan in een soortgelijke
funktie, liefst bijeen scheeps-reparatiebedrijf,is vereist.— Commerciële instelling als gevolgvan aanvaarding van
het Marketing Concept als strategie.

N.8.: Een psychologisch onderzoek zal deel uit maken
van de selektieprocedure.

Schriftelijke sollicitaties dienen binnen 14 dagen na ver-
schijning van deze advertentie te worden gericht aan:

N.V. CuracaoseDokMaatschappij,
Postbus 3012, Afdeling Personeelszaken.

EILANDGEBIED CURACAO
BEKENDMAKING

De Ontvanger van hetEilandgebied Curacao deelt hierbij mede, dat het

OPHALEN VAN NUMMERPLATEN
VOOR HET BELASTINGJAAR 1988

aan hettijdelijke bijkantoorteConeyIsland totvrijdag a.s.,l9februaril9BB
mogelijk zal zijn.
Na19februari 1988, d.i.ingaande22februari 1988,worden allekenteken-
nummers welkein 1987ofvoorgaande jarenzijnverstrekt, ingetrokken.Dit
betekent dat ingaande 22 februari 1988 voor hetverkrijgen van num-
merplatenvoor het motorrijtuigenbelastingjaar 1988, devolgendeproce-
dure moet worden gevolgd:
1. allenieuwe nummerplaten wordenaan riet Hoofdkantoor to Re-

gentesselaanz/nveretrekt.BijdeHulpkantorenkandusingaande
22 februari 1988 niet meer worden betaald;

2. op het HoofdkantoorteRegentesseiaan wordt een nieuwkento-
kennummer toegekend, door afgHte van een formulier;

3. na toekenning van dit nieuw kentekennummer, moet de keu-
ringskaart en het verzekeringsbewijs worden gewijzigd doorde
respektieveiijke instanties:Keuringslokaal en Verzeke-
ringsmaatschappij;

4. nadat aan depunten2en3 is voldaan, kan de motorrijtuigbelas-
tingvoor 1988aan het Hoofdkantoorto Regentessetaan worden
voldaan niet gelijktijdigeverstrekking van de toegekende num-
merplaten.

De Ontvanger verzoekt om alsnog uiterlijk 19februari 1988 de belasting
1988 te voldoen, waardoor zowel U als het kantoor veel tijd en moeite
worden bespaard.

De Ontvanger voornoemd,
G.H.U. Leonora.

________________________-—————————_—--_---——-————--—_—-
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BLOEDSTOLLEND
De moderne leden van de orde

staan ver afvan de middeleeuw-
se ridders wier bloedstollende
avonturen in het heiligland niet
onderdeden voor die van hun
moslimtegenstanders.

Zoals in een pauselijk
conclaaf, waarin de kardinalen
achtersloten grendelworden op-
gesloten om zonder invloed van
buitenaf een nieuwe paus te kie-
zen, zo sluitenzich op 8 april 40
ridders af om hun nieuwe supre-
me hoofd tekiezen.

"De gang van zaken lijktveel
op een conclaaf ter verkiezing
van een nieuwe paus", zeet een

woordvoerder van deinRome ze-
telende en zeer katholieke orde.
"Hetkaneen dag duren, twee da-
gen, een week wellicht".

GELOFTEN
De laatste grootmeester, die

als "eminentie" een gelijkerang
als een kardinaal heeft, was de
Italiaanse patriciër Fra' Angelo
deMojanadiCologna, dieop 8 ja-
nuari op 82-jarige leeftijd over-
leed. Hij was op een morgen ge-
kozen en aangezien er maar on-
geveer 20 verkiesbare ridders
zijn, is een snel resultaat
waarschijnlijk.Er zijn zo weinig
kandidaten omdat het conclaaf— genaamd voltallige raad van
State—alleen een lidkan kiezen
dat degeloften van gehoorzaam-
heid, zuiverheid en armoede
heeft afgelegd en kan wijzen op
minstens 200 jaaradeldom van
vaders — zowel als moe-
derskant.

De gekozen kandidaat moet
later degoedkeuring krijgenvan
de'paus.

Door sommigen gezien als een
curieusanachronisme, is de orde
van Maltaeen historischeen ju-
ridische vreemde-eend-in-de-
bijt, die een eigen postzegel,
munt en paspoort uitgeeft en op
het ceremonieel en protocol van
een onafhankelijke staat boogt.
Zij heeft een regering en haar ei-
gen wetten, maar geen grond
buiten die waarop haar ex-
traterritorialepaleizen bij dePi-
azza diSpagna en deAventino in
Rome staan.

INVLOEDRIJKELEDEN
De officieel doorItaliëerkende

"staat" heeft geen burgers, maar
ongeveer 10.000 invloedrijke le-
den in de helewereld, onderwie
velen in de Verenigde Staten.

De leden van de orde zijn in
drie categorieën onderverdeeld:
ridders der eerste klasse die de
religieuze geloften afleggen.
Ridders dertweedeklasse diebe-
loven naar christelijke vnl-

maaktheidte streven in de geest
van de orde maarzonder geloften
af te leggen, en ridders - ook
vrouwen - der derde klasse, die
geen geloften en beloften afleg-
gen, maar die goede werken
doen.Dezen hoevennietvan adel
te zijn.

Boven de hoofdingang van het
paleis van de orde in deVia Con-
dotti- een sjieke winkelstraat- is
het achtpuntige Maltezer kruis
aangebracht dat het zinnebeeld
van de orde is.De toegang is ver-
sperddooreen ijzerenhek, waar-
bij een geüniformeerde
schildwacht staat. Auto's op de
binnenplaats dragen het eigen
nummerbord van de orde inrode
letters

VERZAMELAARS
Om de hoek, in deViaBocca di

Leone, is hetpostkantoor van de
orde, waar voornamelijk verza-
melaars komen en waar men al-
leen brieven kan posten voor de
31 landen waarmee de orde di-
plomatieke betrekkingen onder-
houdt. Hieronder zijn Cuba,
Congo, de Filippijnen en Portu-
gal, maar niet Italië.

De munten diede ordeuitgeeft
zijn alleen voor verzamelaars,
maar de paspoorten zijn geldig
voor de landen diede orde erken-
nen. De ridders van Malta heb-
ben een permanente afvaardi-
ging in Geneve, die is geaccredi-
teerd bij dehoge commissie voor
vluchtelingen en de wereldge-
zondheidsorganisatie van de
Verenige Naties en het Rode
Kruis.

De orderegeerde het Griekse
eilandRhodos van 1310 tot aan
zijn met succes bekroonde beleg
in 1522 door Sultan Suleyman I
de grote van Turkije (1494 -
1566).De ridders zwiervenzeven
jaartotkeizer Karel V hun Mal-
ta gaf. Inruil gavenzij hem jaar-
lijks symbolischeenvalk voor de
jacht. Zij bouwden een sterke
vloot en hielpen in 1571 de Otto-
maanse vlootverslaan in de slag
van Lepanto. Maar in 1798 be-

zette Napoleon Malta en hij ver-
joeghen.

In 1834najaren van omzwer-
vingenin Europa, verhuisden de
ridders naar Rome, waar zij
sindsdien verblijven.

De orde van Malta bestuurt
een 200-tal ziekenhuizen en poli-
klinieken in de hele wereld, die
worden gesubsidieerd met geld
dat onder meer uit nalatenschap
wordt verkregen.

Voorchantagedoeleinden ofter bescherming
Nazi-dossiers in West-Berlijn verdwenen

WEST BERLIJN — Een
woordvoerdervan de Ameri-
kaanse militaire vertegen-
woordiging in West- Berlijn
heeft bevestigd dat vanaf
1980ongeveer80.000 dossiers
uit het door de Amerikanen
beheerde "Berlin Document
Center" (BDC) zijn verdwe-
nen. Sommige dossiers had-
den betrekking op hoogge-
plaatste nazi- functiona-
rissen.

