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Nieuws in vogelvlucht
KAAPSTAD — De nieuwe maat-

regelen van de ZAregering tegen de
georganiseerde zwarte oppositie is
kennelijk bedoeld om dit jaar van
verkiezingen de steun te winnen on-der uiterstrechtse blanken. Het ver-bod op de politieke activiteiten vande anti- apartheids- groeperingen
heeft volgens waarnemers weinigte
maken met de bezigheden van de
zwarte oppositiedie alsterk aan ban-
den is gelegd onder de noodtoestand.

*****. AMSTERDAM - De dollarkoers
's vandaag iets aangetrokken. De
munt noteerde vanmorgen 1,90375
Ned.gulden tegen een slotkoers
woensdagvan 1,8990. De aandelen-
koersen op de effectenbeurs in New
'ork stegen woensdagmet0,84 pun-
ten omte sluiten op 2029,96punten.

*****
DUBLIN — De jongeBritse mili-tair die dit weekeindeeen katholiek

doodschoot aan de grens tussen de
terse Republiek en Ulster is in staatvan beschuldiging gesteld wegens
onwettig doden". De soldaat (18) is

onder arrest geplaatst.

MOSKOU - Er komt op de beg-
raafplaats Mitinskojebij Moskoueen
Monument voor mensen die zijn om-gekomen bij de bestrijdingvan de ge-
volgen van de ramp met de
kerncentrale in Tsjernobyl. Het mi-
nisterie van Cultuur zal een wed-
strijd uitschrijven om een ontwerp
voor het gedenkteken te bepalen.Bijde explosie en de brand op 26 april
1986 kwamen in totaal 31 mensen
°m. Naar schatting 200 mensen lic-
Pen stralings- ziekten op.

COLOMBO — De president vanSri Lanka, Jayawardene, heeft van-daageenvoorstel ingediend datvoor-
ziet in amnestie voor Tamils, isla-
mieten en Singalezen die strijdente-
Sen het bewind in Colombo. Voor-
waarde voor de amnestie is dat de
verzetsstrijders akkoord gaan niethet vredesplan van India en Sri
kanka.

MÜNCHEN — De kans is grootdatde internationale commissievanhistorici een aanvulling gaat schrij-ven op haar rapport over het oor-logsverleden van Oostenrijks presi-dent Waldheim. De commissie heeftgeen onderzoekkunnen doennaardeatdeling IB van hetDuitse opperbe-vel indeBalkan (waaraanWaldheim
verbonden was) omdat het archiefdaarvan verdwenen is. De afdelingzou betrokken zijn geweestbij delica-
te operatiesin westelijkBosnië.

WASHINGTON — VS vice- presi-
dentBush is opnieuw inopspraak ge-raakt wegens zijnrol in de Irangate
attaire. Tv- maatschappij NBC
meldde woensdag dat Bush op de
hoogte moetzijn geweestvanhet feit
aat de wapen- leveranties aan Iranwaren bedoeld om VS gijzelaarsvrij
te kopen. Bush heeft dit steeds ont-kend. NBC baseert zich op een ver-Klaring vanBush' voornaamste me-oewerker Fuller die vorig jaareenverklaring tegenover de onderzoeks-commissie heeft afgelegd.

*****LONDEN — Iraq is momenteel debelangrijkste producent van che-
mische wapens in het Midden- Oos-ten. Dat schrijft het gezaghebbende
°ritse tijdschrift Jane's DefenceWeekly. Volgens Jane'sheeft de in-
zet door Iraq van chemische wapensm de oorlog met Iran al aan duizen-
denIraniers het leven hebbengekosten de gezondheidvan zon 7.000 Ira-
öiers hebben aangetast. Na Iraq
Komt Syrië als grootste producent.

BUFFALO — De VS olie-
maatschappij Occidental Petroleum

moet de kosten betalen van het
schoonmaken van hetLove Canal.uit heeft een rechter bepaald. Het
gaat omeen van degrootste gevallenvan industriële vervuiling in de VS,j»tal bijna 250 min dollar heeft ge-Kost. De vervuilingdie eindjaren '70
°ekend werd, maakte een deel vaneen stadvolledig onbewoonbaar bij-na 800 gezinnenmoesten verhuizen,
ffet schoonmaken kost een gigan-tisch bedrag. Occidental gaat in be-roep.

*****. DEN HAAG —Nederlandse
Jachtvliegers die in Canada
laagvlieg. oefeningen uitvoeren, be-
dreigenhet levenvan de Innu- india-nen. Door de geluids-en milieuover-
'ast die de vliegtuigen veroorzakenWordt de cultuurvan de Innu's ern-
stigverstoord.Dit volk jaagten vist
alruim 8.000 jaarinhetaangewezenoefengebied van Quebec en Labra-
dor, alduseen afgevaardigde van de
Innu- indianen tijdens demonstra-ties op hetHaagse Binnenhof.

Europees commissaris Cheysson
Stompzinnigheid VS drijfveer
EG-beleid Midden-Amerika

BRUSSEL — Europees
commissaris Claude Cheys-
son heeft zich woensdag laat-
dunkend uitgelaten over de
pogingenvan Washingtonhet
beleid van deEG ten aanzien
van Midden-Amerika te ont-
moedigen.

"Een van de drijfveren
acuter nei rmjr- ueieia voor
Midden- Amerika is de Ame-
rikaanse stompzinnigheid",
zei hij tegenover verslagge-
vers.

De uitlating van Cheysson
komt een week voor het overleg
tussen deEG-ministers vanBui-
tenlandse zaken en hunMidden-
amerikaanse ambtgenoten.
Functionarissen van de Europe-
se Gemeenschap die niet ge-
noemd wilden worden, zeiden
datdeAmerikaanse regering on-
langs de gemeenschap te ver-
staan heeft gegeven niet toe te
geven aan de druk van Midden-
Amerika op de conferentie in
Hamburg. "De VerenigdeStaten
zijnnaief, het isongelooflijk", al-
duseen functionaris.

Cheysson, die belast is met
Noord- Zuid aangelegenheden,
zei dat doorhet initiatiefvan de
EG in Midden- Amerika de lan-
den uit het gebied werden ge-
dwongen met elkaar te praten.
Washington daarentegen pro-
beerde devijf staten alleenmaar
tegen elkaar uit te spelen. De
voormaligeFranse ministervan
Buitenlandse zaken verklaarde
verder dat Washington in 1984
geprobeerdhad deEG- ministers
van Buitenlandse zaken over te
halen niet naar Costa Rica te
gaan voor besprekingen over
economische enpolitieke samen-
werking met Midden- Amerika.
Maar hierdoor werd de ge-
meenschap juist aangemoedigd
wel te gaan, aldus Cheysson. In
1985 werd met Midden- Ameri-
kaeen samenwerkings- akkoord
getekend.

REALISTISCH
De Amerikaanse ambassa-

deur bij de EG, Alfred Kingon,
zei inreactie op deuitlatingvan
Cheysson dat de politiek van
Washington ten aanzien van
Midden- Amerika "gezond" ver-
standig en realistisch" is. "Wij
hebben ophet terreinvan debui-
tenlandse politiek te maken met
(EG) lidstatenenniet deEurope-
se commissie. Gelukkig werken

veel lidstaten meer mee dan de
commissie".

De conferentie in Hamburgop
29 februari en 1 maart is sinds
1984 de vierde bijeenkomst op
hoog niveau van de EG en Mid-
den- Amerika. Volgens Cheys-
son zal de EG opnieuw het Mid-
denamerikaanse vredesplan
steunen en wil zij de landen hel-
pen bij het oprichten van een
Middenamerikaans parlement.
DeEG zal verder een internatio-
naal hulppakket bestemd voor
drie jaar steunen en een derde
van het totale bedrag van 1,45
miljard dollar voor haarreke-
ning nemen.

De conferentie zal ook worden
bijgewoond door deacht Latijns-
amerikaanse landenvan decon-
tadora- groep en haar
steungroep. Na afloop zullen de
ÊG- ministers van Buitenlandse
zaken aparte informele onder-
handelingen met hun acht La-
tijns- amerikaanse collega's
voeren.

Voorafgaand aan de ontmoe-
ting met de EG komen de La-
tijns- amerikaanse ministersbij
elkaar in Cartagena om te pra-
ten over hun economische pro-
blemen, de buitenlandse schuld,
het vredesproces in Midden-
Amerika en over het probleem
van de Latijns- amerikaanse
drugssmokkel naar deVSenEu-
ropa. De Mexicaanse minister
van Buitenlandse zaken, Ber-
nardo Sepulveda,verklaarde dat
hij en zijn collega's uit Panama,
Colombia, Brazilië, Argentinië,
Uruguay en Peru zich zullen be-
raden over mogelijkheden de
drugshandel doeltreffender aan
te pakken.

WILLEMSTAD - Punda
krijgt met de dag de oude glorie
van weleer terug. De betegeling
van een deel van hetWilhelmina-
plein is nagenoeggereed.Dezefo-
to geeft een indruk van het toe-
komstige terras, in het verlengde
van deBreedestraat.

Colombiaanse partij
protesteert tegen
moord op leden

BOGOTA — De Patriot-
tische Unie (UP) inColombia
heeft gezegd dat zij zich te-
rugtrekt uit decommissie die
ervoor moet zorgen daterbij
devolgendemaandtehouden
verkiezingen veilig gestemd
kan worden. De leidervan de-
ze linkse partij, Bernardo Ja-
ramillo, zei dinsdag op een
persconferentie dat in de af-
gelopentweemaanden vijftig
leden van de UP waren ver-
moord.

Jaramillo, die beschermd
werd door gewapende lijf-
wachten, zei dat de regering
geen concrete stappen had on-
dernomen tegen de aan de ver-
kiezingen voorafgaande ge-
welddaden. Om daartegen te
protesteren zou hijnaarzijn zeg-
gen de internationale federatie
van mensenrechten en buiten-
landse ambassades op de hoogte
stellen van het besluit van zijn
partij haar tweeledenuitde elec-
torale commissie terug te
trekken.

Onder de 50 omgebrachte le-
den en sympathisanten van de
Patriottische Unie waren vol-
gens Jaramillo twaalf kandida-
ten voor de verkiezingen die op
13 maart zullen plaatsvinden.
Dan zullen voor ongeveer 1.000
steden en dorpenburgemeesters
wordenaangewezen. Het isvoor
het eerst dat burgemeesters ge-
kozen kunnen worden, want
voorheen werdenzij doordeover-
heid benoemd.

VREEDZAAM
De machtsoverdracht van

Chun is de eerste vreedzame
machtswisseling in Zuidkorea.
Zijn voorgangers zijnofwel door
massale protesten of door
staatsgrepen door het leger aan
hun politieke einde gekomen.

De nieuwe president heeft de
bevolking vandaag voorgehou-
den dathet tijdperk van de ster-
ke man in Zuidkorea verleden
tijd is. Hijzei ditineen toespraak
na zijnbeëdigingtot staatshoofd.
Hijriep op tot nationale eenheid
en deed indirecteen beroep op de
oppositie, die Rohs verkiezing
aanvecht, zich open te stellen
voor een dialoogmet deregering.

De eedafleggingvond plaats in

de tuin van het Zuidkoreaanse
parlement. De scheidende presi-
dent Chun Doo Whan, die Roh
kent sinds zij samen demilitaire
academie doorliepen, was een
van hen. Chun heeft, sindshij in
1979 via een coup de macht
greep, altijd het image gehad
van een strenge generaal. Hoe-
wel hij in 1981 door een beperkt
kiescollege werd gekozen totpre-
sident, bleefhijvoor deoppositie
een militaire dictator. Zijn be-
windwerd daarnaast in binnen-
en buitenland bekritiseerd we-
gens schendingenvan de men-
senrechten.

MILITAIRE LOOPBAAN
De 55-jarige Roh, eveneens

een ex-generaal, speelde een be-
langrijkerol bijhetaan demacht
komen vanChun. Maar sinds hij
vorig jaarde noodzaak tot demo-
cratische hervormingen onder-
schreefheeft hij zijnbest gedaan
zijn militaire loopbaan naar de
achtergrond te verdringen. Hij
zei donderdag datook de opposi-
tie kan rekenen op een gewillig
ooren dathij daarvaninzijnpoli-
tiek zal getuigen. Roh luidde een
"nieuw begin, een tijperk van
hoop in waarin Zuidkorea, dat
eenseen marginalerol speelde in
Oost- Azië, internationaal een
centralepositie zal innemen".

Roh won in december vrij ge-
makkelijk depresidents- verkie-
zing, al houdt de oppositie nog
steeds vol dater geknoeid is met
de uitslagen.Dissidenten en stu-
denten gingen woensdag in Se-

oulen andere steden destraat op
om tegen de verkiezingen van
Roh te betogen.

DUIZENDEN STUDENTEN BETOGEN IN CENTRUM VAN SEOUL
Oproep tot nationale eenheid en dialoog met oppositie

Roh Tea Woo beëdigd
als president Zuidkorea

SEOUL—De nieuweZuidkoreaansepresidentRoh TaeWoo
heeftvandaag officieelzijn ambt aanvaarden heeft een nieuw
tijdperk van "ontwikkelde democratie" beloofd. In een toe-
spraakvoor 25.000gastenuitbinnen-en buitenland zeihij: "De
dagen zijn getelddatvrijheid en mensenrechten uit naam van
economische groeien binnenlandse veiligheid nietworden ge-
respecteerd".

Duizenden radicale studenten hebben woensdag in het
centrumvan deZuidkoreaanse hoofdstad slaggeleverdmet de
politie. De studenten betoogden tegen Roh, tegen Chun Doo
Hwan -devorige president- entegenwatzij noemden deAmeri-
kaanse steun voor de "militaire dictatuur" in Zuidkorea.

De vorigjaar december met37
procent van de stemmen gekozen
Roh, een oud- generaal, had voor
zijn installatie in het presiden-
tiele paleis in Seoul officieel af-
scheid genomen van de vertrek-
kende president Chun Doo
Wahn. Tijdens de autotocht van
Chun naar zijn woning was het
centrum van de hoofdstad prak-
tisch verlaten, omdat de politie
met het oog op rellen de bin-
nenstad afgesloten had voor alle
verkeer.

Gewelddadige onderdrukking
en martelingen zullen tot het
verleden behoren en niet meer
worden getolereerd, verklaarde
denieuwepresident, dievoor ko-
mende dinsdag een amnestie
heeft aangekondigd voor 1.200
politieke gevangenen.

BOTSINGEN
In Seoul kwam het tot botsin-

gen metdepolitie toen dedemon-
stranten die voor de Myodong
kathedraal verzameld waren de
straten van dehoofdstad wilden
ingaan. Daar stuittenzij op le-

den van de oproerpolitie die hen
mettraangas bestookte.Volgens
ooggetuigen wierpen de studen-
ten stenen en benzine-bommen.
Tot het protest was opgeroepen
door radicale studenten en door
de nationale coalitievoor Demo-
cratie, een van de belangrijkste
oppositie- bewegingen in Zuid-
korea.

Ook vandaag, na debeëdiging
van Roh, leverden in de hoofd-
stad betogers weer slag met de
politie. Het ging daarbij om
2.000 demonstranten die leuzen
riepen tegen de nieuwe presi-
dent. Ook in enkele andere ste-
denkwam het totbotsingen tus-
sen de oproerpolitie en de-
montranten, zo meldden diverse
media.

Openbare leven
El Salvador
verlamd na
aanslagen FMLN

SAN SALVADOR—De gu
errillagroep voor de Nationa-
leBevrijdingFMLN inEl Sal-
vador heeft nieuwe acties ge-
voerd tegen het transport en
hetonderministerievan ener-
gie en electriciteit.Dat resul-
teerde in het verlammen van
decommerciële- en overheid-
sactiviteiten in hethele land.
Ook de scholen bleven nood-
gedwongen gesloten.

De operatie, een protest tegen
de verkiezingen van komende
maart, werd uitgevoerd op de
hoofd- en secondaire wegen van
het land. Het openbaar vervoer
werd voor 90 procent tot
stilstand gebracht.

Een functionaris van de wa-
terkracht- centralevanRio Lem-
pa, OrlandoQuiteno, verklaarde
dat vijfvan de 19 voornaamste
electriciteits- kabels verbroken
werden waardoor bijna een
kwart van dekapaciteit van de
centrale is uitgevallen.

"We hebben nu een soortrou-
leersysteem zodat we om de
beurt de verschillende departe-
menten van energie kunnen
voorzien", aldusQuiteno.

In de hoofdstad San Salvador
bleven de scholen maar gesloten
en vele winkels openden veel la-
ter dangebruikelijk was.

Female Jaycees

Weekeinde geestelijk
gehandicapte jongeren

ORANJESTAD — In het
weekeinde van 29april zal de
Aruba Female Jaycees een
weekeinde organiseren voor
de geestelijk gehandicapte
kinderen van Curacao en
Aruba in de leeftijd van
twaalf tot zestien jaar. Het
doel van ditweekeinde is dat
deze kinderen van Curacao
en Arubameer contactmetel-kaar hebben en elkaar leren
kennen.

De groep bestaat uit vijftig
kinderen, 25vande Nederlandse
Antillen (vijf van ieder eiland)
en 25 van Aruba. De Aruba Fe-
male Jayceeszorgen voor onder-
dakvan de gasten van de Antil-
len met hun leiders(sters), om-
dat dekinderen extra toezicht
nodig hebben. De gastenkomen
met dekinderen van Aruba op
vrijdag 29 april bijeen, waar na
aankomstomzeven uur een wel-

Komst- bijeenkomst wordt ge-
houdenwaarbij het woordwordt
gevoerd door de directeurvan de
stichting de Geestelijk Gehandi-
capte alsmede de minister van
Welzijnszaken.

De volgende dag wordt geza-
menlijk ontbeten, waarna een
bustour gemaakt wordt. Bezoe-
ken worden dangebracht aan de
Koninginnedag- activiteiten in
de districten.Dedagwordtbeslo-
ten met een pizzaparty in de
speeltuin. Nadat zondagmorgen
de mis is bijgewoond, volgt een
bbq waarmee het weekeinde
wordt besloten.

Ten einde de nodige fondsen
voor dit weekeinde bij elkaar te
krijgen, organiseren de Aruba
Female Jayceesop 19maart een
fundraising diner(100 florin per
ticket), waarvoor de Jayceesalle
medewerking van de ge-
meenschap verwachten.

Politiecommissaris
stapt over naar Ahold

DEN HAAG — De Haagse
commissaris van politie H.
Cazemier stapt overnaar het
Ahold-concern.
De 37- jarigecommissaris was
toegevoegd aan het recherche-
bijstandsteam dat zich bezig-
hield met de ontvoering van
Ahold- topman Gerrit- Jan
Heijn.

Eerderstapte Cazemierscolle-
gaSietsmavan deAmsterdamse
politie al over naar het be-
drijfsleven. Ook deze waslidvan
het opsporingsteam. Hij gaat
naar Philips.

Cazemierkrijgt bij Ahold een
staffunctie die is toegevoegdaan
de Raad van Bestuur. De com-
missaris werkt sinds 1971 bij de
Haagsepolitie. Eenjaar geleden
werd hijuitgeleend aan hetcoör-
dinerend politieberaad. Daar-
voor was hij hoofd van de dis-
tricts- surveillance.

Deviezen-probleem

Surinaamse
delegatie
op Curasao

WILLEMSTAD — Vanmor-
gen iseen Surinaamse ambte-
lijke delegatie op Curacao
aangekomenvoor besprekin-
gen betreffende deviezen-
problemen, waarmee Surina-
me te kampen heeft in ver-
bandmet mogelijke vluchten
van de ALM naar Parama-
ribo.

De ALM weigert vluchtenuit
te voeren tussen de Nederlandse
Antillen en Suriname zolang er
van Surinaamse zijde geen ga-
rantie komt, dat vanuit Surina-
me dollars mogen worden over-
gemaakt naar de Antilliaanse
Luchtvaart Maatschappij. De
SLMheeft van ministervan Ver-
keer en Vervoer, Frank Rozen-
dal, inmiddels wel toestemming
gekregen omvluchtenuit te voe-
ren naar Curagao. Op devraagof
hij hethadgedaan omstemmen-
bejag, antwoorddeRozendal met
een cynische ondertoon dat als
diter toezou leidendat alleSuri-
namers op Curagao op hém zou-
denstemmen, datdathemdolge-
lukkig zou maken. Inplaats van
afgunstig te zijn, zouden dege-
nen die kritiek leveren ervoor
moeten zorgdragen dat zij ook
stemmen winnen.

De ALM stelt zich zakelijk op
en wil niet hetrisico nemen, d_t
de gelden vanuit Suriname niet
tijdig worden overgemaakt, zo-
als in het verleden het geval is
geweest.De ALMredeneert, dat
de maatschappij die al verlies
lijdt, ditrisico nietmag nemen.

De Surinaamse delegatiereist
van Curacao door naar Miami.

I TIP-TCP



Mensen

Bij de Aruba Ports Authority
herdacht DANIEL SENVIN-
GER het feit, dathij vijfendertig
jaar geleden als opzichter in
overheidsdiensttrad. Hij isopge-
klommen tot uitvoerder-A. Bij
het aanbiedenvan de gelukwen-
sen en de bekende enveloppe
door APA- directeur, Milton
Henriquez, waren naast leden
van zijn gezin ookR. Winklaar,
hoofd van de Technische Dienst,
en administrateurA. Kelly aan-
wezig.

*****
Deradiodienst van de Britse om-
roep BBC, die radio- program-
ma's in anderetalen verzorgt, is
dooreen groep Britse parlemen-
tariërs voorgedragen voor DE
NOBELPRIJS voor de vrede. In
een brief aan het comité voor de
Nobelprijs schrijven de parle-
mentariërs dat dezeradiodienst
in de 55 jaar van zijn bestaan
"bijgedragen heeft tot weder-
zijds begrip in dewerelddooreen
objectieve, veelzijdige, feitelijke
en nauwkeurige journaal- be-
richtgeving. Dit heeft de naties
op niet- sensationele, oordeel-
kundige wijze dichterbij elkaar
gebracht, zonder chauvinisme
en hen geïnformeerd met groot
respect voor dewaarheid".

De BBC- radiodienst buiten-
landzendt in37verschillende ta-
len uit. Het aantal luisteraars
dat dagelijks op deprogramma's
afstemt, wordt geschat op 120
miljoen. In 1983 begon men met
uitzendingen in het Arabisch.
Andere voorgedragen kandida-
ten zijn de Amerikaanse presi-
dentRonaldReagan, Sovjet- par-
tijleider Michail Gorbatsjov,
paus Johannes Paulus 11, de In-

dischepremier Rajiv Gandhi, de
Srilankaanse president Junius
Jayewardene, de Oostenrijkse
president Kurt Waldheim en de
van spionage beschuldigde Is-
raëliër Mordechai Vanunu.