De Berliner Morgenpost
meldde deverdwijningzondagin
de eerste aflevering van een se-
rie. Bij het BDC berusten de dos-
siers van alle leden van Hitlers
Nazi- partij. Zij bevatten in een
aantal gevallen bezwarende fei-
ten over de betrokkenen. De
Amerikanen zullen hun volle
medewerking verlenen aan het
onderzoek dat deWestduitse jus-
titie is begonnen, aldus de
woordvoerder.

Volgens de Westduitse politie
zijn minstens 80.000 soms zeer
geheime en zeer belastende dos-
siers gestolen door mensen die
daarmee ex-Nazi's zouden heb-
ben gechanteerd ofdievan de be-
trokkenen geldkregen om de do-
cumenten te laten verdwijnen.
De dossierskwamen na deoorlog
onder Amerikaansbeheer en het
was debedoeling dat ze pas vrij-
gegevenzouden worden als de
meeste Nazi's overleden zouden
zijn.

Nublijkt, zo schrijft de Berli-
ner Morgenpost, dat bij voor-
beeld van het "dossier Martin
Bormann" een van Hitlers naas-
te medewerkers, die bij het pro-
ces inNeurenbergbijverstek ter
dood veroordeeld werd, alleen
nogeenkopie tebestaan en docu-
menten die afkomstig zijn uit
Hitlers Rijkskanselarij zouden
tegen "afschuwelijk hoge prij-
zen" zijn verkocht en nu in de

brandkasten liggen van "rijke
particulieren diewonen vanBer-
lijn tot Los Angeles". Een
"streng georganiseerde bende"
zou zich hebbentoegelegd op het
chanteren van "vooraanstaande
personen" die hun oorlogsverle-
den willenverbergen.

Volgens het blad zou de
Westduitse justitie het vermoe-
den hebben dat een adjunct- di-
recteur en enkele medewerkers
van het centrum de daderszijn.

Aardbeving Peru
LIMA — Een aardbeving met

een krachtvan 5op de schaalvan
Richter heeft dekuststreek van
Peru opgeschrikt. De schokvond
midden op de dag plaats. Het
centrumvan debeving lagonge-
veer 200km ten zuidoosten van
Lima. Niemand werd gewonden
er werd geen schade aangericht.

In traditie van eeuwenoud ritueel
Maltezer ridders kiezen nieuwe leider

voor kleinste staat ter wereld
ROME—Geheel in detradi-

tievan een eeuwenoudritueel
komt in april in een renais-
sancepaleis in Rome een
groep internationale aristo-
craten bijeen om een nieuwe
leider te kiezen voor de al-
lerkleinste "staat" in de we-
reld.

De 900 jaaroude soevereineen
militaire orde van Malta — de
Maltezer ridders — zit zonder
hoofd sinds de dood in januari
van dit jaarvan haar groot-
meester.

Gesticht in het midden van de
elfde eeuw, toen haar leden in
het midden-oosten met het
zwaard het christendom verde-
digden, wordt de orde als onaf-
hankelijke en soevereine enti-
teit erkend door veertig landen,
waaronder Italië, Frankrijk,
Monaco en Cuba.

De hedendaagse rol van de
smom ishethelpen vanzieken en
behoeftigen op plaatsen die zo
ver uiteenliggen alsVietnamen
El Salvador.

"De orde belichaamten propa-
geert de christelijke deugden
van barmhartigheid en broe-
derschap en doet werken van
liefdadigheid. De orde staat in
hetbijzonder slachtoffers bij van
natuurrampen en vanoorlogen",
aldus het charter.

SCHIPHOL—DeKLM zalmetin-
gang van 30 oktober, wanneer de
winterdienst- regeling 198*89 in-
gaat,OrlandoinFloridain hetroute-
net opnemen. DeKLM kreeg echter
geen toestemming voor plaatsen die
hoogophetwensenlijstjestaan,zoals
San Francisco, Washington en
Boston.

Nicaraguaanse
helikopter stort
neer: zeven doden

MANAGUA—Eenhogerege-
rings- functionaris, een Sandi-
nistische afgevaardigde en vijf
soldaten zijn om het leven geko-
men toen hun helicopter
neerstortte in deprovincie Chon-
talees. Hetongeluk wordt gewe-
ten aan een technisch manke-
ment, aldus het ministerie van
Defensie.

Kompania di Awa i
Elektrisidat diKorsou N.V.

(K.A.E. N.V.)
producent van drinkwater en electriciteit voor de
geheleCuracaosegemeenschaproept sollicitan-
ten op voor defunktie van:

PROJECT MANAGER
Organisatie
De functionaris ressorteert onder de Technisch
Direkteur.

Doel
Het gedurende 1 tot 2 jaar voorbereiden en uit-
voeren vanvernieuwings- en verbeteringsprojek-
ten en het adviseren van de Direktie in deze. Het
leidinggeven aan demedewerkersvandeTeken-
kamer.

Funktie-eisen
— T.H.-werktuigbouwkundige, H.T.S.-

werktuigbouwkundige of gelijkwaardige op-
leiding met kennis van electrotechniek en ci-
viele techniek.— Leidinggevende capaciteiten.— Besluitvaardigheid.— Goede kontaktuele eigenschappen.— Gedegen mondelinge-enschriftelijke uitdruk-
kingsvaardigheid in de Nederlandse- en En-
gelse taal.— Minstens 10 jaar ervaring in soortgelijke
funktie.

Gegadigden dienen hun schriftelijke sollicitaties
voorzien van een volledige curriculum vitae te
richten aan:

Hoofd Personeelszaken K.A.E. N.V.
Rector Zwijsenstraatnr. 1.

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Donderdag 18februari 1988

vanaf 09.00 t/m 16.00 uur.
* Montezumaweg, gedeelte Kaddoweg, gedeelte Aro-

wakenweg, gedeelte Motilonesweg, Ojanaweg, ge-
deelte Uteweg, gedeelte Maskokiweg, Arikaraweg,
Guacaipuroweg, gedeelte Senakaweg, gedeelte To-
tonakenweg, gedeelteAlgonkinweg, St.Pauluscolle-
ge, Bonifaciusschool en Theresiacollege.

SSSKODE_-ASs

BEKENDMAKING
Hierbij maakt de Commissaris van Politie op Curacao het volgende be-
kend.
De parkeervakken gelegen direkt ten westen van enaan hetWilhelmina-
park zijn uitsluitendbestemdvoor gebruik door deStatenvan de Neder-
landseAntillen endeEilandsraadvan hetEilandgebiedCuracao. Hetweg-
gedeelteen deparkeerruimte direkttenoosten van hetWilhelminaparkzijn
bestemd voor tourbussen.
Dezebestemmingenwordenverzekerd doorparkeerverboden terplaatse
voor onbevoegden en worden behoorlijkaangeduid met duidelijkzichtba-
re en vanwege deGezaghebbergeplaatsteverkeersbordenen markerin-
gen op deweg.
Gebleken is echter dat vele bestuurders deze maatregelen niet res-
pekteren.
Met ingang van donderdag 18februari 1988zal dePolitiedaarom aan-
vangen met een strenge kontrole op de naleving van bedoelde par-
keer-verboden, zodanig dat de fout-geparkeerdevoertuigen het
risicozullen lopen door de politie-kraanwagente worden weggesleept.
De weggesleeptevoertuigenzullenop deparkeerplaats van PlasaMundo
Mercedonbeheerdworden achtergelaten.
Tegen de aangetroffenbestuurders van fout-geparkeerde voertuigen zal
proces-verbaal worden opgemaakt.
Opdezelfde wijzezalwordenopgetredentegenhetparkoren
vanauto's op dotrottoirs in Punda.

Willemstad, 16februari 1988.
De Commissaris van Politie.

Hier is uw
telefoongids

l 1988 I

■

" J
Opdat de telefoongids 1988zo vlug
mogelijk in het bezit kan zyn van
onzeabonnees, worden degidsen
doorSetelN.V. van maandag toten

metvrijdag nakantooruren huis
aan huis bezorgd.

Op 17, 18 en 19 februari
1988 worden de gidsen

bezorgd in de wijken waar de
telefoonnummers met 7 en
37 beginnen, dus voor de
abonnees die aangesloten

zijn op de centrale van
Brievengat.

n SETEL

■■ Servisio di telekomunikashon

FAILLISSEMENT
Bij beschikking dd. 12 februari 1988 van de E.G.A.
Heer Rechter-Commissaris in het faillissement van
EDMUND JOHAN ROOSENHOFF is bepaald:
1. datdeschuldvorderingen in bovengemeld fail-

lissement uiterlijk bij decurator moeten wor-
den ingediend vóór 30 maart 1988.

2. dat de verificatie-vergadering zal worden ge-
houden opvrijdag 15 april 1988 te08.00 uur in
het Gerechtsgebouw teCuracao.

Mr. M.F. Bonapart,
Curator,
Berg Carmelweg no. 10-A,
Willemstad - Curacao N.A.

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

MaximumprijzeneilandgebiedCURACAO ingaande: 17februari 1988~__ verpakking kleinhandel consumentTHEE
Crown tea 96/25 gr. ’.139.24 ’. 1.61 N48/50gr. ’.135.78 ’. 3.14 N
BABYVOEDING 24/I°°9r /m62 >' 618 N
Nutrix
nutrix gemengde

BSSwt 24/2009 - /-26-75 /■""+«■
Blue Band

48/450 gr. ’.110.02 ’. 2.49 +0.17
24/900gr. ’.102.63 ’. 4.75 +0.33

SLAOLIE 8/2250 gr. ’.81.22 ’.11.26 +0.74. HydePark

S-UÏNBUK 8/480Z' /3°12 f-"+°*
Nestle
gesuikerd 120/78gr. ’. 38.39 ’. 0.34Pamina
geévap. zonder suiker 48/410 gr. ’. 37.24 ’. 0.87 Ngeévap.zonder suiker 96/170 gr. ’. 39.69 ’. 0.46 N
gecondenseerd met suiker 48/397 gr. ’. 39.69 f. 091 NROOMBOTER ' 'falcöh 24/12oz. ’. 45.19 ’. 2.09 -0 01

24/16 oz. ’. 58.37 ’. 2.70 -0.01MELKPOEDER 'FriescheVlag 24/454gr. ’. 69.33 ’. 3.09-01912/1134gr. ’. 79.15 ’. 7.06 -0.40
6/2268 gr. ’. 74.69 ’.13.32 -0.78

De eerstvolgende publikatie geschiedtop: 25februari 1988.Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op: 22februari 1988voor 12.00uur 's middags
aangevraagdte worden.
Voor informatie betreffende hoogst toelaatbare prijzen, gelieve telf. 613297 op tebellen.

De Ministervan Handel, industrie
en Werkgelegenheid.
M. de Castro.

SANGATTE, FRANKRIJK
—PresidentFrancois Mitterrand
van Frankrijk heeft een veilig-
heidshelm opgezet om een kijkje

AMIGOE10 WOENSDAG 17FEBRUARII9BB

/’ Qalleny €3ghtty~Six
M "The onlyArt Gallery in town"
JL . Tel.: 613417

ftwU Dé Plaats voor Uw Kunst aankopen.

I Tevens verkrijgbaar oude land- en zeekaarten van
Nederland en het Caraïbisch gebied.

} Scheepsprenten uit de 17e en 18e eeuw.
| Gallery '86 is gesitueerd in de Bloksteeg Punda t/o

Bank van de Nederlandse Antillen.

te nemen in een in aanbouwzijn-
deKanaaltunnel vlak bij het
plaatsje Sangatte. Tijdens de
rondleiding wordt hij voorge-

lichtover de vorderingen van de
bouw dooreen directeur van het
constructiebedrijfDumez.



AGENDA

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

LANDFILL te Lagoen:maandagt/m vrijdag
"an 07.00-16.00 uur; zaterdag08.00-12.00u"r;zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK'openingstijdenvoor hetpubliek)
baandag en donderdagvan 14.00-18.00
"ur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
'4.00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
"oensdagvan 14.00-19.00uur.

POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
jjangetekendestukken 15.45 uur; gewone

16.30uur.
SERVICECLUBSJwanis:donderdagavond 19.30uur - HotelBonaire.Uons'informatie E.Felipa, tel.:8546/8238.ïjound Table: elke tweede maandag -Terra Corra.
Motary: woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:06 00-1 2.00/14.00-15.30uur loketten geo-
pend.

JJUZIEKBIBLIOTHEEK:voor bezichtiging
"ervan gelieve contactopte nemen met de
"**Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.
pOLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
p^Pendop vrijdagvan 20.00-24.00 uur; za-
wdagvan 12.00-24.00uur.
SPREEKUUR (gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
«uurskantoor, Kralendijk; laatste donder-se van de maand van 10.00-12.00 uur teRincon.
KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
V^reaanse schelpen en koraal; open vanoinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -NikibokoZuid 3.

JjW: openingstijden slachthuis maan-°*9l/ mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00--]<|oo uur en donderdag en vrijdag van
1.00/11.30-14.30 uur.

februari)
KERK, u °o uur "Encuentro" in dekerk te Kra-lendijk.

2at BernarduskerkKralencüjk:
18.45uur;zondag 08.30 en 19.00

£or°motokerkAiitriol:
j^Wijks 19.30uur;zondag 09.00en 18.00

rjdovicuskerk Rincon:
ookzondag, 19.30uur.

doorgeven
ï*1» mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kayata«que4.

Ghetto toerisme voorkomen
Horwath & Horwath: gemeenschap
moet profijt trekken van toerisme

KRALENDIJK — Het lijvige rapport dat Horwath &
Horwath ten gerieve van de Bonaireaanse overheid
heeft samengesteld en dat werd gefinancierd door de
Europese Gemeenschap (EG) bevat duidelijke aanwij-
zingen, dat het toerisme nauwelijks werd gepland. Bo-
vendien, aldus Horwath & Horwath, zal er kritisch op
moetenworden toegezien, dat er geen onaanvaardbare
drukontstaat. Noch op deberoepsbevolking van Bonai-
re, noch op de natuurlijke rijkdommen van het eiland.
Het zogenaamde ghetto- toerisme zal moeten worden
voorkomen. Datkan alleendoor debevolking ook inder-
daad meer bij de toeristische industrie te betrekken.

Zelfs al heeft het creèren van
arbeidsplaatsen misschien niet
de eerste prioriteit, toch zal vol-
gens H&H het Bestuurscollege
zich erop moeten toeleggen, dat
de economischevoordelen dieuit
het toerisme voortvloeien, niet
verloren zullen gaan. Een me-
thode om met grote levensvat-
baarheid een optimaal econo-
mischvoordeel tebehalen uit het
toerisme, is het vergroten van de
inkomsten uit deviezen door
middel van een hoger beste-
dings- niveau en het reduceren
van het wegstromen van de-
viezen.