*****De 'Zilveren Knip' gaat dit jaar
naar PIETER WINSEMIUS,
voormalig minister van VROM
(Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu in Neder-
land). De onderscheiding wordt
jaarlijkstoegekend aan een per-
soon of instelling die zich ver-
dienstelijk heeft gemaakt voor
de Nederlandse consument. De
prijs wordt uitgereikt door het
Rai- gebouw in Amsterdam, ter
gelegenheid van de Huishoud-
beurs (7-17 april). Winsemius
heeft gedurende zijn minis-
terschap aanzetten gegeven, die
hebben geleid tot een gestructu-
reerd milieubeleid en daadwer-
kelijke wetgeving. Hij oogstte
daarvoor lofen bijval dwarsdoor
politieke en maatschappelijke
groeperingen heen, aldus de ju-
ry. De 'ZilverenKnip' wordthem
uitgereikt op de openingsdag
van de Huishoudbeurs '88.

De commissie van onafhankelij-
ke DESKUNDIGEN, die het
slotdeel van dr Lou de Jongs
werk moet opstellen en indelen,
is samengesteld. In deel 3 van
hetkoninkrijk der Nederlanden
in de Tweede Wereldoorlog
wordt onder voorzitterschap van
prof. E.H. Kossman een selectie
van kritische beschouwingen op
zowel manuscripten als gepubli-
ceerde versies gegeven. In de
commissie hebben volgens het

Rijksinstituut voor Oorlogs- do-
cumentatie verder zitting prof.
J.Th.M. Bank, prof. C. Fasseur,
prof. A.F. Manning, drs A.H.
Paape (de voorzittervan het in-
stituut) en prof. I. Schoffer. Mi-
nister Deetman van Onderwijs
en Wetenschappen, formeel de
verantwoordelijkevoor de serie,
heeft inmiddelszijn instemming
verleend. Om de serie met een
deel met kritieken af te sluiten,
is een oorspronkelijk ideevanDe
Jong zelf. Ook de instelling van
een groep onafhankelijke des-
kundigen hiervoor is zijn idee.
Hij heeft wel hetrecht gevraagd
op de kritieken te mogen reage-
ren. De feitelijke beschrijvende
geschiedenis van De Jong ein-
digt met deel 12, dat binnenkort
moet verschijnen. Hierinbehan-
delt hij de belangrijkste na-
oorlogse gebeurtenissen: het
herstelvan het democratischbe-
stel, de economische wederop-
bouw, de zuiveringen, de bij-
zondere rechtspleging en de ge-
beurtenissen die leidden tot de
souvereiniteit van Nederlands-
Indië. Deel 13, zo hoopt de com-
missie, verschijnt in de eerste
helft van 1989.

De Britse persbaron ROBERT
MAXWELL heeft de auteur en
de uitgever van een biografie
over hem voor de rechter ge-
daagd. Maxwell maakte ditbe-
kend ineen persverklaring. Vol-
gens Maxwell bevat debiografie
passages die smadelijk zijn.
Maxwell, de eigenaar van de
'Mirror'- groep, heeft ook een
kort gedingaangespannen tegen
de 'Sunday Times', die van plan

is fragmenten uit het boek te pu-
bliceren. De biografie, die door
Torn Bower geschreven is en de
titel 'Maxwell, the outsider'
draagt, moet over twee weken
verschijnen bij de uitgeverij
Arum Press. Een woordvoerder
van de uitgeverij noemde het
"belachelijk", datMaxwell naar
derechter stapt "nogvoor hij het
boek gelezen heeft". Onlangs
hield de Britse persbaron zijn
"definitieve biografie" ten doop.
Het boek, dat de titel 'Maxwell'
draagt, isvan de handvan de po-
litiek hoofdredacteur van de
'Mirror'- groep, JoeHaines.

De vroegere Amerikaanse mi-
nister van Defensie, CASPAR
WEINBERGER, is in Buc-
kingham Palace totridder gesla-
gendoorkoningin Elizabeth. Hij
is deeerste Amerikaan in twaalf
jaar, die zo isonderscheiden. Dit
houdt kennelijk verband met de
Amerikaanse steun ten tijde van
deFalklands- oorlog metArgen-
tinië, maar Weinberger zei zelf
"geen enkel idee" te hebben
waarom hij de onderscheiding
kreeg. Hij mag zichniet 'Sir' Cas-
par noemen, maar wel GBE
achter zijn naam zetten, wat
staat voor 'ereridder grootkruis
civielesectorvan dehoogsteorde
van het Britse imperium.

Brian Elliot (28), student indus-
triële vormgeving in Pascadena
(Californië), toont zijnwinnende
ontwerp, de TELEVISIE VAN
DE TOEKOMST. De wedstrijd
was uitgeschreven door Sony.
Hetbijzondere aanhetprototype
van Elliot is dat het geheel uit
schrootmateriaal is vervaar-
digd. Ondanks de mechanische
poten kan de televisie zichzelf
niet verplaatsen. Het ontwerp
leverde Elliot een reis naar To-
kio op, een beurs van vijfduizend
dollar eneen Sony televisie.

DeKoninklijkeShell- prijs 1988,
groot 50.000 gulden, is toege-
kend aan PROF. DR N.G. VAN
KAMPEN, emeritus- hoogle-
raar theoretische fysica aan de
Rijksuniversiteit in Utrecht. De
prijs vormt een erkenning voor
verricht wetenschappelijk on-
derzoek op het gebied van deex-
acte, de maatschappij- of de le-
vens- wetenschappen. Prof. Van
Kampen krijgt de prijs voor zijn
integrale wetenschappelijk
werk. Hoewel zijn emeritaat da-
teert van 1984, isprof. Van Kam-
pen nog steeds volop we-
tenschappelijk actief. Een door
de Hollandsche Maatschappij
der Wetenschappen ingestelde
commissie meent dat het werk
van VanKampen door de jaren
internationaal sterk de aan-
dacht heeft getrokken. Zijn
scherpe observaties en daaruit
voortvloeiende uitspraken wor-
den zeker niet zonder meer door
defysische wereldovergenomen,
maar goed geluisterdwordter al-
tijd, aldus de commissie. De prijs
wordt voor de 29stemaal toege-
kend. Later in het jaarwordt de
Shell-prijs aan prof. Van Kam-
penuitgereikt tijdenseenofficië-
le bijeenkomst in Den Haag.
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De Chinese film 'Het Rode Ko-
renveld' van regisseur Zhang Yi-
mou heeft de 'GOUDEN BEER'
gewonnen op het38stefilmfesti-
val vanWest-Berlijn. Hetis voor
heteerst dat eenChinese film de
hoofdprijskrijgt op hetBerlijnse
festival, waaraan dit jaar twin-
tig speelfilms uit vijftien landen
en zeventienkorte films meede-
den. 'Het Rode Korenveld', dat
het levenineenprovincie voor de
Tweede Wereldoorlog schildert
eneen schokkendbeeldgeeftvan
de gruweldaden van de Japanse
bezetters, is deeerstelingvan de
vijftig- jarigeZhang Yimou. 'De
Commissaris' van de Russische
regisseur Aleksander Askoldov,
een film die twintig jaar lang

verboden was in de Sovjetunie,
werd door de juryonderscheiden
met een Zilveren Beer. De Ame-
rikaan Norman Jewison kreeg
de prijs voor de beste regie voor
zijn 'Moonstruck' met de zange-
res Chèr in dehoofdrol.

WASHINGTON— De Ameri-
kaanse Senator Jesse Helms
heeft de geheime inlichtingen-
dienst van Amerika, CIA, ge-
vraagd na te gaan of berichten
juistzijn dat deCIA persoonlijke
informatie over Helms en zijn
collega Edward M.Kennedy
heeft doorgespeeld aan de Pana-
mese generaal, en sterke man,
Manuel Antonio Noriega.

Helms stuurde een brief met
dat verzoek vorige week aan de
directeur van de CIA, William
Webster. In de briefstelt de Re-
publikeinse senator dathet "on-
fatsoenlijk en illegaal" is als de
CIA inderdaad dossiersbijhoudt
over de Congres- leden.

De CIA hadbij mondevan Sha-
ron Foster, geen commentaar.
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TONI POeS Oil de KlOkken doorMarten Toonder

2015—Wat zon oudeklokker tussen deuren doet,weetik niet.
Op het moment, dat het deurtje in Grootvaders klok achter
hem dichtklapt, verdwijnt hij uithetgezicht enzijn dadenont-
trekken uchzodoende aan onze waarneming.

Maarh et is zeker, dathij debelofte, diehijheerOlliegegeven
had, wilde houden en daarom probeerde hij op alle manieren
gehoorvoor zijn nood tevinden. Dat was bij heerOllieop niets
uitgelopen, en daarom besloot de grijsaard het tegen vieren
opnieuw te proberen bij de bediende Joost.

De trouweknecht, die moeilijkhedenmet ontwakenhad, had
naast zijn eenvoudig bed drie wekkers opgesteld, die elkeen
andere tijd aanwezen, zodat ze achter elkaarkonden aflopen.

Uit de vroegste daarvan schootnu degrijsaard tevoorschijn,
en begon met een hamertje opdebel te slaan.

"Vier uur!" riep hij daarbij. "Er is tijdnood! Jeverslaapt je
tijd! Er is nood! Vieruur! Help!" Maar uitwerking had dit la-
waai niet. De slapende bediende tastte met een gewoontege-
baar achterzich enzette dewekker af, zonder acht te slaan op
de wanhopige oude.

Vertwijfeld wrong deze de handen toen hetzelfde met de
tweede wekker gebeurde.

"Wat nu tedoen?"prevelde hij. "Om vier gaat de derde wek-
ker af', prevelde hij, "maar danishet te laat. De enige plaats,
die ik nu nog weet, ishet uurwerk van detijdbom!"

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur The Running Man [with Ar-
nold Schwarzenegger] (’.5,- p.p.).
TELECURAÇAO

DONDERDAG: 16.00Record music &
Teletekst 16.30 Ora pa mucha; 17.00
Thundercats; 17.30 The Yearlin; 18.00
Science and Technology Week; 18.15
Style; 18.40Informe deportivokv Hector
Rosario; 19.00Showbizz; 19.15Health
Week; 19.30Throb; 20.00 Notisiero Te-
le-8; 21.00 Olympische Winterspelen
1988teCalgary (Canada); 22.00Wega
di Number; 22.10 Nos ke sa; 23.00Slui-
ting.

VRIJDAG: 16.00Record music & Tele-
tekst 16.300ra pamucha; 17.30AGHU-
SAkv Leo Floridas; 18.00Man drechi di
Dios; 13.15 Ajedres na plaka chiki kv
Omalio Merien; 18.30 Mirai Skucha;
18.45 Informe deportivo kv Hector Ro-
sario; 19.00 Hubentut na marcha; 19.30
PR-programma; 20.00Notisiero Tele-8;
21.00 Matlock; 22.00Wega di Number;
22.10 Show di Job; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

AGENDACURAÇAO

NACHTDIENST ARTSEN:Patiëntenvande
artsenvan Bandabao (3e distrikt) kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan het antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen dfl
artsenpraktijkvan hun eigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie de dienstdoende arts is.
THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA,tel.: 85544): openingstijdenvan
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
op zon- en feestdagen alsmede op werkda-
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel.:
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag |
de geheledag gesloten; na 17.00 uurkunt u
dezustervan dewacht bellen: zusterWever,
tel.:87181, pageboy 027-360.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuralleen
volgens afspraak.

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

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Joe, tel.: 87550,
pageboy027-345.
GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria 17, tel.: 80222.

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

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.
BOTlCAlSLA(tel.:663B9s):openingstijden i
van maandag t/'m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voor spoedgevallenna kantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Otrabanda, Winkelcentrum Colon, tel.:
625633/34/35.
Punda
Cerrito, Winkelcentrum Promenade, tel.:
76155/76689.
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouw Credit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-
gavondom 19.30uur teAloëstraat 12.

COLLEGECYCLUS: 16.00-18.00uur medi-
acentrum UNA (spreker: prof. dr JJ. Over-
steegen;deAntilliaanse literatuur en wijder a
perspectief; thema: 'De Stoep als kataly-
sator').

VVV: 20.00 uur diploma- uitreiking (aan
hulpchauffeurs) - Club JPF.
CONCERT: 20.30 uur optreden Men-
delssohn Trio - Theater De Tempel.

VRIJDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 07.00-02.00 uur
«Ambassador» - vert. BonTrad.
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HENRY ® By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY ® By Mort Walker

REDEYE ® By Gordon Bess



Scherpere controle verzekeringsbewijs noodzaak
Na zes jaar nog geen Waarborg fonds

WILLEMSTAD — ledere
autogebruiker is er na jaren
volledig van doordrongendat
er zonder verzekering tegen
derisico's van wettelijke aan-
sprakelijkheid nietrondgere-
den kan worden, in teg-
enstelling tot Aruba, waar
controle slechts steekproefs-
gewijs (wegcontrole) wordtdoorgevoerd, is de controleopCuracao daarentegenveelbeter. Bij betaling van de au-
tobelasting is het overleggenvan een verzekerings- bewijs
verplicht. Dat betekent een
controle van tenminste een-
maal per jaaren voor hen die
Per halfjaar betalen zelfstweemaal per jaar.De Eilan-
delijke Overheid is al enige
"jdbezig een plan te bestude-ren om betaling perkwartaal
jnogelijk te maken. Degenen
die — als dat plan doorgang
vindt —, gebruikmaken van
°-eze kwartaal- betaling, moe-
ten dan viermaal per jaar
waarmaken datzij aan hetbij

de Wet gestelde hebben vol-
daan.

Ongeacht de aantal keren dat
men bij auto- belastingbetaling
zijn verzekerings- bewijs moet
tonen, het blijft een momentop-
name. Bij deze opname dienthet
verzekerings- bewijs tenminste
nog een maand geldig te zijn.
Maar wat gebeurt er als de be-
trokkenezijn verzekering na die
maand nietmeerbetaalt. Dan is
hij op een gegeven moment toch
onverzekerd en pas als hij weer
zijn belasting moet betalen, zal
hij moeten aantonen (weer) ver-
zekerd te zijn.

Wat gebeurt er nu als dieper-
soon onverzekerd brokken
maakt door zijn schuld? Waar
kan de gedupeerde tegenpartij
terecht metzijnvernielde wagen
om naar niet te spreken over li-
chamelijk letsel of erger nog de
dood. De gedupeerde of zijn na-
bestaanden zal de veroorzaker
van de schade aanspreken, doch
het feit dat hij verzuimd heeft
voor een verzekering te zorgen

kan op zichzelf al een indicatie
zijn dat er geen middelen zullen
zijn om de veroorzaakte schade
aan detegenpartij te vergoeden.

WAARBORGFONDS
Daarom is per 1 januari 1982

door de Centrale Overheid (toen
nog met Aruba erin) het zgn
"waarborgfonds" inhet levenge-
roepen om tevoorkomen datver-
keersslachtoffers die vrijuit
gaan, te helpen met hun mate-
riele en immateriële claims wel-
ke zij op de veroorzaker van de
schade niet kunnen verhalen.

Omdat deadministratieveen or-
ganisatorische opzet van het
Waarborgfonds in 1982 niet ge-
reed was, werdde Wetmaatregel
een paar maalopgeschorten lijkt
nu, 6 jaarlater,geheel in dedoof-
pot te zijnverdwenen.Het gevolg
van ditalles is, datal jarentallo-
ze personen gedupeerd werden
zonder noodzaak.

Voor het laten functionaren
van het Waarborgfonds moeten

deverzekerden zelfopdraaien en
wel door middel van een be-
trekkelijk geringe opslag op de
premie. In het begin werd ge-
dachtaan 5% en alsna enigetijd
zou blijken dat de fondsen ont-
oereikend waren om slachtoffers
diezich voor schade- vergceding
tot het Waarborgfonds wenden
te helpen, zou eerdergenoemde
5% op basis van een omslagsys-
teem worden aangepast.

WIJZIGING
Het systeem van een Waar-

borgfonds is o.m. komen over-
waaien uit Nederland waar het
zeer effectief is. De resultaten
van dit fonds zijn nietrooskleu-
rig, watblijkt uiteenper ljanua-
ri jl. plaatsgevonden wijziging.

Tot dan kon men bij het Waar-
borgfonds terecht voor alle ge-
vallenwaarbij er sprakewasvan
een schade van ’. 200,- of meer
(zgn. franchise).

Deze regeling is vervallen en

is vervangen door een eigen risi-
co van ’. 200,- metals gevolgdat
depersoon diemetsucces een be-
roep wil doenop het fonds toch in
elk gevaleen bedragvan’. 200,-
-uitzijneigenportemonnaie moet
betalen.

Maar buiten deze twee hon-
derdgulden eigenrisico kan hem
nietsmeeroverkomen.Bepaalde
deWet Aansprakelijkheids- ver-
zekering Motorrijtuigen (WAM
afgekort; op Curacao LAM) tot
voor kort dat de Aansprakelijk-
heids- dekking minimaal 1 mil-
joen nederlandse gulden moest
inhouden, per 1 januarijl. is dit
bedrag verdubbeld. Dat bete-
kent dus dater een dekking per
schadegeval moet zijn van mini-
maal 2 miljoen gulden.

Hoe is dat gesteld op onze ei-
landen? Even terug in de ge-
schiedenis. In 1981 is door de
overheid gekozen voor een WA-
dekking van ’. 90.000,- per ge-
beurtenis. De voorstellen welke
optafel lagenhielden dekeuze in
tussen ’. 90.000,- en ’. 150.000,-

als maximum per gebeurtenis.
De overweging bij de keuze van
’. 90.000,- was, dat men een be-
scheidenbeginwildemakenzon-
der de weggebruiker teveel in
één keer te belasten. Bovendien
is het zo, dat hetverschil tussen
geen verplichte WA of een Wet
waarbij’. 90.000,- als minimum
geldt, al een hemelsbreed ver-
schil is.

ONTOEREIKEND
Normaal gesprokenwordtalle

materiele schade wel gedekt.
Anders is het gesteld wanneer
het gaat om het leven van de
mens. Invaliditeitof overlijden.
Dan iseen bedragvan’. 90.000,-
-invrijwel alle gevallenbntoerei-
kend. De plannen om deze ’.
90.000,- in de loop der jaren ge-
leidelijk op te trekken tot een
aanvaardbaar nivo zijn immers
uitgevoerd, zodat de Wet nog
steeds voorschrijft een WA- dek-
king van minimaal ’. 90.000,-.

Vele bedrijven, dochook parti-
culieren hebben gekozen voor

een hogere dekking om te voor-
komen, datzij voor het meerdere
boven ’. 90.000,- aansprakelijk
worden gesteld. Hogere bedra-
gen zoals ’. 150.000,-, ’.
250.000,- en meer komen veel-
vuldig voor; echter op basis van
vrijwilligheid. Het verschil in
premie is niet indrukwekkend.
Immers de mogelijkheid dateen
schade binnen de grenzen van
zeg ’. 90.000,- blijft, is veel gro-
ter dan de kans dat dit bedrag
aanzienlijkwordt overschreden.

Bovendien: de meerdere pre-
mie voor een vrijwilligaanvaar-
dehogere dekking tegen derisi-
co's van Wettelijke Aansprake-
lijkheid is ook onderworpen aan
de zogenaamde no- claim rege-
ling wegens schadevrij rijden.
Voor elkjaardatmen schadevrij
rijdt, dat wil duszeggen, zijn ge-
zicht nietbij zijn assuradeur laat
zien,krijgt men een korting van
10% op de premie met een max-
imum van 5 schadevrije jaren
d.w.z. 50%, dusprecies de helft
van debasispremie.

GESCHIKTER VERVOER NAAR BONAIRE
Geen winst door verkoop Twinotters

Aanschaf Fokker-toestellen
vereist keiharde lening

WILLEMSTAD — "Bonaire heeft in het verleden te-
recht geklaagd, dat de ontwikkeling van het toerisme
naar dat eiland enigszins werd belemmerd, doordat de
ALM voornamelijk met Twinotters de luchtverbinding
tussen Bonaire en Curasao onderhield. De toestellen
kunnen slechts twintigpassagiers vervoeren en ze heb-
ben weinigruimte voor bagage. Duik- toeristen konden
vaak hun spullen niet eens meenemen alsze van Cura-
cao naarBonaire vlogen. Vandaar, datwe onze uiterste
best doen om de Twinotters zo snel mogelijk te vervan-
gen door twee Fokker- toestellen, F-27", aldus Robin
Visser, woordvoerder van de Antilliaanse Luchtvaart
Maatschappij.

Momenteel worden bespre-
kingen gevoerd over een lening
voor de aanschaf van de twee
Fokker- vliegtuigen. "Om die te

kunnen financieren zal een kei-
harde lening moeten worden af-
gesloten", aldus Visser, "want
van deverkoop van de twee Twi-
notters zal niet veel over-
blijven".

De Twinotters zijn eigendom
van ABC Commuter, welke
maatschappij werdopgericht om
de luchtverbindingen tussen
Aruba, Bonaire en Curagao te
onderhouden, omdat vliegen
met de DC-9- toestellen verlies-
gevend was. Een van de Twinot-
ters is toentertijd gefinancierd
door de fabriek De Havilland.
Die leningis inaugustus 1987af-
gelost. Hetbedragvan de andere
Twinotter werd geleend bij Wi-
nair tegen eenrente- percentage
van elfprocent. Daarvan is nooit
iets afgelost, met als gevolg, dat
ABC Commutervoor 2,9 miljoen
gulden inhet krijt staat.

Een onafhankelijk bureau in
de Verenigde Staten heeft de
Twinotters getaxeerd: 822.000
dollar voor het ene vliegtuig en
929.000 dollar voor het andere.

Calvo benoemd als
adjunct-directeur
van Empresa Chiki

WILLEMSTAD— Gisteren is
D.E. Calvo, voorheen directeur
van hetdepartement vanFinan-
ciën, voor een periode van twee
jaar in dienst van Fundashon
Empresa Chiki Körsou (FECK)
getreden als adjunct- directeur.
VoorgangervanCalvowas drsS.
Ammersingh. Ammersinghis op
2 januari in Nederland over-
leden.

De directievan FECK isthans
als volgt samengesteld: C. Go-
mes Casseres, directeur (tevens
directeur Korpodeko), en D.E.
Calvo, adjunct- directeur.

De directievan FECKrappor-
teert aan het stichtings-bestuur,
datqualitate quagevormdwordt
door hetbestuur van destichting
Korporashon pa Desaoryo di
Körsou (Korpodeko).

WILLEMSTAD — Twee
mensenzijn gisteren gewond ge-
raakt bij een aanrijding. Eén
slachtoffer moest opgenomen
worden. In totaal noteerde de
verkeers- politie 21 aanrijdin-
gen. De materiële schade be-
draagt 24.550 gulden.

Antillen veroordeeld tot betaling schadevergoeding
Bewaring Fratoni onrechtmatig

WILLEMSTAD — Het inbewaring stellen van de doorde Franse justitie gezochteex- casino- directeur Jean-
DominiqueFratoni in junivo-
rig jaar door de Curacaose
Politie was onrechtmatig.Dat
"lijkt uit een vonnis dat
hechter mr A.P.M. Houtmande afgelopen week heeft ge-wezen ineen zaak die Fratoni
in augustus had aangespan-
nen tegen de Antilliaanse
staat. Derechterheeft deAn-
tilliaanse staat daarom ver-
oordeeld tot het betalen van
een schadevergoeding aan
*ratoni.Dehoogtevan dever-
goeding zal nog nader be-
paald worden.