LAISSEZ FAIRE
Volgens het rapport van Hor-

wath & Horwath blijkt, dat on-
danks allehulp diehetBC heeft
gekregen, ondanks de studiesen
aanbevelingen omtrent de ont-
wikkelings- programma's en
tenslotte het onderzoek van
Arthur DLittle (mede bekostigd
uit het jubileums- geschenk van
70.000 gulden door Maduro &
Curiel's Bank) dat in 1986heeft
plaats gevonden,het Be-
stuurscollege zich voornamelijk
heeft latenleidendoor adhocbe-
slissingen en vooral door een
laissez faire beleid.

Tot op heden, aldusH&H, is er
nog steeds geenafdoendepoging
ondernomen om de gevolgenvan
een ongecontroleerde groei op de
omgeving, werkgelegenheid, de
vraag naar overheids- diensten
of de inkomsten en uitgaven te
beschouwen. Het gevolg daar-

van is, aldusH&H, dat de totale
structuur voor een beleidsplan
in deze sector slechts schetsma-
tig vastligt. Zo verwijst H&H
ernaar, dat weldegelijk in het
ArthurDLittle-rapport naarvo-
ren isgebracht, wat deopzetvan
een structuur moet zijn. Dit is
dan de eerste stap voor het
vastleggen van een beleidsplan.
De aanpak van het Arthur D
Little- rapport, dat volledig on-
derschreven wordt door de sa-
menstellers van het H&H-
rapport, is een gematigde en ge-
controleerde toename van het
toerismeopBonaire. Op die ma-
nier evenwel, dat ongewenste
economische en sociale effecten
alsmede de aantasting van de
omgevingwordt vermeden.

SCHADELIJK
Er zijn echternu al aanwijzin-

gen, aldusH&H, dat de eilande-
lijke overheidte hard van stapel
loopt in het opstellen van de zo-
genaamdedoelstellingenvoor de
ontwikkeling van de toeristen-
industrie. Dat betekent dat in-
diener geengematigd standpunt
wordt ingenomen, het toerisme
zelfs een schadelijke invloed op
Bonaire teweeg kan brengen.
VolgensH&His het strevenvoor
1990 naar duizend hotelkamers
tegen een huidigecapaciteit van
490. De praktische betekenis
van een zo snelle uitbreiding
daargelaten, lijktH&H wel nut-
tig om ook de gevolgen daarvan
te beschouwen. Het ligt daarbij
voor dehand dat detoenemende
werkgelegenheid op korte ter-

mijn een onaanvaardbare span-
ning teweeg zal brengen op de
Bonaireaanse arbeidsmarkt. Zo-
wel wat betreft het geschoold
personeel als de aantallen. H&H
ziet het dan als enige mogelijk-
heid dat van buiten het eiland
krachten zullen worden aange-
trokken. Zelfs al wordt dan het
condominium- beleid voortgezet
(vereist minder personeel dan
een hotel - red.), waardoor de ar-
beidsmarkt iets minder gespan-
nen zou kunnen zijn, betekent
dattochnog weleenvoorzichtige
schatting van driehonderd ar-
beidsplaatsen extra, terwijl er
momenteel reeds vierhonderd
beschikbare arbeidsplaatsen
zijn.

Op Bonaire, aldus H&H, is er
een zekere mate van werkloos-
heid, zoals die kenmerkend is
voor de ontwikkelings- landen.
De vraag is echter wel of het
mogelijk is om tijdig te kunnen
voorzien van een dergelijk aan-
tal op eenberoeps- bevolkingvan
3500 man!

SOCIALE INVLOED
Het aantal werklozen op Bo-

naire kan geschat worden op
vierhonderd. Een groot deel
hiervan is vermoedelijk niet in
staat om te werken of daartoe
niet bereid, aldus H&H. De op-
leidings-faciliteiten zijn daartoe
trouwens op Bonaire ook niet
toereikend. Volgens H&H geldt
dital voor de huidigeaanwezige
accommodatie, terwijl boven-
dien het vakkundig niveau in
hetalgemeen léag is.De uitbrei-
ding in de hotel- voorzieningen
kaneen toename betekenen van
de 27.000 bezoekers die momen-
teel het eiland bezoeken tot een
totaal van 50.000 per jaar. Mo-
menteel bespeurt H&H daarbij
nog weinig nadelige sociale in-
vloed, maar gelooft wel dat de
overheid zich terdege bewust
moet blijven, dat het eiland Bo-
naire 10.000 zielentelten een op-
pervlakte heeftvan 287vierkan-
te kilometer.

weingigvooruitgangMidden-Amerikaans vredesproces

VaSAN JOSÉ —De minister
2n buitenlandse Betrekkin-

ffn van Costa Rica, Rodrigo
kjadrigal Nieto, heeft ver-„ ar<l dater weinig vooruit-sn?g ls geboekt in het vrede-
siWces in Midden- Amerika
dem de fbetrokken presi-
l»^ 1 elkaar een maand ge-,£jen inSan Joséhebben ont-

P 'ten 1SWeliswaar openkelepun-
nikV?oruitgang geboekt> maar
epu allemaal in derichting zoals
loenst door deMidden- Ameri-
ft

anse landen en de internatio-jj*le gemeenschap, aldus Nieto.
«salniettemin is het Midden-k^nerika van nu niet te vergelij-

ken mi6t at van een Jaar ge*e"
tie a s emmister. Als posi-
n Ve Punten noemde hij de am-

maatregelen in El Salva-
jy

en Guatemala en de pogin-
{l°m toteen dialoog tekomen.

va h Wees erop dat een aantal
djJ 1*?ebeloftenencompromissen

de landen zijn overeengeko-
d_en ?*et uitgevoerd zijn omdatue Politieke wil ontbreekt.

Litouwen herdenkt onafhankelijkheids-verklaring
Sovjetunie: Westerse landen en emigranten

stoken in Baltische republieken
MOSKOU —De Sovjetunie

heeft westerse landen en
emigrantenorganisaties er
dit weekeinde van beschul-
digdonrust teveroorzaken in
de baltische republieken: Li-
touwen, Letland en Estland.
De provocaties richten zich
vooral op Litouwen waar de-
ze week de onafhankelijk-
heidsverklaring van 1918
wordt herdacht.

Een dissidente groep inLitou-
wen heeft opgeroepen dinsdag te
demonstreren ter herdenking
van de zeventigste verjaardag
van de onafhankelijk-
heidsverklaring door een natio-
nale raad met een omstreden
mandaat.

Buitenlandse radiozenders,
maar ook president Reagan,
proberen in de oostzee-
republieken het nationalisme
aan te wakkeren en protesten
van "extremisten" te veroorza-
ken, zoverklaarden parlementa-
riërs, historici en commentato-
ren in de Sovjetunie. De oproep
van president Reagan en het
Amerikaanse congres voor de
herdenking in Litouwen werd
doorLitouwse parlementariërs
een "vijandige daad" genoemd.

HetLitouwsepersbureau Elta
beschuldigde de Amerikaanse

president ervan de "geschiede-
nis ernstig te verdraaien" met
zijnbeweringdater inLitouwen
voor 1940, toen het met Letland
en Estland door de Sovjetunie
werd ingelijfd, politieke en reli-
gieuze vrijheidbestond.

De Sovjet-autoriteiten hebben
in Moskou gestationeerde Wes-
terse correspondenten uitgeno-
digd de komende week naar de
Litouwse hoofdstad Vilnius te
komen. Zij gaan er kennelijk
vanuitdat deoproepvoor demon-
straties weinig gehoor zal
vinden.