De rechter oordeelde in zijn
vonnis dat de inbewaring- stel-
jing, zoals die is geregeld in deLandsverordening Toelating enUitzetting (LTU) "niet voldoet"aan de eisen van het Europese
verdrag voor derechtenvan demens,dat ook voor de Antillengeldt. "De bewaring is namelijk
met met rechtswaarborgen om-
geven", zo overweegt derechter
Uizijnvonnis. Volgens ditvonnisvan derechter zou dewetgevingvan de Antillen moeten worden
aangepast aan de vereisten diedit internationaleverdrag stelt.

Jean- Dominique Fratoni
werd vorig jaarop Curacao aan-

gehouden en daarna het eiland
uitgezet toen bleek dat hij werd
gezocht door Interpol en dat hij
nietkon wordenuitgeleverd aan
Frankrijk. Terugsturen naar de
Dominicaanse Republiek, waar
hij het laatst vandaan kwam,
was onmogelijkomdat de autori-
teiten van dat land hem weiger-
dentoete laten. Fratoni verkoos
daarop te vertrekken naar Para-
guay. Sindsdien is niet bekend
waar hij verblijft, maar zijn ad-
vocaat mevrouw mr E.E.S. Moe-
nir- Alamspande namens Frato-
nieen zaak aan tegen deAntilli-
aanse autoriteiten, omdat de
aanhouding en uitzetting on-
rechtmatig zouden zijn.

Fratoni ex- directeur van de
casinoRuhl in Nice, wordt door
de Franse justitiegezochtnadat
hij in 1980 bij verstek was ver-
oordeeld tot 14 jaargevangenis-
straf en een boete van circa 400
miljoenfranc(ongeveer 150 mil-
joengulden) wegens overtredin-
gen van fiscale en deviezen- be-
palingen. Fratoniwas Frankrijk
toen al ontvlucht en kwam via
ondermeer Zwitserland terecht
in deDominicaanse Republiek.

De Antillen konden Fratoni
niet aan Frankrijk uitleveren
omdat het uit 1895 daterende
uitleverings- verdrag tussen
Frankrijk en hetKoninkrijk niet
voorziet in uitlevering wegens
de delicten waarvoor de

Fransman in 1980 was veroor-
deeld. Het in 1986 getekende
nieuwe uitleverings- verdrag
tussen Frankrijk en Nederland
bleek niet te geldenvoor het Ca-
ribisch deel van hetKoninkrijk.
Voor de Antillen geldt nog het
oude verdraguit 1895.

AFLOSSING
ABC Commuter (de ALM;

red.) heeftnugeenbehoefte meer
aan deTwinotters. Dus, zo werd
gedacht, als Winair de Twinot-
ters koopt, dankan voor datbe-
dragdeschuldvanABC Commu-
ter aan Winair worden afgelost

en blijft er nog een positief saldo
voor ABC Commuter over;ofWi-
nair zou slechts één toestel ko-
pen en voor het andere toestel
zou een tweede gegadigde ge-
zocht worden. Een tweede optie
was, dat ABC Commuter beide
toestelleneldersdanaan Winair
zou slijten. Mogelijk wordt tot
deze optie besloten. Erzijnreeds
twee geïnteresseerden.

De voormalige directie van
Winair gafindertijd devoorkeur
aan aanschafvan beide Twinot-
ters. Waarom? Omdat toen de
Twinottersnet een 'grote beurt'
hadden gekregen. Op zon mo-
mentiseen vliegtuigveelwaard.
De waardevan een toestel daalt,
naarmate de datum voor een
'grote beurt' nadert.

Nu, jaren later, is premier ir

DonMartinadevertegenwoordi-
gervan Winair ennu is IrvinRo-
merde directeurvan Winair. Zij
stellen nu, dat Winair geen be-
hoefte heeft aan de Twinotters
van ABC Commuter (ALM;
red.). Want debeide Twinotters,
die bij Winair in gebruik zijn,
hebben recentelijk een 'grote
beurt' ondergaan, en diezijn nu
uiteraard meer waard dan de
TwinottersvanABC Commuter.

Vandaar, dat nu getracht zal
worden de twee Twinotters aan
een andere gegadigde te verko-
pen. Visser: "Het zieternaar uit,
dat dat binnenkort zal lukken.
We houden aan dieverkoop wei-
nig of geen geld over, want de
waarde van de toestellen is ge-
daald. Het moet duswel een kei-
harde leningworden".

Kodela neemt 1 april
taken van DWD over

WILLEMSTAD — Met in-
gangvan 1aprilwordthetvol-
ledige taken- pakket dat
thans wordt vervuld door de
Dienst voor Waterdistributie
(DWD), overgedragen aan de
Kompania diDistribushon di
Awa i Elektrisidat N.V. (Ko-
dela). Op die datum krijgt de
Kodela niet alleen de ver-
antwoordelijkheidvoor de le-
verantie van electriciteit,
maar ookvan water. Hiermee
is de afnemer verzekerd van
een ongestoorde waterleve-
rantie, aldus een mededeling
van deKodela.

Vanaf diezelfde datum is de
Kodela decontract- persoonvoor
wat betreft de waterlevings-
overeenkomstenzijnerwijzigin-
gen aangebracht in de algemene

voorwaarden voor de levering
van electriciteit. Het is nog niet
duidelijkofdeKodelana deover-
name van DWD dan tevens ge-
rechtigd is sancties te nemen bij
wanbetaling van dewaterrekin-
gen. Woordvoerder Leslie Roos-
berg van de Kodela zei van-
ochtend dat daarover nog geen
definitieve beslissing was geno-
men. Roosberg: "DeDWD wordt
per 1juniopgeheven. De integra-
tie van DWD vindt plaats op 1
april.Totdiedatumisdeze maat-
schappij in ieder geval ver-
antwoordelijk voor de waterle-
verings-overeenkomsttussen de
afnemer en de overheid. Beslui-
ten over de gerechtelijke positie
van de Kodela met betrekking
tot de waterlevering zullen in de
komende maand genomen
worden".

WILLEMSTAD -Dit is be-
paald geen staaltje van
stadsverfraaiïng' in Punda. Hetbord staat op de brievenbus bij

(—1 ïvan (filorp °edldline n.v. net even iets beter! p\J)

? Wij zijn in feeststemming \i JJBp^
£n ter gelegenheidvan de openingvan onze ' / /
a CASH & CARRY C <-

Lf in onze Otrobanda-zaak en wij willen datmet U vieren.

Q In onze zaken in Punda, Promenade, Otrobanda, Schottegatweg-Oost en
M Hatokunt U profiteren van speciale aanbiedingen van
C± 26februari t/m 5 maart
(\ f" 25%korting op speelgoed\1 i 25%korting op stripboekenvP 20%korting opkalenders en agenda's.
f) I Leesboeken tegen aantrekkelijke prijzen.
g | 40%_Korting op L.P.'s en cassettes (beperkte kollektie) ■
/\ (—^n/ j van (Slorp =

fHPos6toC^nCgyle^^kI\NETEVEN lETSBETER

£/J^ BESTE TOERISTEN VRIEND
WAgmm. Wij veten dat U bij het aanbevelen van *\l^[6rT^_ een modezaak aan een toerist ook over-
flj K^ tuigd wil zijn dat deze toerist eeni^C/W male sendee krijgt ***/%
W Niet alleen met kwaliteitsgoederen en re- V

delijke prijzen, maar dat hij ook met een
glimlach en met veel geduld, heel vrien-
delijk behandeld wordt.

Wij van THE NEWAMSTERDAM STORE
kunnen ditgaranderen.

Bovendien zal onze zaak in de Breede-
straat tot eind april ook in de middag-
uren geopend zijn.

The r"j Voor de allerbeste service

nCUI^^. Aruba enom/terdom /tore curacao
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hetpaleis van degouverneur van
de Nederlandse Antillen.

De tekst luidt: "De minister-
president van de Nederlandse

Antillen Don Martina heeft de
Curagaose bevolking vastgeke-
tend in de duisternis van ellende
metpertinente leugens".



Viering St Patrick's Day
ORANJESTAD — De Aruba

Womensclub organiseert op 17
maart een St Patrick Day- diner
in hetAmericanaHotel. Aanhet
dinergaateen cocktail vooraf.Er
is een zeer gevarieerd program-
ma opgesteld, waarbij niet al-
leen lokale muziek is te horen,
maar ook lokale handenarbeid-
producten tekoop worden aange-
boden

v ooi is is er een KLM- retour-
passage naar Amsterdam en een
verblijf in lokale hotels als
deurprijs.

De opbrengst van deze
avond wordt door de Wo-
mensclub in het fonds gestort
van waaruit jaarlijksvele instel-
lingen met giften geholpen
worden.

Geslaagden
boekhouden

ORANJESTAD — Uit Neder-
land werd bericht ontvangen dat
van de cursus 'Escalona en Ma-
duro' de volgende personen ge-
slaagd zijn voor het praktijkdi-
ploma boekhouden: VivianMar-
quez,Rina Croes en Antoine So-
lognier. Voor het diploma basis-
kennis boekhouden zijn ge-
slaagd: Maria Arends, Esther
Bermudez, Soraya Crocs, Edwin
Everon, Edith Feliciana, Fabia-
naFranken, Louella Habibe, Al-
bert Horzelenberg, Mirla Koek,
Roel Pilot,LiliaRas,Lindel Wer-
leman en Adriana Yarzagaray.

Softballtoernooi voor laekwondo Institute
TANKILEENDERT—Ophet

Kibaima- terrein te TankiLeen-
dertorganiseert het Chaco Tae-
kwondo Institute aanstaande
zondag een softball- toernooi,
waarvan de opbrengst aan de
taekwondo- sport ten goede zal
komen. De wedstrijden begin-
nen om tien uur 's morgens met
NoordEagle Stars - Tuscany, ge-
volgd door Algemene Bank Ne-
derland - Dow Pampers. Daarna
neemt Boogaloo hetop tegenKi-
baima Vets enKibaimaApache -
MontanaBraves. Er is eentrofee
voor iederewinnaar.' ARUBA DAILY '{ ENTERTAINMENT i

I Designed to be different i
I We are the most popular Disco

tBB and entertainment complex in Aruba. |
' ik -^ls Our Sound pounds and *I e\^r ourLights delight

|De topnightclub Takeaway tel.: 33541 AIBM&A \
van Aruba Qeopend van 11.00a.m. tot06.00 a.m. 4

Floating Restaurant

[ (onder nieuwe directie)
f Open 11.00 - midder-
i nacht.
f Niet alleen
f exotische gerechten
| maar ook

vis specialiteiten

Jf*± GOLDEN TULIP i/l\lt ARUBA CARIBBEAN I
\J»*V RESORT & CASINO I

NIGHTCLUB
The one andonly I

HERBREED j
from the original PLATTERS
with his company of 9 artists I
and musicians. i
dailycurtain time 10.30 p.m.

except Mondays I
Club openfrom 9:00 p.m. Ml 2:00am. .

Cover charge show-time $7 50mm. 2 drinks I
For reservations please call 33555

? , 1

_
*| Gezellige sfeer, goede service

ï vindt U in Wij verwachten U voor lunch »
RESTAURANT il2*0?^ ,HAPPY ,"°"R !p. _ (6.00-7.00) of dinner (18.00- I

23.00). |
'/" » wmss^nf^ó/m-r Telefoon 22977 of 27833. I

I Boulevard
I Theatre
I I & II
I TODAY
| at 8:15 & 9:15 p.m.

ImARIATCOHCH^rtAU)NSO «■

*************************
THE RUNNING MAN

SCIENCE FICTION 14 yrs.

Drive - In i

TODAY |
i at 8:30 p.m. j

THUNDER WARRIORS j
i , |

ACTION 18 yrs. i

AMIGOE

/^^^^Dupermercadó
ijavorucfiO^
ar Etiendafavorito j^^

pa turbocomestibles.

SUPER SUPER SPECIALS
WWa activado I 0 mj^M PA/

Especialidades superslagerij: fishcutlet, chickencutlet,
porkcutlet, sate's, balchi carni, slavinken, blindevinken,
curried chicken, swis porkchop y nos famoso salada.

Diabierna: Shopping Night te eu 9or anochi c^
Diasabra nos ta habri nonstop Bam - 8 pm. (V^® iTfl
Amplio parkeerplaats parti patras U^V

„aüÜÈ
HEADQUARTERS

End of the month special El^For the garden: WAS NOW fMPotting soil, bag 25 lbs. 7.25 5.10 W/ ■Topsoil, bag 25 lbs. 7.25 5.10 W MCow manure, bag 25 lbs. 7.25 5.10 flmW^Lawn rake El B 13.75 9.60 WTK^BowrakeEl4Rß 16.00 12.80 vi^y
Garden hoses, all sizes 20% discount If^ANursery pots 20% discount ■JK^s^\_Wm^<
Tools and Toolcases: WMMetal toolcase 2340 36.75 25.70 »1
Red toolbox Tl 7-716 42.20 29.55 BB
Miscellaneous: I) I
Propane fuel cylinder LP-1 75 9.15 6.85 l^^^lUtility metal shelves 57.90 34.75 FVn
Fluorescent bulbs 25% discount I Jr^JBooster cable 12 ft. 31.40 22.00
Brushes Comet 1" to 4" 20% discount Br 14 pc. set Gourmet knives 47.95 38.35 PjfiJ
6 pc. set Steak knives 20.95 16.75
Brass plated hinges 3Hx3V6" 4.60 3.20
Prime plated hinges 3^x3H" 4.60 3.20 t

Building Materials P^vCedar Plywood,l^" -%" 20% discount \é^^L\Formica 4' xB''(all colors) 20% discount k^B"Keller" Alum, windows 15% discount
Interiorflush doors (Maico) 15% discount ■ ■
Lumber (all sizes) 15% discount \^^JTwisted Lumber 0.50 /B. Ft [ '\v*\m\\\
"Venceramica" San. ware 15% discount

r~ " '
ORANJESTAD
FERGUSONSTR.7
TEL 24040 I i^P ■■■■■

I Jlkl W IN I
SAN NICOLAAS I (jjVjjjlJ |||IMiM|^^

HELFRICHSTR. 29-A MB^I
TEL 45018 I

<^m*<*++^;m>**** J-1 »J J^>yyyyyyy**y*

| Speciale aanbieding 26 febr. t/m 29 febr.'BB |
i SEAGEEIJ: SLAGERIJ: V
V Porkchop 500gr 3.50 V
<Bt Riblappen 500 gr 4.80 Soepvlees (soppi) 500 gr 2.75
X Stoofvlees 500gr 3.75 Rabodi Baca 500gr 2.85

Boneless Porkloin 500gr 5.40 <S>V Salami (worst corra) 100 gr 0.85 ■MPfIPJHPfIPJPfIPJPHPJPPSPIPI PJPI I «♦A Hard Salami 100 gr 1.60 PW»III|M»TOw?I|T»I3iIL?Ty^X Ham 100gr 0.85 jpM^PPPWPPrfI^^ J
f fl C/EN: BwWlJ^^ |
A Bird's Eye Mixed Vegetables 16 oz 2.25 pWn?lßffr^^ffllX Hanover French Cut Green Beans 16 oz 2.45 | PJPjgg^g^^§gg^|§^BggPJ V

MinuteMaid Grape-ade 12oz 1.95 «►V Hyde Park Apple Juice 12oz 1.90 i^DOI^FDV» A6 Triumph Patat Frites Ikg 2.20 v»^^i_^ 7 "
A Melrose Jam 370 gr 1.30j» GtQDCEKy: Norma Meatballs 425 gr 3.21 VYukery Juice 295 cl 0.40 ♦*♦V DioroAzeta 11 2.93 Del Monte Catsup 14 oz 0.83 XA Del Monte SliceGreen Beans 16 oz 0.80 Wajang Ketjap Manis 500 ml 3.39X Nuri Sardines 3.5 oz 1.48 HennyPen Dog Food 14 oz 0.55 V

Wajang Ketjap Manis 500 ml 3.39 Felix Katbrokjes 300 gr 1.75 A
V Continental Caldo de Pollo/Carnel60 gr 1.39 Pine Sol 15oz 2.59 X
V Toddy 454 gr 2.30 Flor Toilet Papier 4-pack 1.98A Attack Flit 420 ml 3.76 ♦>

Four Roses Toiletpapier single 0.54 i — I «►Henny pen Dog Food 14oz 0.55 Galinja (Chicken Legs) 5 lbs. 4.95 i»A Felix Katbrokjes 300gr 1.75 xm**** .. .. Aa Koop ’.50.00 of meer en U kunt y
V pTTffTfPVTfVSffrrS twee pakken a 4.65per pak kopen.

lrv^^pm#n4nÉPlpEii pueblo is en blijft de laagste in a
\ PJNfiJJj JluKIjU fc& prijzen ♦♦♦

JHmWfi Komt U bij PUEBLO Discount in San Nicolas ♦♦♦
P^P^P»^BÉia§ltyt4iiKilA«^P^P^PM met een publicatie van deze week van een a

■■_ jl^m i j andere supermarket, wij bieden U als wij het- X
Meer dan 100 prijzen verlaagd. ze|fde merkartikel in voorraad hebben, op de X

V Shopping night -vrijdag tot 9.00 uur's avonds gepubliceerdeprijs VIJF CENT KORTING. IT
v Zaterdag geopend van 8.00 tot 8.00 non stop ' ' j

E 3ARUBA ART CIRCLE
Proudly Presents

/HIENIDIEILSS'CIHN TRIC
________________» \\\\\\__________w

■f2N|, ; Alwin Bar
ffaf^ i^^^W Pianist

I^Bf»! |' Bt Lex Korff de Qidts B5
t(*\ Elias Arizcuren Bp9

P^P^^PJ M.^fcJ&PP5 February 27, 1988 Wffl' Halß^i PE3

■f^l \\m\-. _M_\\\__r_Mm__. a7M\ MtM\fl BY 'vHB^H&«fl Cas Cultura

In concertwith works by: ■ Beethoven H||H
- Rachmaninoff H^^BH^MJ - Shostakovich HHH

pW^H Tickets AfI.15»"- on sale at bookstores and on pV^HJ
H^fl the evening of the performance at Cas di Cultura H^fl

rjj£jKs2l 8188

THE EIGHTH CONTINENT INC. (TEC)

Vraagt voor onmiddellijke indiensttreding een:

VERKOPER(STER)
Onze gedachten gaan uit naar een energieke persoon
met HAVO/MAVO opleiding en kennis van moderne
talen.
Ervaring is aanbevolenmaar isnietperse noodzakelijk.
Sollicitantenkunnen zich aanmeldentijdenskantooru-V ren: Tel.: 21304. J

ê' > BEKENDMAKING
f BLA/006

Ondergetekende, de landsbemiddelaar voor het land Aru-
ba, maakt hierbij op grond van artikel 1, tweede lid van het
"Arbeidsvredebesluit III" (P.B. 1978 no. 243) bekend, dat
door de Federacion di Trahadornan di Aruba (F.T.A.) aan
hem het verzoek is gedaan tot het houden van een referen-
dum onder het personeel van "GOLDEN TULIP CARIB-
BEAN HOTEL, teneinde vast te stellen of de F.T.A. door
de meerderheid van die werknemers wordt aangewezen
om hen bij de behartiging van hun arbeidsaangelegen-
heden te vertegenwoordigen.
De aandacht wordt voorts gevestigd op de mogelijkheid
voor vakverenigingen van werknemers om binnen veertien
(14) dagen na deze bekendmaking aan de landsbemid-
delaar de wens kenbaar te maken tot deelname aan een
onder bedoelde werknemers te houden referendum.

De Landsbemiddelaar,
F. TROMP

DONDERDAG 25 FEBRUARII9BB

"WE BUILD"
Kiwanisclub

Aruba
Wat de medewerking be-
treft aan de geslaagde
Kiwanis Carnaval Paran-
da moet ook dank wor-
den gebracht aan:

LICORES ARUBA
MET AMSTEL

4



AGENDA

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

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

Bankrek. nr. 10.815.445Banco dl Carlbe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dag tussen 08.00-
-12.00/14.0-17.00 uurworden opgegeven;behalve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
op maandag en donderdag voor 10.00 uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdagen vrijdag) verschenen.
BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATERJ+N: 20.15+ 21.15 uur The Running Man[with Arnold Schwarzenegger] (14 jr.).
DRIVE-IN: 20.30uur Hostage (18 jr.).

BOTICA s (nachtdienst)Pabao brug: Oduber, tel.: 21780.
Pariha brug: San Lucas, tel: 45119.

WACHTREGELING DOKTOREN
Oranjestad, Madiki, Tanki Flip, Noord, TankiLeendert, Paradera en Sta. Cruz: dokterE.
Laclé, Seroe Pita 54-B, tel.: 23379.Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokter J. Tromp,via Centro Medico San Ni-
colas, tel.: 48833.
Kinderarts: dokter Hart, tel.: 27263/24300(hospitaal).
WIT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel: 23425;SantaCruz 6n Paradera:
tel: 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
47020/48301; San Nicolas: tel.: 45906; Da-kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken ofeen of ander ongeluk gelieveAlarmcentrale op tebellen, tel.: 115)

DIVERSEN
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
lijks geopend van 07.00-20.00 uur;na 20.00uur informatiesvia verkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00 uurper daggeopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00uur tot maandagmor-
gen 07.00uur).

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

' 18.30-19.30 uur.

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

TENTOONSTELLING: 20.00 uur off. ope-
ning tentoonstelling 'Hoe zien wij onze be-
jaarden?'(tevenslezingover'Watervoorde
bejaarden wordt gedaan') - gebouw All
ElectricSales teSan Nicolas.
gelegenheid totbezichting tot 3 maart
van 12.00-20.00uur.

SPORT
SOFTBALL: 19.00uurStaCruzStarsvs CC/
BurgerKing; 21.00uur Frisian Flagvs AVC -Lago Sportpark.

VRIJDAG
DIVERSENMUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijden maandagt/ mvrijdagvan 09.00-- 12.00/16.00-19.0016.00-19.00 uur;zaterdagvan 09.00-
-12.00uur.

BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
'e verdieping): iedere werkdag van 07.30-
-12.00/ 13.00-16.30 uur (ook mogelijk af--
spraak te maken via tel.: 23145of 25111,). '

SPORT
ZWEMVERENIGING «ARUBA MARLINS»
(dinsdag + donderdag): 17.30-18.30uur
zwemlessen - Golden Tulip ArubaCaribbe-
an Hotel.
(zaterdag): 14.00-16.00uur zwemlessen (
diPl.A, B, C, D, Een F) voorkinderen en vol-
wassenen - POVA-zwembad.
STICHTINGSCHOOLZWEMMEN ARUBA:
iedere zaterdagmorgen van 10.30-11.30uur zwemlessen in de zee voor het Golden
Tulip Aruba CaribbeanHotel.
ATSA: 09.00-12.00uur studiemorgen (spre-
ker: psycholoog dr Roberto Martis; ond.:Wat een rol speelt wanneer men contactmet mensen heeft') - HulpbestuürskantoorNoord.