INLIJVING
Totdevalvan het Tsaristische

systeem in Rusland in 1917,
maakten de drie Baltische lan-
den deel uit van hetRussische
rijk. Maar in dat jaar, ten tijde
van deeerste wereldoorlog, wer-
den de staten aan de Oostzee be-
zet gehouden door-Duitse troe-
pen. OfficiëleLitouwse historici,
en hun collega's inLetland waar
enkele weken later vergelijkba-
re gebeurtenissen plaatshad-
den, zeggen dat de onafhanke-
lijkheidsverklaringen van 1918
een voorwendsel waren om de
Duitse controle over de landen te
consolideren.

Na de terugtrekking van de
Duitse troepen verklaarden

Linkse krachten en Bolsjewie-
ken de drie landen tot Sovjetre-
publieken. Maar die regeringen
hieldenhetslechts enkele maan-
den uit en werden vervangen
door parlementaire of autoritai-
re systemen. De nieuweregimes
werden gesteund door Westerse
mogendheden die ook hadden
geïntervenieerd ten gunste van
de "Witten" in hun strijd tegen
de Bolsjewieken in deRussische
burgeroorlog.

Het parlement, de Sejm, van
Litouwen werd ontbonden na
een extreem-rechtse coup in
1926. Alle politieke partijen,
met uitzonderingvan een semi-
fascistische groepering die de
sterke man Antanas Smietona
steunde, werden verboden.
Smietona vluchtte naar Duits-
land nadat Litouwen in 1940
door de Sovjetuniewerd bezeten
vervolgens werd ingelijfd. De in-
lijving van Litouwen was een
uitvloeisel van het non-
agressiepact uit 1939 tussen de
Sovjetunie en Nazi-Duitsland.
In het geheime protocol bij dat
verdragwerdbepaald dat deBal-
tische staten in deRussische in-
vloedssfeer vielen. Na detweede
wereldoorlogwerd Litouwen op-
nieuw als Sovjetrepubliek opge-
nomen in de Sovjetunie.

Noriega drugsschandaal

Eerste Panamees
voor VS rechter

MIAMI — Een Panamees die
beschuldigd is van samenzwe-
ring met de Panamese militaire
leider generaal ManuelAntonio
Noriegazal zichbinnen twee we-
ken bij de Amerikaanse autori-
teiten melden, aldus de vader
van debeklaagde.

Generaal Ruben Diario Pare-
des, commandant van het leger
van Panama sinds1983enfana-
tiek kritiker van generaal No-
riega zei in Panama, dat de be-
schuldigingentegen zijn zoon
Amed Dario Paredes (26) berus-
ten op een misverstand.

In het kielzog van generaal
Noriega zijnin Miamien Tampa
17 mensen beschuldigd van be-
trokkenheid bij drugshandel
met deVS. Paredes' zoon zouzich
bezighouden met deverkoopvan
landbouw- machines, aldus zijn
vader. Alshij schuldig bevonden
wordt hangt hem maximaal 95
jaargevangenisstraf boven het
hoofd.

Amed Dario Paredes wordt de
eerste Panamees die terecht zal
staan. De Noordamerikaan Bri-
an Davidow (26) verscheen op 8
februari voor derechter in
Miami.

"Als iemand zonstapneemt is
het omdat hij een schoon gewe-
ten heeft en weet dat het om een
misverstandgaat,", aldus Pare-
des'vader.

De advocaten van Noriega in
Miami verklaarden dat zij deze
week verweerschriften inzullen
dienen die hun cliënt van alle
blaam zullenzuiveren.Zijwijten
de beschuldigingen aan politie-
ke motieven. Noriega is volgens
zijnadvocatennietvan plan per-
soonlijk naar Miami te komen
om voor derechter te getuigen.

Prijsmaatregelen
Nicaraguaanse
arbeiders gaan
erop achteruit

MANAGUA — "We zijn er
slechter aan toe dan voor-
heen" is dereactie van deNi-
caraguaanse arbeiders op de
nieuwe prijzen en salarissen
zoals aangekondigd door de
overheid.

PresidentDaniel Ortega heeft
de uitgifte van een "nieuwe cor-
doba"aangekondigd dieduizend
maal zo duur is als de"oude" cor-
doba.Dekoers bedraagt 10 nieu-
we cordoba's voor een dollar. Te-
gelijkertijd werdende salarissen
en de prijzen voor de basis- pro-
ducten aangepast.

Volgens Örtega zijndenieuwe
salarissenzevenmaalzo hoog als
de oude lonen van december.
Maar de subsidie die de overheid
eerst gafop levensmiddelen als
bonen, meel, rijst, suiker, melk
etc werd opgeheven.

Vakbondsleider Nilo Salazar
rekende voor dat dewerknemers
er helemaal niet opvooruit ge-
gaan zijn. Het minimumsalaris
is met 340 procent verhoogd,
maar de prijzen van enkele ba-
sis- producten zijn wel met het
dubbele verhoogd, verklaarde
hij.

Salazarvertelde datals gevolg
van de genomen maatregelen
een leerlingmetselaar, die voor
de revaluatie 191.808 cordobas
verdiende,nu 792,50nieuwecor-
dobas verdient, omgerekend
792.808 oude cordobas. "Maar de
prijzen zijn ook verhoogd: kostte
een liter melk eerst 2.500 oude
cordobas, na afschaffing van de
subsidie is de prijs gestegen tot
6.60 nieuwe cordobas ofwel
6.600oude cordobas. De prijs van
een pond vlees steeg van 25.000
oudecordobas naar35,00 nieuwe
cordobas, omgerekend 35.000
oude cordobas.

Veel arbeiders zetten dan ook
vraagtekens bij denieuwe maat-
regelen, aldus Salazar.

*****COLOMBO—DeleidervandeSri-
lankaanse oppositionele Volkspartij
is vandaag in Colombo doodgescho-
ten, zo heeft de politie meegedeeld.
Twee motorrijders schotenKurama-
natunga neer op deveranda van zijn
huis.

Friendly Kids nummer één
Uitslag kindercarnaval Bonaire

KRALENDIJK—De carna-
vals- commissie van Bonaire
heeft de officiëleuitslag mee-
gedeeldvan dekinder- carna-
valsoptocht die vorige week
zaterdaginRincon en zondag
in Kralendijk werd georgani-
seerd.

TheFriendlyKids scoordenin
Rincon het hoogst als groep, ter-
wijl dat bij de individuelen Ju-
liette de Grijze was. Te Kralen-
dijk waren het eveneens de
Friendly Kids die de eerste
plaats wistentebereiken, terwijl
ook daar JuliettedeGrijze twee-
maal scoorde.

Detotaleuitslag isalsvolgt: in
de categorie fantasie te Rincon:
1) Nos tambe ta den; 2) Djis pa
nos taden; 3) Las chicas del sur.

In de categorie Komisch: 1)
The Friendly Kids; 2) Luis
Beltran.

Historisch: 1) Nos tambe ta
den; 2) Papa Cornes; 3) Fantas-
tiko.

In de categorie Origineel: 1)
Papa Cornes; 2)Luis Beltran; 3)
Nos tambe ta den.

In de categorie meest Lux-
ueuze aankleding: 1) The
Friendly Kids; 2) Nos tambe ta
den; 3)Papa Cornes.

De meest Creatieve en meest
Vrolijke groep respectievelijk
The Friendly Kids en Colegio
Beltran.

in de verschillende categori-
eën bij de individuele groep
scoorden in de groep Fantasie:
JuliettedeGrijze alsnummer 1,
gevolgd door Michi Evertsz; 3)
Geli Pourier.

Meest origineel: 1) Misette
Damascus. Luxueus: 1) Michi
Evertsz; 2) Juliettede Grijze. In
de categorie Vrolijk: 1) Juliette
de Grijze. De beste band opRin-
conwas Glenn andFriends com-
bo. Ookdewagenswerden beoor-
deeld in deverschillende catego-
rieën.

Indeeerste groep Fantasie: 1)
Grupo Fantastiko; 2) The

Friendly Kids. Historisch: 1)
Grupo Fantastiko die eveneens
de eerste plaats behaalde in de
groeperingLuxueus.

KRALENDIJK
De optocht inKralendijk van het
kinder-carnaval behoorde tot de
beste van delaatste jaren.Goede
groepen en voldoende muziek
brachten ook veel sfeer. In deca-
tegorieFantasie: 1) Nostambeta
den; 2)Djispanos ta den;3) Mira
nos gosakv nos.

Categorie Komisch; 1) The
Friendly Kids; 2) Mira nos gosa
kv nos; 3)Luis Beltran.

Categorie Historisch: 1) Para-
dise; 2)Nostambe taden;3)Papa
Cornes.

In de categorieFolklorisch: 1)
Papa Cornes; 2) Paradise; 3)
Fantasia.

In de categorie Origineel: 1)
Paradise; 2) Papa Cornes; 3) Nos
tambe ta den.

De meest luxueuze groepen
waren: 1) The Friendly Kids; 2)
Nos tambe ta den; 3) Paradise.

De meest Creative groep en de
meest Vrolijke groep respec-
tievelijk The Friendly Kids en
Papa Cornes.

De individuele resultaten wa-
ren in Fantasie: 1) Lodowika/
Statie; 2) Michi Evertsz; 3) Ju-
liette de Grijze. Origineel: 1) Ni-
sette Damascus; 2) Madeline
Werleman. Luxueus: 1) Juliette
de Grijze; 2) MichiEvertsz; 3)Lo-
dowika/ Static. De beste band
was ook hier Glenn andFriends
combo.

Tenslotte de beoordeling van
de wagensteKralendijk: Fanta-
sie: 1) Mira nos gosa kv nos; 2)
Fantastiko; 3)Djis pa nos ta den.
Historisch: 1) Nos tambe ta den;
2) Paradise; 3) Fantastiko. Ori-
gineel: 1)Paradise; 2)Nostambe
ta den; 3) Fantastiko. Luxueus:
1)Paradise; 2)Nostambe ta den;
3) Fantastiko.

woensdag 17februari 1988

KRALENDIJK - Afgelopen
vrijdagvond bij de dienstWater-
distributie een huldiging plaats
van Virgilio Christaan, die 25
jaargeleden bij de overheid in
dienstkwam.

Het hoofd van deze
dienstCai Mersera hieldeen toe-
spraak en belichtte de ver-
diensten van de jubilerende
werknemer. GedeputeerdeRa-

moncito Booi overhandigde
Christiaan de gebruikelijke en-
veloppe met inhoud en bedankte
dejubilarisvoor het werk dathij
25jaarlang voor degemeenschap
heeftverricht.Bijdefoto: Virgilio
Christiaan derdevan links inge-
zelschap van zijn collega's.
Rechts gedeputeerdeBooi en ei-
lands- secretaris mr Goedge-
drae.

SINGAPORE — De Airbus
at in militair opzicht ook zijn

'pnnetje.Hier toont deATT3OO
t^ker Transport zijn kunnen
Jaens het tanken van militaire

luhtellen- De Europese
'■htvaart- industrie rekent opborders.

■^^^■______________mm__________________----------------M^ HM^^

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANK VANDE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIG OPWOENSDAG 17FEBRUARI 1988EN TOT
NADER ORDER:

US DOLLAR 1.77 1-78 1-80
CRN DOLLAR 1.38 1-40 1.42
PNDST6RUNG 3.035 3.09 3.15
N6DGLD 91.99 92.71 93.51
BOUVfIR — — „_ —
ZW FRANCS 126.15 126.87 127.67
FRFRANCS 29.50 30.60 31.30
DUITS€MfIRK 103.43 104.15 104.95
SURGLD — 100.07 102.59
ITUR6 109 1.39 1.45
RRRORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENTVANFINANCIEN EN GELDIG VANAFHEDEN 17 FEBRU-
ARI 1988 EN TOT NADER ORDER.
9.75% OBUGRTI€L€NING€N P€fl 85/89 9963

13 % 08UGRTI€L€NING€N P€R 86/90 10404
12 % OBUGRTI€L€NING€N P€R 88/92 10409
10.5 % OBUGRTI€L6NING€NP6RI9BB 100.16
10.25% OBUGRTI€L€NING€N 1986P€R 1990 100.25
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.12%.
DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN._

HMHi-^____^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__________a-

/^*_?%BBnto mOUSTRIHL DE ÜEHEZUELB- É rT7a-- maakt de wisselkoers bekend

van de BOLIVAR, geldig tot
DONDERDAG 10.30 uur

AANKOOP VERKOOP
Cash - Cheque x -
’.5.30 ’.5.50 J. D-50

j
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I
De commandant van het De-
tachement Suffisant maakt
bekend dat er op 18februari
1988 van 07.00 uur tot 14.00
uur schietoefeningen wor-
den gehouden op Hato.

Maximum verheffing
±5000 ft.
Onveilige zeegebied
± 4000 meter uit dekustlijn.

VS^IEUWE BRIL?
■^±HÊI Caribbean Optical
yjjgheeft de allernieuwste
e^jff modellen voor U. j,

Alle soorten glazen ,|W en brillen vindt U bij: ;,
W^m EfftS SI

ii

/ THEATER '87 \I BRENGT \

En ik dan...../EEN BLIJSPEL /GESCHREVEN DOOR /ANNIE MG. SCHMIDT/
op / ,
19+20februari 1988/ f
IN CENTRO PRO ARTE /

REGIE: Harold (Chopi) van derRee
met Truus Dijk. Els Boelsma, / f

Ida Cranendonk, Jacques Capello /
en Jan Barson I

Kaarten al. 10," / \verkrijgbaarbij:
Mensing's Caminada V J
Van Dorp Promenade N^^^^rBoekhandel Salas
The Complete Kitchen en
aan de kassa van C.P.A. ■\ i - '

" KUARESMA SPESHAL ' KUARESMA SPESHAL " KUARESMA SPESHAL *

il 3 BALCHI Dl II
< d a i/1 nll fresku fresku 'i oAKI UU ,n°w iI * FUNCHIBROS BROS ,^F^H^_ ?.
1 (tota den nos kushina) £}/** =| * BATATA FRESKU HASA HL % s
& (nofrozen) /HUfIA t^5^ £
1 * MAISHI SLICE Tm *| " COLESLAW |
§ (traha fresku tur dia ) >
f * NOS DELISIOSO TARTAR SAUCE ;

-) ALAPARIA f.
"KUARESMASttSHAL^KUARESIIfIA SPESHAL * KUAHESMA SPESHAL *

£b) icflf3@J Linnen schoenen 'KS
ontvangen uit
Italië „Evan-Picone"

Boutique U^^ /^LU-^, Caracasbaaiweg C' Br-i-sj

Beauty-cases
(tasmodel)
Documenten-tassen

' Strandtassenen
Strandbaddoeken.

La Indiana N.V.
Hendrikpleinll]

TE KOOP: 1
CHEVROLET

MONTE CARLO
stereo installatie (Sony +
Akai), wollen vloerkleed
(Mesker).

Tel.: 675641 na 6 uur

HET KATTEN- S
HOK

zitvol leukegezonde fi^! poezen.
\ Wie komt er één heden uit het
\. MerenasielopParera?

TEKOOP
VW KEVER 1300

motor zeer goed, loopt 1
op 10.
NA/.2000.-.