TELEARUBA

DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18.30CNN international news; 19.30
Familie Wijntak: «'n Weg terug»; 20.00
Telenoticias; 20.30 Miniserie: «Deadly
intentions»; 21.30 Where there's life:

«Nurses»; 22 00LarryKing show; 22.50
Showbiz today (CNN); 23.30 Sluiting.

' VRIJDAG: 18.00Shera Princess of Po-wer; 18.30 CNN international news;
1930 Memoria; 20.00 Telenoticias;
20.30 Movie ofthe week: «Beingthere»;
22.36Larry King show; 23.30 Sluiting.

Fietstocht op
nationale feestdag

SAVANETA— De Savene-
ta Real Vets — met steun van
Conar ny en Mercurius Tra-
ding—organiseren op de Na-
tionale feestdag 18maarteen
grotefiesttocht. Ook IDEFRE
verleent alle medewerking.

's Morgens om acht uur wordt
begonnen bij het Lago
Sportpark, terwijl het eindpunt
bij deVaraRanch te Savaneta is.
De inschrijfkosten zijn tien flo-
rin, waarbij inbegrepen een T-
shirt, softdrink of juice en een
bbqbij definale. Een muziekwa-
genrijdt mee, terwijl ook hetRo-
deKruis aanwezigzal zijn. Inge-
schreven kan worden bij IDEF-
RE, Felipe Hernandez (tel.:
47355)enAubrey Leslie (48401).

Nelson Oduber:
Eerder gewezen op voordelen
financieel centrum Aruba

ORANJESTAD — Ook de
MEP reageert op de bewe-
ging die opAruba voorname-
lijk onder advocaten en de
handelaren is ontstaan om
met de nodige spoed de wet-
gevingrond te krijgen waar-
door een financieel centrum
opAruba mogelijk wordt.

In ditverband wijst MEP- lei-
derNelsonOduber erop, dat door
de ingang van de status aparte
Aruba alle instrumenten voor
haar economie in eigen handen
heeft. Reeds in het MEP-verkie-
zings- programma van 1985
stond datAruba als een financi-
eel centrum een der alternatie-
venvan departij was voor dever-
dere ontwikkeling van Aruba..

Tijdens het congresterviering
van het vijftien- jarig bestaan
van de MEP in 1986 accepteer-
den de wijkleiders van de MEP
unaniem een motie waarin de
MEP mederwerking toezegde
om van Aruba een financieel
centrum te maken. In 1986 en
1987 wees de MEP herhaalde
malen in uitspraken en verkla-
ringen op het belang van een fi-
nancieel centrum. Bij begro-
tings- behandelingen werden

steeds weer vragen gesteld, ter-
wijl de MEP deregering afraad-
de een belasting- verdrag metde
VS te tekenen.

"Herhaalde malen heeft de
MEP ook gevraagd waarom de
wetgevingover ditonderwerp de
Staten nog niet bereikte. De
MEP heeft deregering alle me-
dewerking aangeboden", aldus
leiderNelsonOduber,"bijhettot
standkomen van de benodigde
wetgeving voor een financieel
centrum. Bij de begroting 1986
liet de regering op vragen van de
MEP horen dat de plannen nog
niet geheel afgerond waren en
dat het niet raadzaam werd ge-
achtdaarovernureeds inlichtin-
gen te verstrekken. Wij zijn nu
twee jaar aan het vragen en de
regering is nognietklaar. Straks
is het te laat", aldus besluit de
MEP- leider zijn verklaring, er-
aan toevoegend dat wanneer
premier Eman in de Staten zegt
datoverleg met Nederland en deAntillen zal worden gepleegd,
het volk er recht op heeft te we-
ten wat de resultaten van dit
overlegzijn.

Nafoto's maken nu gesteenten onderzoeken

Can Aruba Gold start
tweede fase goudzoeken

ORANJESTAD — Met de opening van een ultramodern la-
boratorium in het voormalige Intag- gebouw aan de Arend-
straat — een investering wat apparaten betreft van ruim
350.000 florin — is de Can Aruba Gold Development aan de
tweede belangrijke fase van haar 'goudzoeken' op Aruba be-
gonnen. Deeerste fasebestond maandengeleden uithetvanuit
de lucht in kaart brengen van mogelijke vindplaatsen op
Aruba.

Up uitnodigingvan de advo-
caat van het bedrijf, mrRoy
Brown, bracht deAmigoe een be-
zoek aan dit laboratorium, waar-
uit wel duidelijk blijkt — on-
danks dekritiek die gehoord
werd over de wijze van zoeken
doorhetbedrijf—datCan Aruba
rustig doorgaat om volgens haar
planning te werken.

Bij de presentatie waren ook
vertegenwoordigers van DOW,
Domeinbeheer en Aruminco
aanwezig. Naar aanleiding van
het luchtonderzoek is de Can
Aruba begonnen met op ver-
schillende plaatsen proeven te
nemen met gesteente, dat nu in
het laboratorium op mogelijk
goudgehalte wordt getest. Uit de
eerste onderzoeken is duidelijk
gebleken, dat er een zekere hoe-
veelheidgoud zit, dochuit het la-
boratorium- onderzoek zal moe-
ten blijken of de hoeveelheid zo-
danig is, dat tot verdere ex-

ploitatie kan worden overge-
gaan. In het gebouw en appara-
ten van het laboratorium heeft
Can Aruba nu één miljoenCana-
dese dollar geïnvesteerd.

FOTO'S
Het onderzoek in de grond

werd geleid door project- geo-
loog, Neil Novae, die tijdens de
presentatie verschillende foto's
toonden die plaatsen aangeven
waar mogelijk goud of andere
mineralen zitten. De manager
van het laboratorium, Ninjee,
toonde de aanwezigen het mo-
derne onderzoek- materiaal dat
beschikbaar is, waarbij de 'ato-
mic absorbtion machine'eenbgj

langrijke rol speelt. In deze ma-
chine worden de gevonden ge-
steenten opgelost, alle minera-
len worden vergruist, waarna
deze weer in een bakje worden
gestort. Daarna vindt hiervan
een analyse plaats ora vast te
stellen wat dekwaliteit enz. is.
Dit wordt via computers ver-
werkt. Met dezeanalyse gaat het
bedrijfverder met'zoeken' enzal
uiteindelijk de directie moeten
beslissen of het economisch de
moeite loont om door te gaan,
eventueel op grotere schaal.

In kringen van Can Aruba
gaat men verder in de overtui-
gingdatvoldoende goud zal wor-
den gevonden om door te gaan
met verdere exploratie en ex-
ploitatie.

De aanwezigen konden ter
plaatse zien hoe een en ander
verwerkt wordt, van gesteente
tot gruis enz., totdat de minera-
lenkunnen worden gescheiden
om verder bestudeerd te worden.

ORANJESTAD—In hetvoor-
malige Intag- complex aan de
Arendstraat heeft de Canarub
GoldDevelopment nv haar labo-
ratorium en werkplaatsen inge-
richt. Hier zal het op Aruba ge-
dolvengesteente onderzocht wor-
den.Op deenefotovertelt degeo-
loog Niel Novak (midden achter
tafel metbaard) in hetbijzijnvan
de advocaat van het bedrijf, mr

Roy Brown, aan enige autoritei-
ten, waaronderDOW- hoofdßu-
dy Oduber, over de werkzaamhe-
den. Op de anderefoto: het hoofd
van het laboratorium M. Nimjec
bij hetnemen van eenproefmetde
'atomic absorbtion spectro' foto-
meter, een toestel ter waarde van
dertigduizend dollar.

MEP-leider

Voor alles betalen
ORANJESTAD — MEP-

leider Nelson Oduber doet
in een verklaring een felle
aanval op het beleid van
ministerWatty Vos, onder
wiens beleid onder meer
131retributie- kosten wer-
den verhoogd waarvan de
kleine man uiteindelijk de
dupe wordt.

De meest vreemde retribu-
tes aldus de MEP- leider en
noemt als voorbeeld, dat een
familie tien florin moet beta-
lenommeteen lijkop de open-
bareweg te lopen, terwijl toen
betrokkene in levenwasniets
betaald moest worden.

Helemaal niette sprekenis

de MEP- leider, dat voqr het
keuren van personeel in de
horeca- sector deprijsvan vijf
florin op vijftien florin is ge-
bracht, een verhoging van
tweehonderdprocent met alle
gevolgen vandien. Volgens
Oduber zijn er jaarlijks zes-
duizend mensen die voor hun
beroep gekeurd moeten wor-
den. Door de verhoging ont-
vangt de overheid ruim zes-
tigduizend florin extra. En
dat terwijl het horeca- perso-
neel ook albelasting moet be-
talen over de fooien die zij
krijgen. Vraag jezelfalshora-
ca- werknemereens afof in de
tijd van het MEP- bewind dit
soort dingenplaatsvonden.

Ex-directeur Zomerpostzegels
brengt afscheidsbezoek aan Aruba

ORANJESTAD—Vanmor-
gen is voor een afscheidsbe-
zoek op Aruba aangekomen
mevrouw H. Westerveld- Sla-
ger,gewezendirecteurvan de
stichting Comité voor deZo-
merpostzegels, vergezeld van
haar dochteren deheerTirso
Sprockel, directeur van Sede
Antia.

In de middaguren bood gou-
verneur F.B. Tromp in hetPapa-
gayo restaurant een lunch aan,
waarbij naast de directeur van
het kabinet, mrLou Hillen, ook
aanwezig waren Joan Coronel-
Petersonvoorzitter Cede Aruba,
Jan Meelis voorzitter van de
Asociacion Trabao di Hubentud
na Aruba enmevrouw Diet Booi
directeur van het Cede- bureau
opAruba.

Vanavondvindt in hetgebouw
van de ATHA opDakota een bij-
eenkomst plaats waarbij me-
vrouwWesterveld in de gelegen-
heid wordt gesteld om de toege-
kende subsidies aan de stichting
AlgemeneBejaardenzorg Aruba
en de Fundashon Arubana pa
Lectura Papia y Adapta bekend
te maken.

Vrijdagzal besteed worden om
eenrondtocht over het eiland te
maken langs de verschillende
projecten die in deloop der jaren
subsidie van destichtingZomer-
postzegels mochten ontvangen,
zoals cursus beeldhouwen, SA-
BA, FUNARI, Bejaarden-

centrum San Nicolas en het
FALPA- project in de Nationale
bibliotheek. Tenslottezaleen be-
zoek gebracht worden aan het
Cas di Cultura, de schouwburg
en de ArubaanseMuziekschool.

Beslag gelegd
Rel rond niet
ingeschreven gast

ORANJESTAD — In het
Concorde Hotel werd politie-
assistentie ingeroepen voor
een Amerikaanse gast, die
een lokale gastopzijnkamers
had, terwijl deze niet in het
hotelregister stond inge-
schreven.

Het hoofd van de Bewa-
kingsdienst had de passages en
juwelenvan de Amerikaanse fa-
milie in beslag laten nemen tot-
dat de zaak financieel geregeld
was. De Amerikaan nam contact
op met zijn advocaat, die stelde
dat dit in beslagnemen nietkon
en adviseerde zijn cliënt de poli-
tie in te schakelen, hetgeen ge-
schiedde.

Het hoofd van de Bewa-
kingsdienst had beslag gelegd
na "overleg met de Immigratie",
dochbij navraagbleek datdeIm-
migratie een dergelijk advies
niet had gegeveii zaak werd
in handen van de recherche ge-
steld.

Digna Laclé Herrera (AVP)

Drugsbestrijding
taak voor ons allen

ORANJESTAD — In een
verklaring laat deAVP-frac-
tieleidster in de Staten, me-
vrouw Digna Laclé- Herrera,
horen, dat de drugsbestrij-
ding niet alleen een taak van
deregering, maar van eenie-
der is die het goed meent met
Aruba.

Naeropgewezentehebbendat
Aruba—mede gezien deligging
in deregio—nogal eens voor de-
ze handel wordt gebruikt, wijst
het Statenlid vooral op de inter-
nationale wijze waarop de Aru-
baanse regering dezestrijd heeft
aangebonden. Minister Watty
Vos heeft daar recentelijk uit-
voerigbij stilgestaan in een tele-
visie- programma.

Mevrouw Digna Laclé be-
treurt het, dat terwijl de rege-

ring zich inzet in de strijd tegen
de handel in verdovende midde-
lener toch mensen zijn, die niet
aarzelenom deregering en daar-
doorAruba in diskrediettebren-
gen. Hoofdzakelijkommooi weer
en politiek tekunnen spelen. Tot
op hedenzijn deze mensenechter
niet met namen noch bewijzen
gekomen en hebben ook geen
aangifte bij justitie gedaan.

Evenals de regering is de
AVP- fractieleidster eveneens
ernstigbezorgdover het gebruik
van drugs onder de jeugd. In dit
verband noemt zij de medewer-
king die deregering aan de FA-
DA geeft goed. Zij hoopt dat de
bevolking zich meer bewust zal
gaanworden van het feit, datbe-
strijdingvan verdovende midde-
leneen zaak is, die eenieder aan-
gaat.

Diploma boot-commandant uitgereikt

Politieagenten opgeleid voor
patrouille-taken op zee

ORANJESTAD — Onder
leiding van J. Gavidia van de
APA werd een groep politie-
mensen vertrouwd gemaakt
met het varen in de politie-
boot en alles wat daarmee
verbandhoudt, zoals kaartle-
zen, vaarreglement, gebruik
vankompas enz.

Gedurende drie weken werd
tweemaal per week les gegeven
en gistermorgen was het zover,
dat de cursus kon worden afge-
sloten. Negen agenten ontvin-
gen het diploma van 'bootcom-
mandant'. Inspecteur Nicolaas
reikte dediploma's uit en bracht
Gavidia dank voor zijn inzet en
werken.

De geslaagden zijn: onder- in-
specteurR.V. Amerlaan; hoofda-
genten M.J. Kelly, A. de Vries,
H.L. de Miranda, I.J. Tromp,
W.R. Howell, CE. Bennett en
agenten eerste klasse L.J. Kro-
zendijk en A.N. Rincones. Aan
boordvan de sleepbootwordtnog
een tocht over de zee gemaakt,
zodat de nieuwe bootcomman-
dantenvertrouwd kunnenraken
met de lichten dievanuit zee op
Aruba te zien zijn.

Studie-
morgen ATSA
NOORD — In het Hulpbes-

tuurskantoor te Noord organi-
seert deAsociacion di Trahador-
nanpabienestar Social diAruba
(ATSA) aanstaande vrijdagmor-
genvan negen tottwaalfuureen
studiemorgen onder leiding van
depsycholoogdrRoberto Martis.
Gesproken zal worden over wat
eenrol speeltwanneer men con-
tact met mensen heeft. ledereen
die werkzaam is op het gebied
van maatschappelijk werk is
welkom.

Verandering
programma
Mendelssohn trio

ORANJESTAD — Wegens
ziektevan decellistvan hetMen-
delssohn Triozal het programma
voor aanstaande zaterdaginCas
diCultura gewijzigd worden. Er
zullen thans werken van Schu-
mann, Chopin en Brahms uitge-
voerd worden. Het concert be-
gintom achtuur.

Dienstverlening
meteen

Persoonlijk karakter

Beatrixstraat 34
Tel.: 22720

AUTOVERZEKERING^

FOR SALE
ANTIQUE BOTTLES I

Dutch & Eng.
18-19Century

Contact:
J. Mohabir, 69Zeelu GT, South E. B. I
Essequibo Guyana, S.A. J

SAN NICOLAS- Nabij hetvoormaligeDe Vuyst- vliegveld is
deßohama metonderaannemers
met man en macht bezig om de
nieuwe gevangenis van Aruba.,
'Korrektie Instituut Aruba', tebouwen. Zoals bekend geschiedt
definanciering van dit miljoe-
nen- project doorNederland. De
bouw verloopt volgens schema.. Met hetoverbezetteHuis van
Bewaring te Dakota heeft Aruba
spoedig deze nieuwbouw nodig.

URGENTE
Tin mester pa drenta den
servicio inmediatamente

UN ADMINISTRATIEVE
KRACHT (vrl)

pa hasi trabao di administracion
Exigencianan:
1. Minimo 3 anja di experience
2. Minimo kantooropleiding en/of HAVO-diploma
3. Mester ta dispuesto pa sigi cursonan di speciali-

sashon i di computer.

Interesadonan pordirigi nan aplicashon eu curriculum vitae
per escrito na es diario aki bao di e code "ADM. KR.
24/ 02/88".
Ultimo diaeu tarisibi solicitud tadiasabra 27februari 1988mirando e urgencia pa jenae vacatura aki.

f^ INVERSIONESABACA "^\
CoralReef HotelProject

is looking for applicantsfor:
CONCRETE FOREMAN

(Uitvoerder)
Requirements:— Wide experience in Reinforced concrete

structures— Knowledge ofACI codes— Experience coordinating rebarsteei &
formwork— Experience supervising people.

Candidates may apply in person at the office of
Inversiones ABA C.A. at the Boulevard Shopping
Center - Monday thru Friday from 9:00 a.m. to

1 12:00 noon. 1
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Oud-zaalvoetbalkampioen Aruba

Conar degradeert
naar tweede divisie

SAVANETA — Door met
11-5 — ruststand 4-1 — van
Matlahot te verliezen staat
Conar nu definitiefop de on-
derstaande plaats hetgeen
degradatie naar detweede di-
visie zal inhouden.

Conar — eens zaalvoetbal-
kampioen van Aruba — heeft
nog steeds zijn oude agressieve
spel niet teruggevonden. Paulus
Werleman nam niet minder dan
zeven doelpunten voor Matlahot
voor zijn rekening, terwijl de
overigen gescoord werden door
Emiliano Thiel (2) en gebroeders
Roy en Win Helder, ieder één.

Voor Conar scoorden: Kenneth
Sprock tweemaal, Willie Croes
tweemaal en Marco Maduroeen-
maal.

Buurtcentrum Savaneta / Se-
ven-Up verloor met 7-5 van
Marlboro, dat met vijf spelers
kwam en bij de rust reeds een
voorsprong van 4-3 had. Victor
Vrolijk scoorde viermaal voor
Marlboro, Felice Thiel, CaiCai
Williams en Edwin Hart ieder
één doelpunt. Voor Savaneta
scoorde John Pieters viermaal
en werd daardoor de topscorer
van de derde divisie met zesen-
dertigdoelpunten.

In een gelijkopgaande strijd
verloor SnackRanch met6-5 van
Lee Tai, terwijl deruststand 4-4
was. VoorLee Tai scoordenKees
Rasmijn en JohnnyManjares ie-
der drie doelpunten. Voor Snack
Ranch: Roberto Figaroa drie en
Robby Tromp twee doelpunten.

Verdachte biecht
diefstallen op

WILLEMSTAD - Een ver-
dachte die door de politie ver-
hoord werd heeft bekend in
minstens22 zaken ingebroken te
hebben.Behalve dezediefstallen
bekende hij vier gevallen van
diefstal waarbij gebruik ge-
maakt werd van geweld. Bij een
rondgang met de politie door de
stad wees de man A.F.P. de be-
wuste plaatsen aan. P. biechtte
eveneens op dathij demisdrijven
had gepleegd met een reeds in
het Huis van Bewaring opgeslo-
ten vriend en nog twee mannen.

Bij de recherche werd maan-
dag en dinsdagaangifte gedaan
van in totaal 22 andere diefstal-
len, vijf autodiefstallen, drie in-
braken en twee gevallenvan be-
dreiging.

Ook deze gevallen zullen door
derecherche onderzochtworden.

Met negen landen
Internationaal
bowling-toernooi

WILLEMSTAD —De Cura-
cao Bowling Association (Cv-
BoA) organiseert van 29
maart tot en met 1 april het
Tweede International Bow-
ling tournament 1988.

Dit toernooi wordt gehouden
in de Damacor Bowling Club.
Aan het toernooi nemen deelne-
mers uit Colombia, Costa Rica,
PuertoRico, Panama, Verenigde
Staten, Venezuela, Guatemala
en Aruba deel.

Opditmoment wordt een toer-
nooi gespeeld om de Curacaose
teams vast te stellen, welke ook
aan dit toernooi zullen deel-
nemen.

HRANICE—DeSUisvandaag be-
gonnen met het afvoeren van een
aantalSS-12raketten uitTsjechoslo-
wakije en deDDR. Deze raketten die
vallen in decategorievan middellan-
ge- afstandsraketten worden als uit-
vloeisel van het akkoordtussen Mos-
kou en Washington verwijderd en
vervolgens vernietigd.

Uitslagen
100plus
tennistoernooi

ORANJESTAD — De uitsla-
gen van de gespeelde wedstrij-
denvoorhet 100PlusToyotaten-
nistoernooi zijn: Julio Martilia/
Ray Faro-SilvioEmerencia/Ba-
silSchmidt —een spannende en
gelijkopgaandestrijd — 8-7,Yu-
bi Toppenberg/Erik d'Arnault -
Elio Tromp/Luis deCuba8-7, Ja-
ney Brokke/Emile de Cuba - vs
Rudolf Croes/Guus Pablo 8-3,
BibiBareho/Co Fredericks - Chi-
co Faro/Franny Tromp 8-6. De
laatste twee wedstrijden
brachten de finalisten van het
vorig jaarop debaan: EddyRas/
Dick van derVaart - CesarKipp/
Toko Winklaar 8-2, terwijl
Humphrey Hosé / Tawa Iraus-
quin -ErnieBrown/KeesDroogh
een 8-4 overwinningopleverde.

Programma
Winterspelen

WlLLEMSTAD—Hetprog-
ramma voor de Winterspelen
voor vrijdag 26 februari ziet
er alsvolgtuit:

Schaatsen:
21.00 uur: 1000 mvrouwen

Alpine skiën:
13.30uur: slalomvrouwen

Biathlon:
14.00uur: 4 x 7,5 km estafette

Shorttrack:
21.00 uur: 3000 m mannen en
1000m vrouwen finale estafette

IJshockey:
Wedstrijden finalepoule: om
13.30 uur, 17.30 uur en 21.30
uur.

Olympisch Nieuws
— De Fin Matti Nykanen heeft
bij het Olympische schanssprin-
genzijn tweede gouden medaille
veroverd. Nykanen prolongeer-
de op de 90-meterschans zijn
winstvan Sarajevo 1984. Hetzil-
ver ging naar de Noor Erik
Johnsen. Het brons was voor de
Joegoslaaf Matjaz Debelak. De
Fin isdeeerste skispringeruit de
geschiedenisvan de Winterspe-
len die op beide schans-
onderdelen (70 en 90-meter) de
gouden medailles greep. Hij ver-
beterde het schansrecord op de
90-meterschans tot 118,5meter.
Nykanen is na zijn succes in Sa-
rajevo inhetbezitvan drieOlym-
pische titels. Daarmee is hij de
fameuze Noor Birger Ruud, die
in 1932 en 1936 bij het schans-
springen zegevierde, voorbij ge-
streefd.