Tel.: 616808
LTZ Smit(na 2 uur) I

/" TEKOOP GEVRAAGD:"3"^^^^
1. Personenauto bouwjaar 1983 tot 1986(met airco). (Bij voor-

keur ToyotaCorolla/Starlet Stw.,Datsun SunnyStw., Mazda
323)

2. Personenautobouwjaar 1984tot 1986.Merk:ToyotaCorona II
(niet meer dan60.000km.)

Tel.: 76411 (vragen naar dhr. O'Keeffe). )

r TEKOOP
tegen elk aannemelijk bod
LUXE VOLVO 360 GLE

i.z.g.st.
5-speed - getint glas - me-

I tallic grijs.
Voor meer informatie:L Tel.: 73527 né 17.00 uur

t DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

MEDICIJNEN
Maximum prijzen eilandgebiedenBONAIRE en CURACAO ingaande 17februari
1988;

fab./merk kleinhandel consument
OVOSTATTABS 6X22 ORGANON ’. 27.11 /.35.24(+4.77)
Gelieve tel. 613297op te bellen voor informatie.

De Ministervan Handel, Industrie
en Werkgelegenheid.

IANTHONY *M I
VEDER ïïm.
& Co. N.V.

Wij gaan door! JigplL
PAKKETTEN naar ~*'"~sefl"

NEDERLAND
* Luchtvracht per K.LM.
* 3.50/kg, minimaal ’. 45.-
-* mcl. verzekeringen douanekosten
* voor meer informatie feïjiyt
TEL.: 614700 f8*** ||

/óQwEKlynveld Peat Grootens
Accountants

Op korte termijn

TE HUUR GEVRAAGD
WOONHUIS (3 slaapkamers)

Aanbiedingen: Tel. 370500 (tot 17:00 uur)

rwmr& öNS A 1 heeft deze week 'ets aParts j

Bloemstuk Femme
met anjers en spiders

Normaal /^r^QDeze week ’.19.50
>«j_ Gezellig joh,neem er één mee.

*ps>i^v Lar|dhuis Zuikertuintje - Tel.: 79843 v£Sl \Ü*

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

Maximum prijzen voor het eilandgebied BONAIRE, ingaande 17februari 1988
verpakking kleinhandel consument

Babyvoeding
NUTRICIA
bambix apple pear 16/250gr. ’. 67.67 ’. 4.70 N
Melk in blik , .
COAST 96/170 gr. ’. 46.47 ’. 0.53 +’.0.04
Roomboter
FRICOgez. + ongez. 40/1/2 lbs. ’.50.44 ’. 1.40 +’.0.10
CASTLE 48/1 lbs. ’. 147.95 ’. 3.42 N
Margarine
SENSE 24/500 gr. ’. 45.33 ’. 2.10 N
ALBERT HEIN ' 40/250 gr. ’. 19.26 ’. 0.53

halvarine 40/250 gr. ’. 22.61 ’. 0.63
dieet margarine 24/500 gr. ’. 60.08 ’. 2.78 N

BECEL 40/250gr. ’. 68.33 ’. 1.90 +’.0.30.
BLUE BAND '
wikkel papier 40/250 gr. ’. 38.85 ’. 1.08 +’.0.04
Spijsolie
SUNCORNcorn oil 6/96 oz. ’. 49.25 ’. 8.87 +’.3.90
EVERCANEwit 12/s lbs. f. 29.60 ’ 2.67 +/.0.29
DOMINOwit 12/s lbs. ’. 28.89 ’. 2.60 +/.0.15

wit 30/2 lbs. ’. 30.95 ’. 1.11 +’.0.07
De eerstvolgende publikatie geschiedt op 26februari 1988.
Voor informatie betreffende hoogsttoelaatbare prijzen gelievetel .8960 opte bellen.

De Minister van
Handel, Industrieen Werkgelegenheid,
drs. M.de Castn. 1

a.s. vrijdag 19februari opent

officieel haar deuren.
Een nieuwe zaak en meteen „krioyo tintje"

% I ËJ * Grootassortiment gsuit binnen- en buitenland, in
yUL verschillende smaken, ook soft-ice cream.

r^. MWK * Verschillende sandwiches voor ontbijt en lunch.
|^-'!jl 7*^9^s: * Keshi yena! Apart of met een complete maaltijd

■fm^T^r^y (hééérlijk)
Pïfl Jl Wij willen een ieder uitnodigen om de opening met
\w /A 1^ ons tekomen vieren met de

IhAw^ ;^i j^H Bill

ZEELANDIATeI: 613333

National Panasonic airco L| VPanasonic?^A
' W. / T*\C\WB Wn/MÊ

National Panasonic airco Vv\ W m

0 9*^o 00 h I National Panasonic airco L
j of 3 maanden van 900.--of 210,-- I Split system, 9.000 BTU

: m^mm^mmmmmmmmmmmmmï. per maand* 'aanbet. 775.--

Nationai Panasonic airco j ,". , d«««^^«;^«:,~~
CS24O/CU24O National Panasonic airco

Spirlsystern,24.oooßTU - g,l^ BTU f3.499,°°cash 2.735 °°cashof 3 maanden van 1.365of 308,- ■ ,„ ' , nnn . ocri

per maand* 'aanbet. i .299,- 11 of Spaandenvan 1.090-of 250,-- ■ per maand "aanbet. 1.050.-- 1

I <L'Üporie...ffl&lfiatta twé/ I
P^,..iii».iiiim.ii'iii...m.i... ...i .. ..................■ii..i 1...1.U1 .minimi '■' '■' -:±±JmME~M' -'"■" '"""-'""r ~"i^

I SolinQ?27 gjjfe | UNICUM Te1.: 612729 |||||||(
I Ii I I

Wij zijn begonnen met defabricage van onze eigen ROTAN
meubelen

Daarom ruimen uuij de meubels die thans in de Showroom staan op en stellen uuij
Uin de gelegenheid te profiteren van de speciale korting van SO% I


	Amigoe no. 37 17.02.1988
	Nieuws in vogelvlucht
	VOLKSOPSTAND
	HITLER
	Arubaanse gouverneur bezoekt collega Romer
	Drie guerrilla's in Peru gedood
	Vanwege fraude bij verkiezingen Paraguayaanse Liberale Partij trekt zich terug uit politiek
	RABIN: VIER PALESTIJNEN INDERDAAD LEVEND BEGRAVEN Kantoren dicht tijdens algemene staking bezette gebieden Noorse ambassadeur: Israëliërs barbaarser dan Hitler-regime
	BULLDOZER
	Viering Auba-dag
	Bij Big Wheels van Catoochi Ruim half miljoen florin gestolen
	Schommelingen creëren onrust OPEC wil produktie-vermindering om prijs te stabiliseren
	Staking op universiteiten in Mexico
	Mensen
	Greenpeace onderzoek Kanker risico voor omwonenden Britse marinebases
	AMIGOE
	Tom Poes en de Klokken door Marten Toonder
	P.C. Hooft-prijs voor Hugo Brandt Corstius
	Cursus éénwiel-fietsen
	AGENDA CURAÇAO
	'MAATSCHAPPIJ HAD GELD KUNNEN VERDIENEN' Paramaribo-Curaçao voor beide partijen Minister Rozendal verwijt ALM'kleinzieligheid'
	'ONDERDRUK'
	WILLEMSTAD —In het arti-
	Rozendal actief in West-Duitsland
	SIEMENS
	LONDEN
	'AAN TEUTEN'
	Basevangst
	Vechtpartij bij Carnavals-optocht
	Succesvolle besprekingen digitaliserings-project
	BOEK
	Vergadering van Dede Pikina
	ZES-DELIGE DOCUMENTATIE ENORME PRODUKTIE Gelijktijdig verschijnt boekwerk 'Antilliaans Verhaal': historie van Antillen in televisie-serie
	INBOEDELS THUISBRENGEN-OVERAL TER WERELD-IS ONS VAK!
	Christoffel-park
	Dobermann Club houdt wedstrijd
	Gedenkboek sportvereniging La Fama
	ZAKENVARIA
	Jaarverslag Arubaanse Atletiek Bond Ontbreken van een goede atletiekbaan belemmert prestaties in buitenland
	ATLETIEKBAAN
	Gedetineerde stapt in huwelijksbootje
	OOST- BERLIJN — De SU heeft
	ORANJESTAD — Onder
	MOSKOU — In de VS ambassade
	SEOUL — Dc Zuidkoreaanse op-
	AGENDA BONAIRE
	TELEARUBA
	LONDEN—Noodmaatregelenter
	Diefstal
	CONTAINER
	In Staten besloten: Veiligheidsgordels verplicht op Aruba
	Tentoonstelling foto's Maria Elena Perales
	Prof. dr P. Boorsma Initiatiefnemer ABC projekt op Aruba
	Ruim 6 miljoen florin binnen Eerste staatsobligaties Aruba een groot succes
	Ulli's internationale windsurfschool Promotie van Aruba als windsurf bestemming grootscheeps aangepakt
	PROMOTIE
	TESTEN
	n op luchthavens egenwoordigd me conferentie
	MET WEEMOED — maar toch
	ROTARY AMSTERDAM IN NEDERLAND ONTKETENDE ACTIE Stichting Zuster Modesta ontvangt medische apparatuur en ambulance
	WONINGRAAD
	Becker met naar tweedel tennis Milaa
	Problemen over ziekenhuisrekening
	Bommengooier Nederland-Cyprus voor rechter
	Medaille-verdeling
	Verband tussen sport en handel Hoge onderscheiding voor Anton Geesink
	Prins Anton
	ONTDAAN
	Cordejeva/Grinkov Olympisch kampioen kunstrijden
	SPELEN
	De Visser tekent 'voor 't leven'
	Schapers nummer 12
	Polen pakt punt tegen Zweden Finland herstelt zich tegen Frankrijk IJshockeyers Canada nog niet in Olympische vorm
	PROMOVENDUS
	Olympisch Nieuws
	HERSTEL
	PSV verliest van Olympique Lyon
	SPORT AGENDA MALTA AMSTEL
	Christine Wachtel record op 800 m.
	Snelle marathon in Tokio
	IJZEREN KARL
	STERREN
	Doping-controle bij training
	'Operatie Goud' van Zwitserland'
	Toeschouwer beledigd: rood
	FC Utrecht tegen PSV: 0-0
	Karnavai Kaleidoscoop
	Stijging passagiers-vervoer Hogere winst KLM in derde kwartaal
	Aandacht voor drugs- en gezinsproblemen Geen religie in de tent...?
	EDUCATIE
	BEU
	Centrum Supermarkt volgende week open
	Anti-communisten in Chili verantwoordelijk verdwijning jongeren
	INTENSIVEREN
	INFORMATIEPLICHT
	NACHTELIJKE DROPPINGS
	Inschijving C-klasse tennis-competitie is geopend
	Premier Eman voor narcotica- overleg naar Den Haag Aruba wil nadelig imago kwijt van doorvoer-eiland voor drugs
	BLOEDSTOLLEND
	GELOFTEN
	INVLOEDRIJKE LEDEN
	VERZAMELAARS
	Voor chantagedoeleinden of ter bescherming Nazi-dossiers in West-Berlijn verdwenen
	Aardbeving Peru
	In traditie van eeuwenoud ritueel Maltezer ridders kiezen nieuwe leider voor kleinste staat ter wereld
	SCHIPHOL—De KLM zal met in-
	Nicaraguaanse helikopter stort neer: zeven doden
	AGENDA BONAIRE
	Ghetto toerisme voorkomen Horwath & Horwath: gemeenschap moet profijt trekken van toerisme
	LAISSEZ FAIRE
	SCHADELIJK
	SOCIALE INVLOED
	weingig vooruitgang Midden-Amerikaans vredesproces
	Litouwen herdenkt onafhankelijkheids-verklaring Sovjetunie: Westerse landen en emigranten stoken in Baltische republieken
	INLIJVING
	Noriega drugsschandaal Eerste Panamees voor VS rechter
	Prijsmaatregelen Nicaraguaanse arbeiders gaan erop achteruit
	Friendly Kids nummer één Uitslag kindercarnaval Bonaire
	KRALENDIJK

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45

	illustraties
	WILLEMSTAD — Curaçao heeft gisteravond afscheid genomen van carnaval 1988. Rei Momo ging in vlammen op, nadat duizenden mensen voorde laatste keer door de straten hadden gejumpt. Het was (alweer) een grandioos feest. Volgend jaar wordt het carnaval, zo voorspellen deskundigen, nog grootser. Voor meer foto's van de laatste carnavals- avond, gemaakt door Amigoe's fotograaf Ken Wong, ziepag.B.
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	WLLEMSTAD – Vrijdag- en Co wordt in het /Vro Pro Arte het blijspelEn ik r*n' van Annie M.G. Schmidt > J'woerd door de groep Theater J' Regisseur is Harold (Chopi) a* der Ree. <lr£,tet Stuk steekt Schmidt de gen' met°kNederlandsebourhetf' Ö6 sc*Vn" heiligheid van feitehi"0*I**B61**86 ven van *" Se oe*rompen welvaarts- men- Oq Wordt door haar fijnzinnig een kaak gesteld, zo vermeldt van de groep. "In £?r spot blijft steeds het begrip «Hezig. Ze stelt zich niet op teteffer haar slachtoffers. Haar ve„ behouden een hoog ni-vondL 00r de verrassende i$ zJ?n en haar spel met de taal VrJ* i en rijk door haar gevoel °°r humor". n^Persbericht: "Op deze mao^ #ee# Schmidt uitdrukking kinJlaar Pessimisme met betrekin h tot en samenleving p verwende Nederland". Jan°l0: staande achter v.l.n.r. que ZrSOn'Els Boelsma en Jacu i s Wapello; op de voorgrond Va»j' Truus Dijk, regisseur an der Ree enlda Cranendonk.
	SANGATTE, FRANKRIJK —PresidentFrancois Mitterrand van Frankrijk heeft een veiligheidshelm opgezet om een kijkje te nemen in een in aanbouw zijnde Kanaaltunnel vlak bij het plaatsje Sangatte. Tijdens de rondleiding wordt hij voorge- licht over de vorderingen van de bouw door een directeur van het constructiebedrijfDumez.
	SINGAPORE — De Airbus at in militair opzicht ook zijn 'pnnetje. Hier toont de ATT3OO t^ker Transport zijn kunnen Jaens het tanken van militaire luhtellen- De Europese '■htvaart- industrie rekent op borders.
	KRALENDIJK – Afgelopen vrijdag vond bij de dienst Waterdistributie een huldiging plaats van Virgilio Christaan, die 25 jaar geleden bij de overheid in dienst kwam. Het hoofd van deze dienst Cai Mersera hield een toespraak en belichtte de verdiensten van de jubilerende werknemer. Gedeputeerde Ra- moncito Booi overhandigde Christiaan de gebruikelijke enveloppe met inhoud en bedankte de jubilaris voor het werk dat hij 25 jaar lang voor de gemeenschap heeftverricht.Bijdefoto: Virgilio Christiaan derde van links in gezelschap van zijn collega's. Rechts gedeputeerde Booi en eilands- secretaris mr Goedgedrae.