In Calgaryzijnnu drieatleten
die twee gouden plakken om de
hals hebben hangen. Naast Ny-
kanen veroverden de Zweed
Gustafson en de Oostduitser
Rotsch twee plakken van de
duurste soort.

0-0-0-0-0— Frankrijk is in het Olym-
pisch ijshockeytoernooi als elfde
geëindigd. In de plaatsingswed-
strijd werd Noorwegen pas na
shoot-outs verslagen. Nadenor-
male speeltijd was de stand 6-6.
Die cijfers bleven in de verlen-
ging ook op het scorebord. Bij de
penalties scoorden de Fransen
tweekeer, deNorengeenenkele.

0-0-0-0-0— Oostenrijk is als negende
geëindigd in het ijshockey toer-
nooi.Menwonvan Polen metmi-
nimaal verschil: 3-2. De Polen
speelden beter, kwamen in de
eerste periode zelfs voor met 1-0,
maar de Oostenrijkers kwamen
in de tweede periode goedterug.
Een zeerverdedigende derde pe-
riode zorgde er voor dat Oosten-
rijk dewinstbehield.

0-0-0-0-0
— Shorttrack schaatsen is een
demonstratiesport in Calgary,
evenals curling. Bij het onder-
deel shorttrack veroverde Noni-
que Velzeboer een zilveren me-
daille op de 1500 meter. De Ne-
derlandse hadaleen gouden me-
dailleopde500metergewonnen.
Bij het shorttrack-schaatsen is
de baan veel korter. Op het
'rechte' eind kunnen maar een
paar slagen gemaakt worden.

0-0-0-0-0

Bridge-uitslagen
WILLEMSTAD — De uitslag

van de eerste wedstrijd van de
tweede clubcompetities is als
volgt:

'Corsow': 1. echtpaar Van den
Ende 69.79%;2. damesDe Vries/
Bongers 62.50; 3. echtpaar De
Jong57.29; 4. dames Fontilius/
Van Silfhout 53.75.

Vrijdag wordt er niet gebrid-
gedin verband met deCuracaose
paren- kampioenschappen die
zaterdag worden gespeeld te
Scherpenheuvel. De tweede
competitie- wedstrijd wordt der-
halve op vrijdag 4 maart te
Scherpenheuvel om acht uur
's avonds gespeeld.

'Asiento': 1. echtpaar Kruis-
heer60.07%; 2. echtpaar Engel-
man, dames V/dVelde/Smeets
57.03; 4. mevrouwDe Vries/heer
V/dEnde 57.99; 5. heren Groot/
Roerhorst 57.29; 6. mevrouw
Geenen/heerBrown 53.82; 7. he-
ren De Vries/Van Opstal 53.47;
8. damesDe Jong/Winkel51.39.

De tweede competitie- wed-
strijd wordt op dinsdag 1 maart
te Rust & Burgh om half acht
's avonds gespeeld.

Open House van
Geoffrey-s Gym

WILLEMSTAD — Zondag
heeft Geofrrey's Gym een 'open
house' in de 'gym' aan deRoose-
veltweg 310. ledereen, die inte-
resse heeft in gymnastiek en
trainingmet krachttoestellen of
aerobics, is welkom. Geoffrey's
Gym concentreert zich vooral op
'fitness'- training. Zondag kan
menallerlei informatics krijgen,
terwijl men ook onder leiding
van instructeurs gebruik kan
makenvan dekrachttoestellen.

Volleybaltoernooi
Hubentut '70

WILLEMSTAD — Op zon-
dag 28 februari en zondag 6
maart organiseert Hubentut
'70 een knock-out volleybal-
toernooi op de speelplaats
van de Oranjeschool.

De wedstrijden vangen om
10.00uur aan. De muzikale om-
lijsting zal geschieden door DJ
Stone, terwijl er ook een band
aanwezigis om de teamste'steu-nen. Onderde namen van deve-
le deelnemendeteamsvindenwe
Zjuntan, Hurricane, Xaveria-
nen, Lus di Amor, Apache, C.
Winkel & Zonen, Wishi Tigers
enApollo Tigers.
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BmLspeda&
:=^KT s^ VREUGDENKIL
-SWISSSTEAK 14KILO 4.90 " ""W """"-NASSI EN BAMI VLEES KK1L0...: 4.50 JÊ "— ____rmmm A fl_wm m* MmWm-%__M)-CHICKEN DRUMSTICKS SLBS 4.25 £^ GJ^SH/j^KAlfW F
— ONS VLEESPAKKET: ) — N.Z. STRIPLOIN, PORTION CONTROL DOOS VAN 3.6 KG 56.66

1 KILO LOINRIBS ) -WHITING FILLET, FAMILY PACK PER KILO 5.80
1 KILO GEITENVLEES ) 26.50 d^ -FLANKSTEAKS, FAMILY PACK PERKILO 7.98
1 KILO KARBONADE MET BEEN ) XL -HELE KIP, FAMILY PACK PER KILO 2.85
1 HELE KIP ) -HAM IN BLOKJES PERKILO 7.50
1 KILOBRAADVLEES yM — FRISIANA EVAP. MELK 3x140Z 2.50—LUNCHPAKKET: ®( — FRISIANA EVAP. MELK, KARTON 24xl4OZ 38.90
100GRAMHAM ) n^. — VOOR UW HOND, RUNDERHART,
100GRAMSALAMI ) 2-25 J*y VOORVERPAKT PERKILO 3.60
100 GRAM BOTERHAMWORST ) d^ffT IN ONZE SLAGERIJ IS ER WEDEROM VOLOP VOORRADIG: ARGENTIJNSE

-CORN ON THE COB "MADELEINE" 4EARS/BLIK 2.19 OSSEHAAS.
-"KING COLE" SLICED BEETS 80Z 0.78 »■»».«%. " . »_-.#*■ « ■ «*_».*%■«■ _t_>_r*__m_**___. m .-"DAILY SUN" PINEAPPLE JUICE 2BLIKKEN VAN 6 0Z... 0.98 Jp^ SPECIAL SPECIAL SPECIAL SPECIAL— "LILAC" VOLLE MELK 1 LITER FLES 1.85 \> TEVENSTERINTRODUKTIEVANONZEPASGEOPENDE,— GELATINE"ROYAL", DIVERSE SMAKEN 3OZ 0.82 g^. /CvMODERNE SLAGERIJ EEN ZEER SPECIALE AANBIE-— CORN FLAKES "KELLOG'S" 200GR 1.15 fp-*W j££^y'"■' 'D,NG:

-CUSTARD POEDER "HONIG" 200GR 0.99 fo^fit (Mm 2^ BIJ AANKOOP VAN
-APPELMOES"MARKANT" POTVAN37OCC 0.95 W^\ W^tf & e m*. #wt «**■«». __mm»m,
-WORTELEN EXTRA FIJN "MARKANT" POTVAN37OCC 0.99 ¥ /KSêSfj^i ’-50-00 AAN VLEES
-DOPERWTEN ZEER FIJN "MARKANT" POT VAN 720 CC 1.75 VRhÈi aJWW^^ KRIJGT U «

S-DOPERWTEN WORTELEN "MARKANT" POTVAN37OCC l-IsCILM^KfMp-i m RAOC nDIIUf»PiAi/r jr -PINESOL 150Z 2.68 *W // \~^—' 1 DUUd UKUMSTICKS "
-SWEETHEARTLIQUID SOAP, VERDE/ROöE.I2 OZ 1.58 Wf S^ r^ VAN 5 LBS.
VERDER HEBBEN WIJ IN ONZE SLAGERIJEN lEDERE DAG DIVERSE VERSE fff flltS H HEI FM AAICDA TICSALADES. \ te lÊ!IIP?P§t< ii-fc-fc-lVlr^fnL. UnH I Iwi

JL ) ï «*É^^S^^o OF BIJ AANKOOP VANELKE VRIJDAG KOOPAVOND: {& 1111» , „ "* *T°.wi «*VREUGDENHIL CARIBE EN CASH & CARRY TOT 9 UUR 'S AVONDS ’.25.00 AAN VLEES,
VREUGDENHIL COLON TOT 8.30 UUR 'S AVONDS. KRIJGT u

VRIJDAG EN ZATERDAG ZIJN AL ONZE SUPERMARKETS EN CASH & J^SLXtff*CARRY OOK TUSSEN DE MIDDAG GEOPEND. HELEMAAL GRATIS.
JA, ONZE KLANTEN WETEN HET, VREUGDENHILVOOR VOORDELIG INKOPEN DOEN, GOEDE SERVICE EN PRIMA
KWALITEITSPRODUKTENÜÜ!
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DONDERDAG 25 FEBRUARII9BB

ORANJESTAD -Bij McDo-
nalds vondeenkorte plechtigheid
plaats waarbij de directievan de
Landsloterij de baseball- jeugd
van Aruba verraste met zeshon-

-1derdkaartjes voordeditweekein-
de te spelen baseball- wedstrij-
den van baseball- sterren van
Aruba en Venezuela. Op de foto
overhandigt Landsloterij- direc-
teur, Betto Thomas, de zeshon-
derd kaarten in het bijzijn van
Landsloterij Aruba vertegen-
woordigerBetto Toppenbergaan
vertegenwoordigersfsters) van de
North-,Center- en SouthLeague
van deArubaLittleLeague.

WILLEMSTAD -Dinsdag
heeft een werkgroep onder lei-
dingvan PauldeRooy in aanwe-
zigheid van drs. MaryFeliz aan
de gedeputeerde van Onderwijs,
ing.AngelSalsbach een notaover
bestrijding van de agressie op
scholen overhandigd.

De laatste tijd is een hoge mate
van agressie op de scholenen spe-
ciaal de technische scholen ge-
constateerd. Deze agressie heeft
alzulkevormen aangenomen dat
de kinderen elkaar bedreigen.
Aangezien vooral de leraren het
noodzakelijk achtten om een in-

dicatietekrijgen hoe te handelen
in zulke gevallen, heeft gedepu-
teerde Salsbach, een werkgroep
ingesteld om een rapport samen
te stellen metconcrete maatrege-
len die opkorte termijn genomen
moeten worden ter elimineringof
tenminste ter minimalisering
van de agressieop de scholen. De
toenemende agressie zou op de
scholenfatale gevolgen kunnen
hebben.

Foto: vlnr M. Feliz, gedepu-
teerde Salsbach en P. deRooy.
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SPORT AGENDA
MALTA AMSTEL

SENTRO DEPORTIVO KÓRSOUZwembad)
9eopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;dinsdag- en donderdagmorgengesloten.

BOWLEN
(Uamacor Bowling Club, Chuchu-biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdagvan 17.00- 02.00 uur: vrijdag en zaterdag
van 16.00uur totna 02.00uur;zondag vanaf
13.00 uur.

SCHAAKVERENIGING CURAQAO(Maduro Plaza)
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.

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

SCHAAKSCHOOL«NA PLAKA CHIKI»(ol.v. Omalio Merien)
9eopend van 14.00-15.15/15.30-16.45en
2000-21.15 uur te Plantersrust 6.

TENNIS
(Amsteltoernooi)
18.00-21.45 uur 2eronde wedstrijden voordubbels- CSC-baan te Damacor.
"TRIATHLON
(Fundashon TriathlonKörsou)
18.00-21.00 uur inschrijving voor 'Fun

' raithlon' - Café Dans la Rue, Schottegat-wegOost 13.

Om dePietDijk-trofee
Ronde van Klein Curasao
voor drie klassen zeilboten

WILLEMSTAD — Op zon-
dag 6 maart wordt deRonde
van Klein Curacao verzeild,
yeze race is voor zeegaande
Jachten en de boten worden
verdeeld in drieklassen, te
weten: de Racing Class I (J-
-boats), deRacing Class II en
deCruising Class.. De start van dezewedstrijden
}s om 08.00 uurvoor de Cruising
Class en om 09.00 en 09.15 uur
voor respectievelijk deRacing
Class II en I.

De captainsmeeting vindt
Plaats op vrijdag 4 maart van
19.00 - tot 19.30 uur. Het in-
schrijfgeld is vastgesteld op ’l.10f- per jacht. De captainsmee-
ting is op W.S.V. Jan Sofat. Zo-
wel de start als de finish wordt
°m technische redenen gedaan
vanaf de steiger van JanSofat.

De wedstrijden worden geor-
ganiseerd onder auspiciën van
Jan Sofat en worden gesponsorddoor 'De Man met Ladder en
Kwast' Piet Dijk, die in de wa-
tersport geen onbekende is.Veelal zet PietDijk zich metzijn
Tipi' invoor deveiligheid van de
watersporter. Bovendien is PietDijk actiefin de Cityro-
reddingsorganisatie en in de or-
ganisatievan de Simon BolivarRegatta.

Ook opBonaire ishijaltijd vande partij, ter assistentie van het

wedstrijd-comité van deBonaire
Regatta.

De prijzen worden na de wed-
strijden op 6 maart direct uitge-
reikt. Men hoopt dit reeds om
17.00 uur te kunnen doen. An-
ders meteenna de aankomst van
de laatste boot. De deelnemers
worden verzocht hun vaartuig,
gezien de hardewind op het mo-
ment, goedna te zien.

KANIA UITGEPUT
Kania zeeg uitgeput ineen.

Ondersteund door sprintster
ChristaRothenburger en Klaus
Heinzekwam ze pas twintig mi-
nuten later op de been, zo onge-
veer op het moment dat Van
Gennipvoor haarrit tegen deon-
betekenende Oostenrijkse Eme-
seNemth aan destart verscheen.
Vlekkeloos volgde Van Gennip

hetschemavan Ehrig. Om erpas
in haar sterke slotronde onder te
duiken. Op de streepwashet ver-
schil 15/100stevaneen seconde:
4.11,94.

Van Gennip gaf de gretige
Noordamerikaanse verslagge-
vers een enigszins boven-
natuurlijke verklaring voor
haar plots opgejcrikte prestatie-
niveau. De voortdurend grap-
pende Nederlandse sprak van
'strange feelings'. Feit is, dat zij
zondagin hetgezelschap vaneen
Amerikaansekunstrijder in het
Olympisch dorp te kerke ging.
De afgelopen jarenbleek al
veschillende keren, dat Van
Gennip hechtaan een dergelijke
maniervan preparatie.

Nieuwe sponsor voor
Cemro Dominguito

WILLEMSTAD — R.K.S.V.
Centro Dominguitoviert op vrij-
dag 26februari haar 36-jarig be-
staan als voetbalvereniging en
zal danook haar nieuwe sponsor
bekend maken.

Tevens herdenkt de club het
feit dat in hetafgelopen voetbal-
seizoen van de Federashon Fut-
bol Kórsou (FFK) het Curagaos
kampioenschap werd behaald.
In de strijd om de Antilliaanse
voetbaltitel werd het sub-
kampioenschap behaald.

Voorafgaande aan dereceptie
wordt in dekerk van Janwé een
HeiligeMis opgedragen,waarna
deverenigingeenreceptie houdt
inhetBuurtcentrum Janwévan
20.00 - 22.00uur.

PLEZIER
"Het doet me plezier de

Oostduitse meiden te hebben
verslagen, voordat ze gestopt
zijn. Ik geloofnieteens datik mo-
menteel een super-conditie heb,
zoals aan het eind van hetvorig
seizoen." In maart 1987 ontfut-
seldede Haarlemse de Oostduit-
sen de wereldrecords op de 3 en
de 5 kilometer. Gemakshalve
zijn die prestaties eerder toege-
schreven aan de ijs-kwaliteiten
van het Thialf-stadion, dan aan
de mogelijkhedenvan Van Gen-
nip. Dinsdagbleek anders.

Van Gennip beschouwt de
3000 meter als haar hoofdnum-
mer. Ondanks de uitnemende
verrichting twijfelt zij of ze bin-
nen drie dagen hersteld zal zijn
voor de 1500meter(zaterdag) en
de 5000 meter (zondag). Pas re-
centelijk isVanGennip ookgaan
twijfelen aan de suprematie van
deploeg van de Oostduitse trai-
ner Rainer Mund. Vlak voor de
500 meter sprakze met de Ame-
rikaanse Bonnie Blair. De af-
spraak was dat beiden een po-
ging zouden wagen de Oostduit-
se vestingte nemen. Na twee da-
gen Olympisch dames-
schaatsenheeft deDDR noggeen
hoofdprijs.

TRAININGS
ACHTERSTAND

Natuurlijk schuilt er iets won-
derbaarlijks in de onverwachte
ontwikkeling. Een maand gele-
den moestVanGennipbij deEu-
ropese titelstrijd in Kongsberg
nog tien seconden op Ehrig toe-
geven. Diemargewasaan derui-
mekant. Hetverschil wilde Van
Gennip graag toeschrijven aan
detrainings- achterstand, diezij
door het verblijf in het zieken-
huis had opgelopen. Als gevolg
van een gedwongen voortijdig
vertrek naar Nederland (voor
een operatieve ingreep) mistezij
de wereldbeker- wedstrijden in
Butte en Calgary. Halverwege
de eerste Olympische week
maakte zij pas kennis met de
voortreffelijke ijspiste.

"Hoeveel rondjes hebjenuhier

helemaal op gereden?", vroeg
een Canadese verslaggever.
"Gossie, die heb ik echt niet ge-
teld", luidde het antwoord. Van
Gennip nam meer de tijd om te

kijken en te kouten met andere
sporters. Hordenkoning Edwin
Moses werd onlangs nog om een
handtekening gevraagd. Die
kende haarniet. Datkan nuver-
anderdzijn. In Europa is dat ze-
ker aan de orde. Van het begin
van haar schaatsloopbaan heeft
Van Gennip opgegekeken tegen
de Oostduitse schaatscollega's.
Na haar gouden greep wordt zij
gevraagd de krabbel te zetten
voor vooraanstaande sportlei-
ders in deDDR.

... YVONNE VAN GENNIP:
goud op de 3000 meter met een

wereldrecord ...

GOKKENEN WINNEN
VanGennipgokteen won. "De

enigemogelijkheidom bijdebes-
te drie te komen is sneller weg-
gaan dan ik normaal doe. Ik heb
Egbert van 't Oever gezegd de
zuurstofflessen klaar te zetten.
Voor als ikhet niet zou redden."
Gestart op een schema van 4.16
(haar Nederlands record) bleek
al snel, dat een betere tijd tot de
mogelijkhedenbehoorde. Egbert
van 't Oever: "Na een kilometer
ben ik overgeschakeld op 4.12.
Toen Yvonne twee ronden voor
het eind nog steeds goed door
ging, wist ik dat er meer in zat
dan zomaar een medaille."

Van Gennip had meer verkla-
ringen voor het succes. Zij wees
met name op haar slotronde. "Ik
weet al jaren dat mijn laatste
ronde ergsterk is. Voorheen was
mijn achterstand gewoonzoveel
opgelopen, datik doorzon sterke
finish te weinig goedmaakte."

STUDIE OPZIJ GEZET
Vier jaar geleden zag Van

Gennip af van de voortzetting
van haar studie medicijnen. Al
in het eerste jaarbleek, dat
schaatsen en een intensieve stu-
die niet te combineren waren.
Gedachten over haar maat-
schappelijke loopbaan heeft zij
sindsdien voortdurend opzij ge-
schoven. "Misschien dat die
Olympische medaille iets ople-
vert", sprak zij laconiek. "Ofhet
dit waard is geweest, dat is toch
koeien met paarden verge-
lijken."

Arie de Jong, vriend van
Yvonneen fysiotherapeut van de
Nederlandse herenploeg, had al
enigeweken geledenin de gaten

datVanGennip nietvoor hettrio
van Mund onder behoefde te
doen. "Tijdens het trai-
ningskamp inButte hebik haar
tempo-trainingen geklokt. Die
waren niet langzamer dan die
van datdrietal."De Nederlandse
en Oostduitse ploegen bleven tot
na de opening van de vijftiende
Winterspelen op de hoog-
landbaan in de Amerikaanse
staat Montana. Grote
vriendschap bloeide tussen bei-
dekampen nietop.

In de op elkaar aangewezen
kleine gemeenschap sloot Van
Gennip wel vrede met coach Eg-
bertvan 't Oever. Eerdertijdens
het seizoen was het tot onenig-
heid gekomen. Zo zelfs, datVan
Gennip tegen het advies van de
schaatsofficials - met name de
begeleidings-commissie
kernploegen - een eigen Olym-
pische route koos. Uiteindelijk
schikte Van Gennip zich door op
verzoekvan deBCK meete gaan
naar het trainingskamp c.g. we-
reldbeker- wedstrijd in Davos.
Hoewel VanGennip devoorkeur
blijft geven aan TjaartKlooster-
boer alstechnisch leider iserres-
pect voor de na dit seizoen schei-
dende schaatstrainer Van 't Oe-
ver. "Hij laatmemijneigengang
gaan. En ik zie bij hem geen en-
kele wrevel als ik Tjaart om ad-
viezen vraag.Dit succes heeft de
druk weggehaald. Ik weet nu
wat ik kan. Dat is een stukje
meer danik had verwacht."

EERSTE GOUDEN MEDAILLE VOOR NEDERLAND
Oostduitse hegemonie eindelijk doorbroken

Yvonne van Gennip in een
wereldrecordtijd naar goud

CALGARY— Het Olympisch schaatstoernooi is toch nietzo
voorspelbaar, als hetzichlietaanzien.Een bookmaker zoueen
lieve cent kunnen verdienen aan deze al jaren door Oost-
Duitsland gedirigeerde tak van de schaatssport. De hoofd-
schuddende Yvonnevan Gennipkon in Calgary eigenlijk ook
nietgeloven, datzijhet massievemachtsblokhad doorbroken.
Eindelijk had de23-jarige Haarlemse haarkrachten getoond.
Op de historische 23 februari waren die groter dan die van
Andrea Ehrig, Karin Kania en Gabi Zange. Een zee van vlag-
gende ballonnenbegeleidde Van Gennipnaar heterepodium
na haar wereldrecord op de3000 meter.

Voor het eerst in haar loop-
baan is Van Gennip voluit ge-
gaan. In strijdmetde sinds jaren
heersende traditie opende zij
niet trager dan haar concurren-
ten. De ingebouwde reserve,
waartoe zij altijd was geneigd,
bleef achterwege. Zelfs de we-
tenschap, dat het angstaanja-
gende tempo Kania, de beste
schaatsenrijdster aller tijden,
duur was komen te staan, kon
Van Gennip niet weerhouden
vaneen gedurfde taktiek. Kania
wasroekeloos ver onderZange's
wereldrecord gaan rijden om te
trachtenhaarploeggenote Ehrig
af tebluffen. Op die manier snel-
de Ehrig naar een wereldrecord:
4.12,09.

Acht Dolfijnen-teams in intern toernooi
Tweede Staal Antillen-waterpolo-
toernooi gaat zaterdag van start

WILLEMSTAD—De Cura-
caose Zwem- en Polo vereni-
ging'DeDolfijnen' start opza-
terdag 27februari haar derde
interne waterpolotoernooi.
Voor de tweede maal gaat dit
toernooi van start onder de
naam van sponsor Staal An-
tillen n.v. Er nemen in totaal
acht teams deel aan dit Staal-
Antillenpolotoernooi, ver-
deeldover drie groepen.

De drie senioren-teams heb-
ben hun naam ontleend aan
Griekse en Romeinse goden, die
alleiets metwatertemaken heb-
ben: Poseidon en Neptunus, de
GriekseenRomeinse godvan de
zee en Pluvius, deRomeinse god
van de regen. Deze drie teams
spelen een volledige competitie.
Elk team ontmoet de andere te-
ams twee maal.

Daarnaast spelen ook de
jeugdteams een hele competitie.
De namen van deze teams zijn
aan zeedieren ontleend: (Red)
Snappers, Groupers en de Octo-
pussies. Het laatste team be-
staatvollediguit dames.

Ook tweerecreatie-teams ont-
moeten elkaar in een serie best-
of-three. Het ene team, de
Turtles, is een dames-team,
waarbij het doel door een man

wordtverdedigd. Daartegenover
kent de Angelfishes slechts he-
ren. Hier verdedigt een vrouw
het doel. Deze verwisseling van
keepers geeft wat meer even-
wicht in de scoringskansen van
beide teams.

TOERNOOISCHEMA
Het toernooi beslaatvier wed-

strijddagen. Men start op zater-
dag 27 februari, vervolgens zet
mendecompetitievoort opzater-
dag5 maart, zondag 13 maart en
de laatste toernooidag is zater-
dag 19 maart. Als
scheidsrechters tijdens het toer-
nooi treden op: Jeroen Kibbe-
laar,Ruud Scholten en WimKe-
man. Het Staal Antillen water-
polotoernooi vindt plaats in het
zwembad van Sentro Deportivo
Kórsou en detoegangtot de wed-
strijdenis geheel gratis.

Het complete toernooischema
zieter als volgtuit:

Zaterdag 27 februari:
17.15 uur: Octopussies - Snap-
pers
18.00uur: Neptunus - Poseidon
18.45 uur: Octopussies - Grou-
pers
19.30uur: Turtles - Angelfishes

Zaterdag5 maart:
17.15 uur: Poseidon - Pluvius
18.00uur: Snappers - Groupers
18.45 uur: Neptunus - Pluvius

Zondag 13 maart:
17.15 uur: Groupers - Octopus-
sies
18.00 uur:Pluvius - Neptunus
18.45 uur: Groupers - Snappers
19.30 uur: Angelfishes - Turtles

Zaterdag 19maart'
17.15 uur: Pluvius - Poseidon
18.00 uur: Snappers - Octopus-
sies
18.45 uur: Poseidon - Neptunus
19.30uur: Turtles- Angelfishes

Aangesloten bonden doen alle mee

CSF organiseert
een Sport-week

WILLEMSTAD —De Cura-
caose Sport Federatie (CSF)
in samenwerking met Sedre-
ko en de gedeputeerde voor
Sportzaken, AgustinDiaz, or-
ganiseert een Sport-week.
Deze Sport-week is van 6 tot
en met 13 maart.

In dezeSport-week zullen met
uitzonderingvan bowling, schie-
ten en atletiek, alle sporten in
het Sentro Deportivo Kórsou
worden gehouden. De bowling-
wedstrijden vinden plaats in
bowlingclub Damacor, het schie-
ten in de Shell-club en de atle-
tiek- wedstrijden rond het
Waaigat.

De entree voor al deze evene-
menten is geheelgratis.

Op zaterdag 12 maart wordt
als onderdeel van deze Sport-
week een symposium georgani-
seerd. Deze vangt om 10.00 uur
aan in de aulavan de UNA. Het
hoofddoel van dezeSport-week is
eenpositief lichtte werpenop het
sportgebeuren op ons eiland,
waarbij vooral de activiteiten
van de jeugdin de sport de aan-
dachtzalkrijgen.

PROGRAMMA
Het prograqmma van de

Sport-week is als volgt samen-
gesteld:

Zondag 6 maart:
16.00 uur: défilé van de deelne-
mende sportbonden
18.00uur: voetbal

Maandag 7 maart:
fl 19.30uur: volleybalvoor da-
mes en voor heren

Dinsdag 8 maart:
f120.00uur: baseball
20.00uur: tafeltennis
20.00uur: badminton
20.00uur: domino

Woensdag 9 maart:
19.30uur: korfbal
21.00 uur: basketbal
20.00uur: schaken

Donderdag 10 maart:
19.30uur: softbal voor damesen
voor heren
20.00uur: dammen
20.00uur: schermen

Vrijdag 11 maart:
20.00uur: karate
20.00uur: judo

Zaterdag 12 maart:
10.00uur: symposiumin de aula
van de UNA
20.00 uur: bowling

Zondag 13 maart:
10.00uur: gewichtheffen
12.00uur: atletiek
12.00uur: schieten
12.00uur: zwemmen
16.00uur: boksen
16.00 uur: wielrennen
19.00 uur: sluitingsceremonie
en prijsuitreiking.

Uitslagen van
Siento-dames

WILLEMSTAD — Op
dinsdagochtend 23 februari
werd de eerste ronde van de
Asiento dames-
paascompetitie gespeeld. Het
echtpaar Van Meijeren was
met een score van 61,01% het
sterkst.
fl Van de negentien deelne-
mende paren behaalden tien
een scoreboven de50%.

De uitslag is als volgt:
1. Echtpaar Van Meijeren:
61,01%; 2. Bustraan - Engel-
man: 57,74%; 3. Kruisheer "
Boudewijns: 56,94%; 4. Schou-
ten - Sheeser: 56,85%; 5. Geen-
en - De Vries: 56,25%; 6.
Nebbeling - VanVliet:55,36%;
7. Vlug - Gumbman: 55,10%; 8.
Smeets - Van de Velde:
51,74%; 9. Haggart - Jones:
51,49%; 10. Fontilus - Van de
Jagt:50,50%.

AMSTERDAM- Tot en metzondag 28februari wordt in het
Europa- complex van hetRAI
tentoonstellingscentrum inAmsterdam de TweewielerRAI
88 gehouden. Een wereldpri-meurop dezefiets - en motorbeursvormen deindoor- triathlon wed-
strijden.

Voor hetafwerken van hetzwe-
monderdeel is zelfs een speciaal
zwembad ontwikkeld.De zwem-
mers zijn via lijnen verbonden
met een computer, die berekenthoeveel meter is afgelegd. Voor
net loop- en fietsgedeelte wordt
Sebruikgemaaktvan respectieve-
tijk loopbanden en speciale ho-
metrainers.

Op defoto de vier zwemmersoan delijn in hetzwembad.
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Zondagavond op filmkanaal.



Verhaal van Marquez
verfilmd in Cuba
MEXICO — De regisseur

TomasGutierrez Aleaheeft in
Cuba een film opgenomen ge-
baseerd op een van de verha-
len van de Colombiaanse
schrijverGabrielGarcia Mar-
quez.Het gaatom hetverhaal
«Cartes en el Parque» (Brie-
ven in hetpark) datverfilmd
werdonder denaam «Amores
Dificiles» (Pijnlijke liefdes).

De Cubaan vertelde altijd al de
wens gehad te hebbeneen film te

en "overeen simpele liefdes-
geschiednenis, waarin alle te-
genstrijdige gevoelens aan deor-
de komen.

De film gaat over twee gelief-
den die beiden, zonder datzij het
van elkaar weten, dezelfde
schrijver inschakelen om brie-
ven te schrijven naar elkaar.

De film werd opgenomen in
Matanzas een stadin het westen
van Cuba. Garcia Marquez is
voorzitter van de Vereniging
voor de Nieuwe Latijnsameri-
kaanse film inCuba eneenregel-
matigebezoeker van het eiland.
Hij woont afwisselend in Mexico

a Cuba.

Duizenden
Cubaanse regering
wil politieke
gevangenen vrijlaten

FORT LAUDERDALE —De Cubaanse regering is van
plan een groot aantal Cu-
baanse gevangenen vrij te la-
ten om te voorkomen dat de
mensenrechten- commissie
van de Verenigde Naties een
onderzoek in zal stellen naar
de mensenrechten in Cuba,
aldus een Amerikaanse
functionaris.

Fidel Castro "laat duizenden
politieke gevangene vrij" om de
landen diedeelnemenaan debij-
eenkomst van de mensen-
rechten- commisisevan deVNin
Geneve, te weerhouden het

ikaanse plan te steunen
een onderzoek naar de situa-

tic van de mensenrechten voor-
staat, aldus de Amerikaanse
vertegenwoordiger in Geneve,
Armanda Valladares.

De krant TheFort Lauderdale
News kwam met hetbericht dat
een woordvoerder van de Cu-
baanse delegatie in Geneve ver-
klaard had dat vandaag een be-
langrijkemededeling in deze ge-
daan zou worden in Cuba.

medewerker van het
'.merikaanse departement ge-
i seerd in deCubaanse be-

igen noemde het aantal
van 'duizenden gevangenen'van
Valladares(diezelf22 jaarinCu-
ba gevangen zat) wat erg opti-
mistisch. Maar deCubanenkun-
nen wel zoveel mensen vrijlaten
dat het indruk maakt, aldus de
ambtenaar.

VREDESPROCES
President Reagan vindt datde

partijen in het Midden- Oosten
hun oude ideeën en nutteloze
sjtandpunten moeten opgeven en
een serieus proces van onder-
handeling en verzoening begin-
nen. De Amerikaanse minister
van Buitenlandse Zaken George
Shultz gaat binnenkort op vre-
desmissie naar het Midden-
Oosten.

"Het zou een van de grootste
prestaties van dit bewind zijn,
als we vrede zouden kunnen be-
reiken voordat ikaftreed", aldus
de president in zijn eerste
persconferentie van ditjaar.Hij
herhaalde het Amerikaanse

standpunt dat elke oplossing
voor het Midden- Oosten tege-
moet moetkomen aan debehoef-
teaan veiligheidvan Israëlen de
legitieme rechten van de Pales-
tijnen. Shultzmoetverkennenof
er "praktischeenreële vorderin-
gen" voor een vredesregeling
mogelijk zijn.

Reagan ging ook in op het ge-
weld in de doorIsraël bezette ge-
bieden, datnaar zijn zeggen van
beide kanten komt. De onrust is
echterniet spontaan en van bin-
nenuit ontstaan. Er zijn "ele-
menten , van buitenaf"
werkzaam die de bevolking van
dewestelijke Jordaanoeveren de
Gaza- strook opjutten. Reagan
sprak van bepaalde mensen die
te boek staan als terroristen en
die de zaak opstoken. Maar hij
bleef het antwoord schuldig op
vragennaar detailsover dezeon-
ruststokers.

*****BRUSSEL — De EG- ministers
van begrotings- zaken zijn in de
nacht van dinsdag op woensdag on-
verwachtop grote moeilijkheden ge-
stuit bij het opstellenvan deEurope-
se begrotingvan dit jaar.Allelanden
zijn heterover eens datdeEG ditjaar
ruim 101 miljard guldenmag uitge-
ven,maar Italiëvindt datzijnbijdra-
gevan 275 miljoen gulden te hoogis.
Volgens de Italianenis doordeoveri-
ge lidstaten een verkeerde uitlegge-
geven aan het akkoord datanderhal-
ve week geleden is gesloten door de
Europese leiders. De beraadslagin-
genzijnna 15uurvergaderenvoorlo-
pig onderbroken tot volgende week
dinsdag.

Reagan wil vrede in Midden-Oosten

Palestijnen vermoorden
Israëlische informant

TEL AVIV — Ongeveer 200
soldaten van het Israëlische
leger hebben in de nacht van
donderdag op vrijdag enkele
tientallen Palestijnen gear-
resteerd in hetdorp Khabati-
yeh opdewestelijkeJordaan-
oever. Zij worden verdacht
van betrokkenheid bij de
moord op een dorpsbewoner
die bekend stond als een in-
formant van het Israëlische
leger.

Woedende dorpsbewoners in
hetnoordelijke dorpjeKhabatiy-
eh vielen het huis van de Pales-
tijn Mohamed Al-Ayad aan om-
dat hij zou heulen met de Israë-
lische vijand. De man opende
met een Israëlisch wapen het
vuur toen men zijn huis in brand
stak. Hijschooteen vierjarigjon-
getje dood en verwondde
minstens 13 mensen. Nadat zijn
huis in vlammen was opgegaan,
haalde men heternstig verbran-

de lijk van Ayad eruit en hing
men het met eenPalestijnse vlag
op aan een electriciteits- mast,
aldusPalestijnse zegslieden.
Volgensanderebronnenzou Ay-
adzichzelf doorhethoofd gescho-
ten hebben.

Het Palestijnse persbureau
PPS verklaarde dat Ayad "her-
kend was als spion voor Israël".
Volgens Israëlische veilig-
heidsbronnen heeft slechts een
handjevol Palestijnen dat sa-
menwerkt met de autoriteiten
een vergunning voor automa-
tische wapensom zichzelf tekun-
nen beschermen.

De soldatendiein denachtvan
woensdag op donderdag het
dorpje binnenkwamen hadden
bij de razzia lijsten met namen
vanverdachten bijzich. Bij dear-
restatie verzetten de ge-
blinddoekte Palestijnen zich
niet.

Tutu: "een oorlogsverklaring"
Anti-apartheidsgroeperingen reageren
woedend opbesluitregering Zuidafrika

KAAPSTAD — Het verbod
op alle politieke bezigheden
van de belangrijkste anti-
apartheids- groeperingen in
Zuidafrika heeft hevige ver-
ontwaardiging opgewekt bij
tegenstanders van het
apartheidsbewind, "een oor-
logs- verklaring" noemde de
zwarte aartsbisschop Des-
mond Tutu hetbesluit van de
regering om zeventien orga-
nisatieshet zwijgen op te leg-
gen. Onder de getroffengroe-
peringen is het Verenigd De-
mocratischFront (UDF).

Tutu twijfelt er niet aan dat
het verbod zal leiden tot woede
uitbarstingenin dezwarte woon-
gemeenschappen. Volgens hem
is vreedzame oppositie nu on-
mogelijkgeworden. "Hetfeitelij-
ke verbod op onze politieke orga-
nisaties die nog konden opere-
ren, iseenregelrechte ramp voor
Zuidafrika", zo stelde de aarts-
bisschop. DomineeAllanBoesak
liet zich in soortgelijke zin uit:
"De Zuidafrikaanse regering
dwingt steeds meer mensen on-
dergronds te gaan werken, zij
brengt steeds meer mensen tot
de overtuigingdatgeweld deeni-

ge overgebleven weg is".Boesak
kondigde aan naar nieuwe ma-
nieren te zoeken om opvreedza-
me wijze verzet te bieden tegen
hetapartheids- regime. De zwar-
te activiste Winnie Mandela
meent dat de nieuwe maatrege-
len de Zuidafrikaanse zwarten
dichter bij een ernstige botsing
met de blanken hebben ge-
bracht. " De regering heeft dit
land letterlijk tot een polities-
taat omgevormd", aldus Mande-
la in een interview met de BBC-
televisie.

WAREN - Een SS-12 raket
wordt op de basis Waren in het
noorden van de DDR in gereed-
heid gebracht voor transport

naar de Sovjetunie. De Sovjet-
Russen zijn bezig met de ont-
mantelingvan deraket- installa-
ties.

NOODTOESTAND
Opgrond van de noodtoestand

werden alle politieke activitei-
ten van zeventien organisaties
verboden. De beperkende maat-
regelen gelden behalve voor het
UDF voor de grote vakcentrale
COSATU, die zich alleen nog
maar mag bezighouden met
puur vakbondswerk, de zwarte-
bewustzijns- organisatie AZA-
PO en het steuncomité van ou-
ders van politieke gevangenen
(DPSC). Hetverbodkomt neer op
het monddood maken van vrij-
wel de gehele georganiseerde
zwarte oppositie. Het is het
meestvergaande optreden tegen
oppositie- groepen sinds 1977,
toen de regering een reeks
zwartbewustzijns- organisaties
buiten dewet stelde.

In Soweto, centrum van zwart
verzet, leidde hetnieuwsover de
maatregelen tot heftige discus-
sies maar ongeregeldheden ble-
ven uit. Patrouillerendemilitai-
ren kregen verwijten, maargeen
benzinebommen naar het hoofd
geslingerd. De reacties van be-
woners liepen uit een van boos-
heid tot berusting. "Niets wordt
hier beter. Het maakt allemaal
niets uit", zei een oude inwoner
van Soweto. "Zwarten weten wat
zij willen. Geen enkelerepressie
houdthentegenzich teverzetten
tegen deapartheid", meende een
strijdlustigerstraatverkoper.

DOORGAAN
De UDF- leidsterAlbertinaSi-

sulu waarschuwde de regering
dat"geen enkeleonderdrukking
onze aandachtkan afleiden van
onze doelen". "Wijzullen het niet
overonzekant laten gaan",voeg-
dezijeraan toe. Het UDF gafeen
verklaring waarjn, staat dat de
organisatie doorgaat "met het
uitvoeren van zijn historische
taak om deverdrukte mensen in
ons land te verenigen".

De Verenigde Staten veroor-
deelden de- maatregel.
Woordvoerder Redman liet we-
ten dathet Amerikaanse minis-
terie van Buitenlandse zaken
"ontzet" was na het bekendwor-
denvan hetverbod. De Zuidafri-
kaanse ambassadeur in Was-
hington, Piet Koornhof, werd
door onderminister Chester
Crocker ontboden om te horen
dat de Amerikaanse regering
met "ontzetting en droefheid"
kennis heeft genomen van het
Zuidafrikaanse besluit.Redman
sprak van "een grote stap achte-

ruit" voor de zwarte meerder-
heid in Zuidafrika.De regering-
Reagan blijft echter tegenstan-
der van sancties tegen Pretoria
"omdat die geen einde zouden
maken aan de apartheid".

GEWELD
Ook deBritse regering haalde

uit naar het tot zwijgen brengen
van de anti- apartheids- groepe-
ringen. Minister Geoffrey Howe
van Buitenlandse zaken zei be-
zorgd te zijn dat de tegenstan-
ders van apartheid dé hoop op
vreedzame veranderingen ver-
lipzen. "Fmstratie en wanhoop

brengen geweld voort", z«'
Howe.

De Gemenebestsprak bij mof
devan secretaris- generaalShi*
dath Ramphal van een "bee*
tachtige daad"."Ter verdedigd
van de apartheid willen de Zvób
afrikaanse autoriteiten iede'
spoor van oppositie tegen di'
kwade systeem vernietigen", &
steldeRamphal in een verkil
ring. "De internationale gf'
meenschap moet het Pretoria
duidelijk maken dat deze ondef
drukking even ontoelaatbaar i*
als de apartheid zelf'.

REVANCHE
Men isbij deonderneming ge-

brand op het nemen van finan-
ciëlerevanche ten opzichte van
1987 en de raad van bestuur
volstaat met hetuitspreken van
de verwachtingen dat 1988 een
jaarvan winstherstel zal
worden.

Voor de komende maanden
wordt een afnemende groei ver-
wacht voor de computer- indus-
trie, maar voor het segment
waarin Multihouse werkt (mid-

delgrote computers; systeem-
huis- diensten, programmatuur-
pakketten), zijn mogelijkheden
aanwezig.

Ook binnen de computer- in-
dustrie zijn er ontwikkelingen
gaande die kunnen leiden tot
concentraties van marktpartij-
en. Multihouse acht die con-
centraties zinnig gezien de ver-
wachtingen ten aanzien van de
open Europese markt vanaf
1992. Multihouseis albenaderd
voor samenwerking, maar zij
wenst zich zelfstandig te con-
centreren op herstel van het
winstniveau.

Als beursfonds zou Multihou-
se echter wel eens gedwongen
kunnen wordeneerder eenkeuze
te maken en daarom hebben
commissarissen besloten ge-
bruik temakenvan destatutaire
bevoegdheid tot het uitgeven
van preferente aandelen om de
onderneming tegen een onge-
wenste overneming te bescher-
men. Donderdag werden zoveel
preferente aandelenbij een onaf-
hankelijke stichting geplaatst
datMultihousezichvandemeer-
derheid der aandelen verzekerd
weet, zo heeft de voorzitter van
deraad van bestuur, prof. TH.J-
Mulder, desgevraagdverklaard.

LIMA — Zware overstromin-
gen in het zuidoosten van Peru
nebben volgens radioberichten
aan zeker 38 mensen het leven
gekost. Door hevige regenval is
de rivier de Kumpirishiato bui-
ten haaroevers getreden en zyn
48 woonhuizen weggespoeld.
Met helikopters zijn levensmid-
delen, medicijnenen tentennaar
hetrampgebied overgebracht.

Het hoge water leidde er zon-
dag toe dat een bijna 50 meter
lange brug brak en vijf
vrachtwagens naar beneden
stortten. Doordat de verbindin-
gen in hetrampgebied verbro-
kenzijn werd ditpastwéé dagen
laterbekend.

GEOLSEDEERD
Functionarissen van dekerk

wilden geen bijzonderheden ge-
ven over de inhoud van het ge-
sprek met Swaggart, maar vol-
gens de Washington Post zou de
bevlogen prediker tegenover de
synode hebben bekend dat hij
contact heeft gehad met een
prostituee en dat hij sinds zijn
jeugdgeobsedeerd was door por-
nografie. Het besluit van de sy-
node van Louisiana zal worden
voorgelegd aan het hoofdkwar-
tier van de"Assemblies of God",
dat vervolgens' moet besluiten
over eventuele maatregelen te-
gen Swaggart. Het kerkge-
nootschap telt in de hele wereld
16miljoen leden.

FOTO
Detelevisie-predikant raakte

vorige week in opspraak nadat
de pers berichtte dat de "As-
semblies of God" foto's hadden
gekregen van Swaggart en een
prostituee bij het verlaten van
een motel inNewOrleans. Defo-
to's zouden afkomstig zijn van
domineeMarvinGorman, dieuit
hetkerkgenootschap is gezet na-
dat Swaggart hem van overspel
had beschuldigd. Gorman heeft
ook een gerechtelijke procedure
aangespannenwaarinhij90mil-
joendollar smartegeld eist van
de populaire televisie- predi-
kant.

Swaggart "zondeval" stuitte
op weinig medeleven bij Jim
Bakker, de oprichter van hetre-
ligieuzePTL- imperium, die vo-
rig jaar moest aftreden nadat
Swaggart had laten uitlekken
dat hij seksuele contacten had
gehad met een secretaresse.
"Hetenigecommentaar dat mijn
vrouw Tammy en ik hebben zijn
de woorden van Jezus: hij die
zonderzonden is werpe deeerste
steen",zeiBakker.

Uitgiftepreferentie aandelen

Bescheiden wins
voor Multihouse

GOUDA — Multihouse
heeft over het afgelopen jaar
slechts een zeer bescheiden
winst geboekt, terwijl de om-
zet met 10procent is gedaald.
Dat heeftdecomputer- onder-
neming woensdag bekendge-
maakt. In 1986 zette zij 117
miljoen om en boekte zij een
nettowinst van 6,9 miljoen
gulden. Om zich tegen over-
neming te beschermen gaat
hetbedrijf over tot deuitgifte
van preferente aandelen.

In augustus, bij debekendma-
king van de halfjaarcijfers, ging
Multihouse nog uit van een
winststijging van 25 procent in
1987, maar halverwege decem-
ber liet zij al weten datwinsten
omzet lager zouden uitvallen
dan over 1986. Als oorzaken gaf
deraad van bestuur toen aan de
toenemende concurrentie, da-
ling van de marktprijzen en va-
lutaperikelen. Anderzijds wees
hij op investeringen en verbete-
ring van deinfrastructuurenre-
organisatie van een verliesla-
tende werkmaatschap.

Enkele voorzieningen gecom-
bineerd meteerder gemelde ont-
wikkelingen hebben de sterke
vermindering van het resultaat
vorig jaar veroorzaakt. Multi-
house ervaart dit als "zeer te-
leurstellend na een lange perio-
de van onafgebroken winststij-
ging", zo deelde zij woensdag
mee.

Rehabilitatie-periode van twee jaar
Televisiepredikant Swaggart krijgt
kans zijn fouten goed te maken

ALEXANDRIA — De Ame-
rikaanse televisie- predikant
Jimmy Swaggart, diezondag
zijn ambtneerlegde nadat hij
beschuldig was van contac-
ten met een prostituee, krijgt
van zijn kerkgenootschap de
kans zijn fouten goed te ma-
ken. De synode van de "As-
semblies of God" in de staat
Louisiana maakte maandag
bekend datSwaggarteen"re-
habilitatie-periode"van twee
jaarmoet ondergaan enzeker
drie maanden lang niet mag
prediken in de Verenigde
Staten.

Swaggart, diezondagvoor een
gehoorvan 7.000volgelingenbe-
kende dathij tegen God, zijn ge-
zin enzijnkerk "gezondigd" had,
overlegde maandag negen uur
met functionarissen van de"As-
senblies of God" over zijn toe-
komst. Na afloop van het onder-
houd deelde de voorzitter van de
regionale synode in Louisiana,
dominee Cecil Janway, mee dat
Swaggart een proefperiode van
twee jaarkrijgt waarin hij onder
toezichtzal komen te staan van
functionarissen van dePinkster-
groepering. Verder mag hij ze-
ker driemaanden nietprediken,
behalve in het buitenland.

"Ik geloof dat hij een integer
mens is. Ik geloofniet dathij een
fatale misstap heeftbegaan", zei
Janway over de charismatische
prediker, dievan zijnkerk inBa-
ton Rouge een miljoenenbedrijf
heeft gemaakt. Een andere
functionaris van dekerk zei dat

Swaggart "blijk galvan deemoe-
digheiden berouwen geen enke-
le keer probeerde de schuld aan
een ander tegeven".

VUILE STREKEN
De perikelen van Swaggart

zijn een tegenslag voor Pat Ro-
bertson, eenvan deRepublikein-
se kandidaten voor het presi-
dentschap. Robertson, die zelf
aan hethoofd stondvan een van
de grootste televisie- kerken van
de Verenigde Staten en het her-
stel van de morele waarden tot
inzetvanzijncampagneheeft ge-
maakt, suggereerd maandagvia
een woordvoerder dathet schan-
daal met opzet in de openbaar-
heid is gebracht om zijnkansen
te schaden. Volgens zijn
woordvoerder, GaryLane, vindt
Robertson het "vreemd dat dit
twee weken voor Super Tuesday
naar buitenkomt". ÓpSuperTu-
esday, 8 maart, vinden in een
groot aantal zuidelijke staten,
waar Robertson veel aanhang
heeft, voor- verkiezingen plaats.
"Men heeft ons al heel watvuile
streken geleverd. Robertson
denkt dat de anderen dit moge-
lijk ook tegen hem zullen probe-
ren te gebruiken, maar datzal
niet helpen", aldusLane.

AMIGOE10

Pa Pueblo I di Pueblo !!! SUFFISANT

VLEES PAKKET VRIJDAGAVOND KOOPAVOND "^S?""
500gr.Stoofvlees tOtB.oouur 1 qn
32 %, gK2~ Z9terda9 n0" StoPtot 600 UUr —500 gr. Spareribs palingworst
1 Whole Chicken

m H^mjLm^j^^^n| 2.5 D
- _y,' mm. EuTjEliE BOTERHAM WORST5.75 WWI7?rTPffvWPWHrIH /2pond

ROSBIEF 11 RrPPnfIÉÉ^ËI ■ 2.5Q
kilO WÏMMMËImmBéiM

CHICKEN WHOLE LEGS

9.5 D Chocolademelk Itr 1.69 4.95
picnic ham AnloMie 600gr.. 1-99 _ 1Jiin Vruchten joghurt Itr 2.25 komkommer salade I

Dominicaanse coffee p.bl 4.25 perkil°

4.5 D Appelsap P-- Itr 1.79 1 .35 II

DONDERDAG 25 FEBRUARII9BB D

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorzieningonderbreken op:
* Zondag 28februari 1988

vanaf 09.00 t/m 15.00uur.
* Gedeelte Berg Altena, gedeelteSalina, gedeelte Kleer-

makersweg, gedeelte Bankwerkersweg, gedeelte
Lindberghweg, Parmatiersweg, gedeelte
Goudsmidsweg, Nieuwe Pareraweg, Landhuis Hel,
HuishoudschoolKoningin Juliana, verkeerslichtenro-
tondeRijkseenheidboulevard.

igiKODELA^



Telefoonrekening maart Setel automatiseert voor 1 miljoen
hoger

WILLEMSTAD — Telefo-niebedrijf Setel heeft aange-
kondigd dathetbij het opstel-ten van detelefoon- rekening
voortaan uit zal gaan van een
boekmaand die loopt van de
eerste tot de laatste dag van
«emaand.Totnu toe werd ge-
rekend van de twintigste van
«e maand tot de twintigstevan de volgende maand.Voordeelvan denieuwerege-
Ung is databonnees voortaaneen beterzicht hebbenop hun
uitgiften per maand.

Setel zal de regeling wel ge-
'eidelijk invoeren; een abrupte
verandering zou betekenen databonnees de volgende maand
°peens voor een maand plus on-geveer tien dagen extra zoudenmoeten betalen, hetgeen voor
sommie financiële problemen

metzich meekan brengen. Daar-
om wordter in twee etappes van
vijf dagen opgeschoven. In de
boekmaand maart zullen tele-
focnbezitters een rekening krij-
gen die betrekking heeft op de
periode 20januaritot 25februa-
ri, in april betreft derekening de
tijd tussen 25 februari en 31
maart.

Nadien wordt gerekend van 1
tot 30 april en zo verder.

Setel handhaaft de derde
werkdag van de maand volgend
op de boekmaand als vervalda-
tum. Hetprincipe van afsnijden
bij wanbetaling blijft eveneens
ongewijzigd. De rekeningen
worden ondanks de wijziging in
ie periode van de boekmaand,
maandelijks in deperiode tussen
ietiende toten met devijftiende
verzonden aan de abonnees.

WILLEMSTAD-Gisteren te-
kende Setel- directeur Angel
Kook het contract voor de bestel-
ling van computer- apparatuur
en een software-pakket voor ad-
ministratieve doeleinden. Met de
aanschaf is een bedrag van rond
de 1 miljoen gulden gemoeid.
Daarmee gaat hetCuragaos tele-
foniebedrijf een nieuwe automa-
tiserings- fase tegemoet.

Bij de ondertekening was on-
der andere aanwezig Lionel
Anthony, general manager van
het adviesbureau CCSI (Carib-
bean Computer Software Inter-
national). CCSIheeft samenwer-
king gezocht met hetbedrijfDPI
dat in Huston, Texas zijn hoofd-kantoor heeft en gespecialiseerd
is incomputer- software-pakket-
ten voor telefoondiensten. DPI
werd gisteren vertegenwoordigd
doormanager Scott van derHei.

Op defoto links ZitaLeit, ad-
junct-directrice van Setel belast
met financiële zaken, en uiterst
rechtsLorna Llewelyn, technical
manager van CCSI.

Dito Mendes: onderwijs-nota mist achtergrond-gegevens

Antillianen moeten voor HBO
'schakel-klas' doorlopen

.WILLEMSTAD — De nota
edukashon den portal diananan nobenta' (Onderwijs

°P de drempel van de jaren
jtegentig) die de gedeputeer-
de van onderwijs, ing. Angel
falsbach, heeft samenges-
teld, laat het een en ander te
Mensen over. Dit stelt Dito
Mendes van de oppositiepar-
tij PNP. Eén van zijnkritiek-Punten is datinhetlijvigerap-
P°rt de noodzakelijke cijfersontbreken, waarmee degede-
puteerde zijn richtlijnen zougunnen staven, aldus Men-des. Zo stelt degedeputeerde
«at op net onderwijs met 34
juujoen gulden moet worden
oezuinigd, terwijl tegelijker-
Ud de onderwijs- resultaten
erbeterd moeten worden.Gedeputeerde Salsbach geeft

echter op geen enkelemanier
l*anhoe hij aan ditbedrag ge-
dooien is.

Over enkelemaanden komt ereenfinanciële nota uitvan gede-
puteerde Salsbach ter aanvul-llng van de huidige. Mendes is
Van mening dat dat veel te laat
!s- Mendes: "Debasisvan denota
isverbeteringvan hetonderwijs,
terwijl tegelijk bezuinigd moet
w°rden.Beide nota's hadden sa-
aien gepresenteerdmoeten wor-
den. Nu hebben we alleen woor-den, invullingis er niet".

In 1981 heeft de toenmalige

minster van onderwijs, minister
Veeris, een voorlopige nota uit-
gegeven over de structuur van
het onderwijs. Sinds verleden
jaar is men bezig met discussies
over deeindstadia van dezenota,
diebinnenkort inzijn definitieve
vorm uitgeven zal worden. Het
eilandgebied heeft echter ook
een onderwijs-nota uitgegeven.
Mendes: "Momenteel bestaat er
geen duidelijkheid welke
richtlijnen gevolgd zullen wor-
den, die van het land of van het
eiland. Daarover is nog geenbe-
slissing gevallen.

Mendes beschuldigt de huidi-
geregering van inconsequentie.
In een brief van minister presi-
dent Don Martina aan Neder-
land zijn verschillende bezuini-
gings-maatregelen van de over-
heid genoemd om begro-
tingshulp los tekrijgen. Volgens
Mendes zou op het onderwijs
vanwege het te volgen volume-
beleidmet 15 procent bezuinigd
worden. Dit zou een afvloeiing
van 390 man in hetonderwijs be-
tekenen. De onderwijs- deskun-
digevindt dat het volumebeleid
op dit moment niet kan worden
toegepast. Mendes: "Het aantal
leraren dat naar huis wordt ge-
stuurd, isafhankelijk van dere-
sulatenvan discussies over de
onderwijsnota. Deregering zegt
nu dat 390 mensen in het onder-
wijs wegmoeten, maar om het
peil op onze scholenenigszins te

handhaven, zal misschien in de
toekomst blijken dat maar 50
leraren ontslagen worden. De
regering beduvelt zowel Neder-
land als debevolking".

SCHAKELKLAS
Mendes: "Ook de studieresul-

taten van de ongeveer 500 beur-
salen in Nederlanden laten te
wensen over. Momenteel is er
een brief uit Nederland onder-
weg naar de ministervan onder-
wijs. Daarin staat dat de ge-

meente Tilburg besloten heeft
dat Antilliaanse studenten die
een M.8.0.- opleidingwillenvol-
genmetingangvan hetkomende
schooljaareerst een schakelklas
van één jaar moeten doorlopen.
Pas daarnakunnen zij doorstro-
men naarhetM.8.0.-onderwijs.
Dit vanwegedebedroevende stu-
dieresultaten van Antilliaanse
studenten. Als één stad deze
maatregel heeft genomen, zul-
len andere steden dit voorbeeld
wel spoedigovernemen".

Drs de rooy naar korpodeko
Garantie-krediet-regeling
klein- en middenbedrijf

WILLEMSTAD — Met in-gang van 1 maart treedt drs
pH. deRooy, voorheen direc-
*eur van deAmbtenaren Cre-dit Union, in dienst van Kor-P°deko. De Rooy zal onder
j?eerbelastzijn met de dage-
"JKse leidingvan deGarantie-
£redletregeling voor het
£*ein- en Middenbedrijf van

Streefdatumoor de inwerkingtredingvan dieregeling is 1 mei.. Met de Garantie-kredietrege-ungvanKorpodeko wordteen —*°or Curacao — bijzondere fi-nancierings- regeling

geïntrouuceerü. Aan kleine en
middelgrote ondernemers, die
volgens de geldende normale
bancaire maatstaven niet in
aanmerking komen voor (verde-
re) kredietverlening door de
bank, kan — indien zij voldoen
aan de in de regeling gestelde
voorwaarden —een doorKorpo-
deko gegarandeerd krediet wor-
denverstrekt.

De kredietverlening onder de
garantie-regeling is echter aan-
vullend van aard: de garantie
van Korpodeko zal slechts ver-
leend kunnen worden indien de
commerciële banken voor eigen
rekening en risico zelfook deel-
nemen in dekredietverlening
aan debetreffende ondernemers.

Om in aanmerking te komen
voor een door Korpodeko gega-
randeerd krediet dient de onder-
nemer zelf een aanvraag in te
dienenbij de lokale commerciële
banken—deze aanvraagkan be-
helzen de uitbreiding van een
reeds bestaande onderneming of
het opstarten van een nieuw be-drijf. Thans wordt doorKorpode-
ko delaatste hand gelegd aan detekst van de regeling, in nauw
overleg met debanken.

Politie waarschuwt:
Zwaar transport
Willemstad — Zondag

vanaf zeven uur 's ochtendsln-dt opnieuw een zwaar
ra^P°rt plaats van een buizen-
*eldbestemd voor deKAE. Eve-nals vorige week begint dit
ransportbij de container-havenneemtvervolgensdevolgende

c?ute: oostelijke rijbaan Eman-
topatie- boulevard, kruispunt

Schottegatweg-
S°°rd en west, Nijlweg, Frateradulphusweg, Van Eyck van
i °°rthuizen- weg en Ree-

s UP het gedeelte gelegen tus-
i Post IVen dekruising Frater

zal dit transport
g ?r «e zuidelijkerijbaan van dej^ottegatweg-westen deooste-

J«e rijbaan van de Nijlweg
waats vinden.
i *"j het transport zijn trailers, etrokken dieeen totaalgewicht
«ebben van 17 ton, en 18 meter,ang en 7 meter breed zijn.

De politie doeteen oproep aan
ptomobilisten in de ochtendu-
,eh van zondag zoveel mogelijke, aangegeven route te ver-
lijden.

Werknemer verdacht
van verduistering

WILLEMSTAD— Een vrou-
welijke werknemer wordt ver-
dacht van hetplegen van vals-
heid in geschrifte en verduiste-
ring van een grote som geld in
het bedrijf waarvoor zij dienst
deed.

Volgens de aangever van de
verduistering zou de vrouw zich
in deperiode van augustus 1985
tot maart 1987 ongeveer 25.000
onrechtmatig hebben toegeëi-
gend. In die maanden zou zij de
loonzakjes voor dereeds ontsla-
gen werknemers hebben opge-
maakt hebben en geboekt, ter-
wijl zij zelf het geld opnam en
hiervoor valselijk tekende. De
zaak wordt verder onderzocht
door derecherche.

Bank Nederlandse Antillen

Tegoed Landsontvanger
sterk toegenomen

WILLEMSTAD—In janua-
ri is het tegoed van de
Landsontvanger sterk toege-
nomen,namelijkmet22,3 mil-
joengulden tot een bedrag
van 26.8 miljoen.Dit ishetge-
volg van de overmaking van
rente en aflossing op ontwik-
kelings- kredieten, de zoge-
naamde meerjarenplan- le-
ningen, door Curacao. Het
Land zal dit, samen met haar
eigen rente- en aflossings-
verplichtingen, volgende
maand naar Nederland over-
maken.

haartegoedbij de lokalebanken.
De banken hebben vervolgens
dit bedragovergemaaktnaar de
Landsontvanger via hunreke-
ning bij de Bank van de Neder-
landse Antillen (BNA).

Het tegoed op de rekening
'Tijdelijk kasvoorschot Land' is
gedurendejanuari opgenomen
enpereindevan de maandis een
schuld te zien van 2.1 miljoen
gulden. Totaal is hierdoor een
bedrag van 4,5 miljoen gulden
aan liquiditeiten vrijgekomen,
die voornamelijk zijn aange-
wend ter aflossing van schat-
kistpapier.

Bovengenoemde overmaking
is tevens de belangrijkste ver-
klaring van deafnamevan dete-
goeden van het bankwezen met
10,2miljoen, dietot uitdrukking
komt op depost 'Banken. Hetei-
landgebiedCuracaoheefthetbe-
drag aan rente en aflossing
namelijk laten afschrijven van

Het saldo op de rekening
'Meerjarenplan- projecten' is
met 8,2 miljoen afgenomen tot

De verkorte balans van de
BNA zierer voor demaand janu-
ari 1988als volgt uit:

49,4 miljoen. Van dit bedrag is
6,5 miljoen naar het eilandge-
bied Curacao overgemaakt en
1,7 miljoen naar hetLand ombe-
talingen ten behoeve van ont-
wikkelings- projecten te ver-
richten.

De bankbiljetten- circulatie is
met 5,6 miljoen afgenomen. Elk
jaar is er in januarisprake van
een afname, na depiek in decem-
ber. In december stijgt de hoe-
veelheid bankbiljetten in om-
loopaltijd, omdat men meergeld
uitgeeftdan normaalin verband
met defeestdagen.

Tenslotte laat de deviezenre-
serve bij de BNA een geringe af-
name zien, namelijkvan 3,2 mil-
joentot een niveau van 388,5
miljoen.

Tot zover een persbericht van
deBank van de Nederlandse An-
tillen.

Verkorte Balans (in miljoenen guldens)

31-01-'BB 31-12-'B7 31-01-'BB 31-12-

Vorderingen op het Kapitaal en reserves 54.7 54.
Goudfonds 67.6 67.6 Bankbiljetten 126.6 132.

Deviezen 388.5 391.7 Landsontvanger 26.8 4.
Voorschotrekening Eilandsontvanger 19.3 18.

Land 113.3 113.3 Banken 185.9 196.
Tijdelijk kasvoorschot Crisisfonds 26.9 26.

Land 2.1 - Rekening Meerjaren-
Leningen aan banken - 0.2 plan projekten 49.4 57.Overig 13.8 13.4 Solidariteitsfonds 3.2 4.

Tijdelijk kasvoorschot
Land - 2.

Deposito's Overige
ingezetenen 81.7 77.

Overig 10.8 11.

585.3 586.2 585.3 586.
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Mogelijke dader 45 inbraken
Jongeman aangehouden
na overval op vrouw

PHILIPSBURG — Een da-
me stond ongeveer halfvijfin
denamiddag op de St Peter's
Road, toen een jongemanvan
negentien jaarnaar haar toe
kwam en haarom geld vroeg.
Toenzij datweigerde,nam hij
een steen en sloeg de dame
daarmee op het hoofd. In het
hospitaal moest de dokter de
wond dichten met vijf
hechtingen.

De politie gingop zoek naar de
jongeman,maarkon hem niet te
pakken krijgen. Ze wisten dat
het de beruchte A.R. was, die al
geruime tijd door de recherche
wordt gezocht. De volgende mor-
gen werd een uitgebreide zoe-
kactie op touw gezet, en A.R.
werd nog vóór de middag gear-
resteerd.

De politie trof verschillende
artikelen aan die hij had gesto-
len en waarvan sommigenog de
vorige avond als gestolen waren
gerapporteerd. Naar ver-
wachting zal de arrestatie van
deze jongeman meer rust bren-

gen indewijkStPeter's en omge-
ving, daar men de vaste overtui-
gingheeft dathijeen lijst van on-
geveer45 inbraken in ditdistrict
op zijn naam heeft staan.

Twee gevallen
van hit and run

PHILIPSBURG—Gedurende
de afgelopen dagen kwam het
tweemaal voor dat een auto een
voetganger aanreed waarbij
men het niet nodig achtte te
stoppen.

In het eerste geval betrof het
een man dieom 10 uur 's avonds
opdeL.B. ScotRoad liep. Na door
een arts onderzocht te zijn, kon
hijweer naar huis.

In het tweede geval moest het
slachtoffer, die de volgende dag
om9uur 's avondsopdeArchRo-
ad was aangereden, gewond in
het ziekenhuis worden opgeno-
men ter observatie.De Verkeer-
safdeling van de politie heeft de
zaak in onderzoek.

Culturele uitwisseling

Expositie van Tony Monsanto
PHILIPSBURG—De Cura-

caose kunstenaar Tony Mon-
santo was uitverkoren om als
eerste zijn werken te tonen in
het nieuwe Training Centre
for Performing Arts te St
Maarten, in het kader van de
culturele uitwisseling en sa-
menwerking tussen de ver-
schillende eilanden van de
Nederlandse Antillen. De ex-
positie werd gehoudenvan 6
tot 20februari.

De St Maarten Council of the
Arts organiseerde hetvorig jaar
vijf tentoonstellingen in de Ex-
hibition Hall van het Cultureel
Centrum in de Backstreet, maar
de monumentale werken van
Monsanto zijn te grootvoor deze
kleine zaal, reden waarom geko-
zen werd voor de grotereruimte
te Point Blanche.

De tentoonstelling was geti-
teld: InfiniteJourney,en geeft al
de abstractheid en ongrijpbaar-

heid vanzijn werk aan.Zijnkleu-
ren zijnonvermengd enrecht op
deman af. Zekomen naar jetoe,
agressief soms, in allerlei vor-
men en hebben meer de symbo-
lisch^waarde. De kleuren willen
ook daadwerkelijk iets zeggen,
schreeuwen zelfs.

De kunstenaar Monsanto
heeft geen menselijke figuur no-
dig om emoties en gedragspa-
troon uit te beelden. Hij zoekt
naar universele wegen en blijft
daarnaarzoeken, want een schil-
derij iseigenlijk nooitklaar. Het
kan altijd, in een later stadium,
radicaal gewijzigd worden in
andere abstractebeelden.

De op Curagao geboren Tony
Monsanto studeerde aan deAca-
demic Artibus in Utrecht en de
Rijksacademie voor Beeldende
kunsten te Amsterdam. Aan de
TH te Delft bekroonde hij zijn
studie in architectuur. In 1981
keerde hij naar de Antillen
terug.

Het betrekkelijk gering aan-
tal bezoekers (volgens het gas-
tenboek 44 in 2 weken) was be-
slist niet tewijten aan de kwali-
teitvan detentoongestelde stuk-
ken. Misschien ligt de exhibitie-
ruimte toch te veel achteraf, of
was de schaarsheid van depubli-
citeit er debet aan. Zij die geko-
men zijn, hebben ervan genoten.

BEURZEN BEZOEKEN
Het is duidelijk, aldus James

E.Maduro, directeurvan hettoe-
rismebureau op Statia, dat de
deelname van het eiland aan de
internationale toerisme beurs
ITB in Berlijn langzaam maar
zeker vruchten begint af te wer-
pen. Maar duidelijk blijkt ook
dat nu meer aandacht besteed
moet wordenaan deAmerikaan-
se markt. De geringe toename
van Amerikaanse toeristen (6)
geeft daar alle aanleiding toe.
Maduropleit ervoor meertoeris-
tenbeurzen te bezoeken om St
Eustatius als vakantiebestem-

mingentepresenteren. Alsvoor-
beeld stelt hij Anguilla en
St.Barths. Deze eilanden zijn
vertegenwoordigd op alle beur-
zen en het toerisme neemt daar
flink toe. Anguilla heeft zelfs al
meer bezoekers danhet populai-
re St.Barths, aldus Maduro.

De directeurvanhet toeristen-
bureau pleit er dan ook voor dat
de overheid meer fondsen be-
schikbaarsteltom defaciliteiten
voor toerisme te verbeteren, zo-
dat niet achtergebleven wordt
bij de andere Antilliaanse ei-
landen.

De overheid zou daarbijkleine
investeringen van de bewoners
van het eiland moeten stimule-
ren. Lokale kunst en handwer-
ken moeten alle aandacht krij-
gen, zodat de bevolking ookkan
profiteren van een toename in
hettoerisme. Zoals het er nu uit-
ziet zal hettoerisme dekomende
jarenlangzaam maar zeker blij-
ven groeien, aldus Maduro, en
het eiland moetzich bij deze ont-
wikkeling aansluiten.

JAMESE.MADURO

Maduro: beurzen bezoeken ergbelangrijk

Toerisme naar St Eustatius
in 1987 verder toegenomen

STEUSTATIUS—Het aan-
tal toeristen dat St Eustatius
in 1987 bezocht is weer geg-
roeid. Bedroeg het aantal toe-
risten in 1986 nog 17.9033 in
1987 waren dat er 19.396,
blijkt uithet TourismReport
voor het jaar 1987, dat uitge-
geven werd door het departe-
ment van toerisme op St.Eus-
tatius.

Het waren vooral Nederlan-
ders die meer naar Statia kwa-
men: 314 meer danin 1986. Ver-
derkwamen er 83 Antillianen
meer danvorig jaar, 167Britten
en 6 Amerikanen. Het bezoeker-
saantal uitandere landen daalde
met 143 personen.

In 1987 was de verdeling van
hetaantaltoeristen alsvolgt: uit
de Antillen kwamen 8.175 men-
sen (was in 1986 8.092), 1.592
Nederlanders tegen 1.278 in
1986 en 2.601 Amerikanen te-
gen 2.595 het jaar ervoor. Het
aantal bezoekers uitGroot- Brit-
tannië steeg van 1.402 tot 1.569.
Het aantal bezoekers dat per
jacht of cruiseschip Statia aan-
deed steegvan 3.812 tot 3.975.

Geslaagd blijspel

The Odd Couple
PHILIPSBURG — Grote

belangstelling in het afgelo-
pen weekeinde voor de op-
voering van het blijspel The
Odd Couple van de Ameri-
kaanse schrijver Neil Simon,
eenproduktievan deStMaar-
ten Independant Theatre in
samenwerking met de St
Maarten Council onthe Arts.

Het is een verhaal van twee
mannen diesameneen huishou-
ding proberen op te zetten on-
danks alle evidente verschillen,
waardoorzij eigenlijkeikaarste-
genpolen zijn die zich mateloos
aan elkaar irriteren. Dat levert
uiteraard alle mogelijke ko-
mische situaties op enmaakt het
stuk in hoge mate geschikt de
spelers tijdens de voorbereiding
en het publiek tijdesn de opvoe-
ring veelplezier te doenbeleven.

Het stuk werd door deregis-
seur lan Valz zo veel mogelijk
aangepastaan een Caribische si-
tuatie, allereerst om het dichter
bij huis tebrengen, maar ook om
het bekende stuk een nieuw as-
pect te geven voor hen die het

misschien eerder elders hebben
gezien, hetzij op Broadway, het-
zij voor de televisie of in de bio-
scoop, ofwaar danook.

De hoofdrollen werden op uit-
stekende wijze gespeeld doorRi-
chard Gibson (Oscar) en JoelArndell (Felix) die beiden hun
sporenalverdiend hebben op het
amateurtoneel.

Hun vier vrienden van de
kaartclub, die de verschillende
stadia van deze merkwaardige
samenlevingvan zeernabij mee-
maken, werden gespeeld door
Gerard van Veen, Rafy Boas-
man, Donald Thompson en Ad-
die Richardson allen bekende
figuren in de St Maartense tö-

neelwereld, die ieder op hun ma-
nier er in slaagdeneenbonte ver-
zameling vrienden te vertolken-

De twee damesrollen — twee
zussen die in hetzelfde flatge-
bouw wonen, die doorOscar wor-
den uitgenodigd maar die zich
uiteindelijk ontfermen over het
lot van Felix, werden gespeeld
doorJulianaShipley enJulie Jo-
nes, beiden afgestudeerde stu-
denten van de toneelcursus die
de afgelopen twee jaardoor lan
Valz werd geleid.

Het toneelminnend publiek
van St Maarten is weer aan zijn
trekken gekomen. lan Valz kan
met voldoening op zijn werk te-
rugzien.

Trio met cocaïne
aangehouden

PHILIPSBURG.— Toen een
politie- patrouille 's nachts om
half drie op de Bishop Hill Road
reed, zagen ze een auto die nogal
verdacht stond geparkeerdin de
bosjes. De agenten gingen naar
de auto toe en troffen daar twee
mannen en een vrouw aan, één
van St Maarten en twee uit
Frankrijk, die een zak met een
witte substantie bij zich hadden
watnaar allewaarschijnlijkheid
cocaineblijktte zijn. Hettriois in
verzekerde bewaring gesteld
voor nader onderzoek.

Getuige in drugszaak
tegen Noriega
kan 20 jaarkrijgen

TAMPA — De voornaamste
getuigein de drugszaaktegen de
Panamese generaalManuel No-
riega zal voor zijn aandeel in de
zaak worden veroordeeld. Ste-
ven Michael Kalish heeft toege-
geven 900.000 dollar omkoop-
geld te hebben gekregen van de
militair.

Kalish (35) kan tot twintig
jaargevangenistrafveroordeeld
wordenwegenszijnaandeel in de
drugshandel.Hij zat achterdele-
verantie van 250.000kilo mari-
huanaen anderhalve toncocaïne
aan deVS tussen 1981en 1985.

De beklaagde hoopt evewel op
strafvermindering nu hij een
voor Noriegabelastende verkla-
ring heeft afgelegd.

Ingezonden
Pen-friends
Dear Sirs,

First, hearty greetings to you
from Turkey. I found your
address in our Turkish annual.
So, I decidedto write toyou with
an anxiousrequest.

I'm an educated Turkish-man
living in Istanbul. I have many
hobbies and interests such as
corresponding,travelling,music
and many collections etc. I also
love nature.

I wish to have many good and
sincerepen-friends from your
country. I'll answer andappreci-
ate all letters no matter which
age you are. Please write your
letters in English for that's the
language I will be able to reply
in.

Please, ifyoupublishmy letter
in your respected newspaper I'll
be most thankful. I hope that by
printing my letter I'll receive a
lot of lettersfrom allthe friendly
people on the islandswhere your
newspaper is distributed.

Wishing you all the best I re-
mainwithkind regards.

MR. TAMER TASKIN
P.O. Box 1095

80007 Karakoy
Istanbul - Turkey

Indringers op
hotelkamers
PHILIPSBURG — Een dame

die lag te slapen in een hotelka-
mer aan deFrontstreet ontdekte
bij het ontwaken, dat iemand in
dekamer was gekomen door het
verwijderen van 4 shutters.
Haar handtas met 250 dollar en
belangrijke papieren was ver-
dwenen. De tas met de papieren
werd later teruggevonden in het
steegje naast het St Maarten's
Home, en aan de dameterugge-
ven, maar het geld was ver-
dwenen.

Een andere hotelkamer in de
buurt van Little Bay, kreeg on-
gewenst bezoek rond vijfuur in
de ochtend, terwijl een echtpaar
daarlagteslapen. Toen devrouw
wakker werd, zag ze iemand
wegrennen met een tas, waarin
wat geld zat en documenten die
voor het echtpaar van groot be-
langzijn.

Zomer inFrankrijk

PHILIPSBURG—Een ver-
blijfvan driemaanden inLa-
montjoie, een klein dorpje in
het zuid- westen van Frank-
rijk, waar niemand hem ken-
de en waar hij zich onge-
stoord kon wijden aan zijn
schilderkunst, heeft Roland
Richardson een verzameling
doeken opgeleverd diehij op
het ogenblik in Le Poisson
dOr te Marigot ten toon stelt
onder de naam: Lamontjoie,
een zomer in Frankrijk.

Er is een do:>3straatjemeteen
typisch plattelandskerkje, er
zijnkorenvelden, vooral metko-renbloemen enklaprozen, enzijn
treurwilgenopeenregenachtige
middag en stoere bomen die de
zomerzon trotseren.Erzijn mag-
nolia's, dahlia's en veel anderebloemen.

De veelzijdige St Maartense

artiest noemde deze zomer in
Frankrijk een van de meest
vruchtbare periodes in zijn le-
ven. Hij heeft deze periode sym-
bolisch uitgedrukt in een
prachtig schilderij van zijn
vrouw Marie- Elaine, die in alle
rust de geboortevan hunkind af-
wacht.

De tenstoonstelling is opentot
4 maart, dagelijks van 11 uur
's morgens tot 10uur 's avonds.

Anderhalfjaar
voor invoer hash

PHILIPSBURG — Het ge-
recht in Eerste Aanleg heeft
dinsdag- morgen vonnis ge-
wezen in dezaaktegen D.E.P.
die ervan beschuldigd werd
hash te hebben willen invoe-
ren, maardie op6 januarivan
dit jaarop de JulianaAirport
werd aangehouden toen hij
aankwam met een vliegtuig
van de AirFrance.

D.E.P. die geen onbekende is
op deZeedijk in Amsterdam, een
centrum van handel in verdo-
vende middelen, had bijna twee
kilo hash inzijnkoffer.Beklaag-
de zei dat hij diekoffer voor ie-
mand anders had meegenomen
ennietwistwater inzat. De offi-
cierachtte echter opzet wettelijk
en overtuigend bewezen en eiste
20 maanden gevangenisstraf-
Derechter veroordeelde deman
tot 18 maanden, met aftrek van
de tijd in voorarrest doorge-
bracht sinds6 januari 1988.

Marihuana vangst
PHILIPSBURG—Bij eenrou-

tine- controle op de Juliana Air-
portwerd deman A.T.H,van An-
tiguaverzochtzijnkoffer open te
maken. Er bleek acht kilogram
marihuana in te zitten. De man
werdgearresteerd en de marihu-
ana in beslag genomen.

//LET'S GET SERIOUS
y^ Na carnaval!

CURSUS (deel 1)
opleidend tot een examen op

MEAO-NIVEAU
CURSUS I:
Introductie tekstverwerking metWORDSTAR
Introductie werken met hetcalculatieprogrammavan LOTUS 1 -2-3
Inleiding programmeren in BASIC
Algemene informatica I

DUUR : 14weken
LESDAGEN : MA/DI/WOofDO
LESTIJDEN : 18.30* 22#Ü
AANVANG : week 29februari 198&LESGELD : ’.595.-inclusief materiaal en boeken

en inschrijfgeld
Cursus I is vooral bedoeld om mensenüOtKdefeomputeropleiding
of ervaringvertrouwd te makenrnetcteDedföntnig vaneen perso-
nal computer, maar dietevenseencursus willen vdgén waar je inde dagelijkse praktijk wataan hebt
CURSUS II: .
Introductie werken mat eert elektronische kaartenbak

(data base management program)
Voortgezet programmeren in BASIC
Algemene Informatica ff
AANVANG: ZA 27februari 1-SB|_^^-----**^^^v
Voortgezetprogrammeren II %k^^^^^^^^^^^\^^
Examenvoorbereiding V^^^-^s^^^5^

Cursus I, 11, NI en IV vormen iederop zich een afgerond onderdeelen worden ook afgesloten met een tentamen voor een getuigs-
chrift. De cursussen I, 11, 111 en IV vormen samen de gehele infor-matica op MEAO niveau.
Voor meerdere informatie omtrent decursussen en de interactie-ve wijze van de lessen neem telefonisch contact op of kom eens .langs op het studiecentrum voor een brochure. //

STUDIE-CENTRUM (^iy
miCRD TUTDR^/j
Mariniersweg 11 -a JaA .^^ m\. m

Nederlandse Antillen /^^at
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SUPERMARKET UËBfl.
V^ JF.JD. Rooscveltweg ÏOQ-Tel: 8158^j/

3eo4SUeciaÊ4
"Domino" Confection Sugar 2 lbs 1.9$

"Premium" Sodas 16onz...||§Éi

"Libby's" Corned Beef 12 onz... 2.51

"Sea-belle" Oysters Bonz j&ftft

"Roland" Shrimps |l|l
"Del Monte" Sardines
in torn, sauce 7.5 onz.. IÏSO
"V-C" Aluminium foil 25 ft Il^i'
"Planters" pinda kaas 28 0nz...5,89
"Gena" Apple juice 1 1t |*4$
"Gena" Orange juice 1 1t 1.57

!b#^^ i& En nog veel meer Specials.
> f^m± Kom eens k'Jken.

/'^^JÊ&s'-'-Z"yip VRIJDAG KOOPAVOND

ZATERDAG NON-STOP
W^v^m^^X'-^^-^^W 9eoPend tot 6-30 Pm-



AGENDA
BONAIRE

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

J-ANDFILLteLagoen: maandagt/mvrijdag"an 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00uur;zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK
voor hetpubliek)maandag en donderdagvan 14.00-18.00,ur-dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/

uur; zaterdag van 10.00-12.00
(openingstijden voor lezers)
«oensdag van 14.00-19.00uur.

POSTSLUITING; maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewonestukken 16.30 uur.

SERVICE CLUBSKiwams: donderdagavond 19.30uur -HotelBonaire.
Lions: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.nound Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum TerraCorra.notary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

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

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
"lervan gelieve contact opte nemen met de
"eerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

POLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
yeopend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-wdag van 12.00-24.00uur.
SPREEKUUR (gezaghebber): elke donder-dag van 09.00-11.00 uur op het Be-

Kralendijk; laatste donder-dag van de maand van 10.00-12.00 uur tenincon.
KOKOUSHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
d!n wanse scnelpen en koraal; open van„nsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Kaya Nikiboko Zuid 3.

da,y,: openingstijden slachthuis maan-, g 9'; m woensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-(v. y? uur en donderdag en vrijdag van06-on-11.00/11.30-14.30uur.
KERKDIENSTEN
d£ .^fnarduskerk Kralendijk:
u«geii|ks 18.45 uur; zondag08.30 en 19.00

!j?n
ro»otokerkAntriol:

lelijks 19.30 uur; zondag09.00en 18.00

Rincon:"seiijks, ook zondag, 19.30uur.

doorgeven
CacimeVr A" Wong" Loi" Slng ' Kaya

Uitnodiging aan Partido National
KvK organiseert seminar
staatkundige structuur
KRALENDIJK — Het feit dat Bonaire binnen driebaandenzal moetenkiezen vooreenAntillen vanvier ofy°or staatsrechtelijke banden metNederland, betekent

lr» elk geval dathet eiland gedwongen wordtbinnen ne-
gentig dagen gebruik te maken van het zelfbeschik-kingsrecht. Een onmogelijke zaak, aldus voorzitter Au-
Ijfey Sealy van de Kamer van Koophandel (KvK), die

een persconferentie belegde om de be-
-orgdheid van de Kamer te uiten over de huidige gangvan zaken.
Ofschoon woorden als

recht, statusParte en rechtstreekse staats-t^telijke banden, inmiddels
°t de normalevocabulairebeho-
„ ?> ls het niet zeker ofmen ook
tek cc? doordrongen isvan debe-

De komst van minister
"nston Lourens onderwie niet

m'^n Binnenlandse Zaken£<■), maar ook de Staatkundige
valt, heeft afgelopen

eek eigenlijk een versnellingpgeven aan de noodzaak zich teperaden op de nabije toekomst.e« initiatiefvan deUNA in sa-
s forking met de Kamara
d^dikal (van Curagao) betekent
ken 6r °P onaire komende we-
den eeiLopm^e" peiling zou wor-
(je/\^ehouden onder een hon-
r^ Bonaireanen, diedan als
k«Presentatief beschouwd zalunnen worden van hetgeen erer dekomende staatkundige
Jfuctuurleeft onderdeBonaire-dansebevolking.
FELTEGEN

Va
*cczakendiein degelederen

f n de Kamer van Koophandel
en ?ijn gevallen. De UNA-
t aldus Kamer- voorzit-
nilt ey Sealv> ma£ en kan
voo h

S re Presentatief gelden
der

r
r .kev°lking, aangezieneen

t*i^ï
k klein percentage onge-

val j een vertekenend beeld
d«n de realiteit zal geven. Tij-
<Ww Persconferentie bena-
dj-T^ Kamer- voorzitter Sealy
d'6'vergezeld was van Paul Ma-
VaniT6 eveneens deel uitmaakt
viifV bestuur> dat meer dan
er,f ,n jaardoor depolitici geen
ti '«ele voorlichting of informa-hed'S gegeven over de mogelijk-
d;„ etlyan een andere staatkun-Ul&estructuur.
Zür a a^sKamer zijnuiterstbe-
alri °iVer de huidige situatie",vvs Sealy. „Niet alleen op het
str? 1! van de staatkundigedn!! jUr' maar vooral oyer deuk die er van de zijde van de
eila ingwordtuitgeoefendop de
van u en om gebruik te makenkir! » recht op zelft)eschik-

sti],,olgens de meningvan het be-
ge r t

Van deKvK dienter terde-
g mee te worden ge-

van W' dat e oPPositie- Partijneden, deregering van mor-

gen kan vormen. In dit kader
heeft de Bonaireaanse Kamer
danookbeslotenom deCuracao-
se oppositie- partij PNP (Natio-
nale Volkspartij) uit te nodigen
voor een door deKamer te orga-
niseren seminar. Volgens Sealy
ligt het daarbij in de bedoeling
dat dePNP uitde doeken zal wil-
len doen wat het standpunt van
die partij is en welk beleid ten
aanzienvan Curagao en de ande-
re eilanden na de komende Sta-
ten- verkiezingenzal worden ge-
volgd.

De bijeenkomst waarvoor par-
tijleidster Maria Liberia Peters
met haar partij wordt uitgeno-
digd, zal groots worden opgezet
naar Bonaireaanse begrippen.
Niet alleen zullen daaraan de
huidige coalitie- partners deel-

nemen, de Union Partido Bonai-
riano (UPB) en dePartido Obre-
ro Bonairiano (POB), maar ook
de oppositie- partij Partido De-
mocratico Bonairiano (PDB) en
de enige partij die niet in de ei-
landsraad is vertegenwoordigd,
de Partido di Akshon Nobo
(PAN). Ook uitgenodigd worden
alle vakbonden en allesociale or-
ganisaties in de gemeenschap,
aldus Sealy, die bevestigde dat
ook de lokale pers voor dit semi-
nar een uitnodiging zal ontvan-
gen. Het seminar is gepland op
woensdag 16 maart.

Stroomonderbreking
PHILIPSBURG — Wegens

technische moeilijkheden bij
het elektriciteits-bedrijf GE-
BE en de toevallige samen-
loop van omstandigheden
doordat twee diesel- gene-
ratoren defectraakten op het
moment dat een derde gene-
rator voor normaal onder-
houd uit deroulatie was,kon
GEBE sindsvorige weekdon-
derdag- middag niet voldoen
aan de vraag naar elektrici-teit.

Er is van alles in het werk ge-
steld om het ongemak zo spoedig
mogelijk te verhelpen. Door hetmakenvan overuren,en het wer-
ken opzaterdagenzondag, wordtgetracht de onderhouds- beurtdienormaaleen maandinbeslag
neemt, in aanmerkelijk kortere
tijd uitte voeren. Bovendien zijn
drie specialisten, twee uitMil-
waukee (VS) en een van de die-
selfabriek, aangekomen op St
Maarten om dereparaties tever-
richten.

lederdag wordtvia depers en
deradio bekend gemaakt, welke
districten op welke uren geen
elektriciteit zullen hebben,
waarbij er naar gestreefd wordt
dat geen enkele wijk langerdan
twee uren zonder stroom zit, zo-
dat het ongemak voor ieder zo
weinig mogelijk is. Dit blijkt uit
een bulletin, uitgegeven door de
adjunct directeur van GEBE, ir
J.A. Lambert.

Ook inprotectie commissie
Kamer van Koophandel eist
stringente kwaliteitscontrole

KRALENDIJK —Met nadruksteldedevoorzittervan
deBonaireaanse Kamer vanKoophandel (KvK), Aubrey
Scaly, dater van die zijde geenenkel bezwaar is dathet
lokale produkt bescherming krijgt op de markt. Dat is
echterwel aan voorwaarden gebonden, aldus Scaly. De
Kamer zal daar onder geen enkele voorwaarde van af-
wijken.

Tijdens de dinsdag gehouden
persconferentie beaamde Sealy
dat ook de Bonaireaanse KvK
twee leden had afgevaardigd in
de zogenaamde protectie- com-
missie. Het zijn drs Theo Tijssen
enKamer- voorzitter Aubrey Se-
aly zelf. Sealy wees erop dat het
protectie- beleid slechts gold
voor de eilandenCuragao en Bo-
naire, terwijl er een clausule is
opgenomen dat op Aruba ver-
vaardigde produkten ook op de
markt van beide genoemde ei-
landen konden worden inge-

voerd. Bij het aanvaarden van
het protectie- beleid, aldus Sea-
ly, stelde deKamer enkele voor-
waarden. Diezijn nog steedsvan
kracht en deKvK zieter danook
nauwlettend op toe dat de be-
schermde produkten van goede
kwaliteit zijn, dat er een vol-
doende hoeveelheid op demarkt
verkrijgbaar is, terwijl het loka-
le produkt niet duurdermag zijn
dan het ingevoerde produkt,
waarbij deKamer daneen marge
steltvan twintig procent.

De voldoende hoeveelheidvan

een produkt op de markt heeft
voor Bonaire het afgelopen jaar
wel eens parten gespeeld, wan-
neer bleek dat Curacaose pro-
dukten niet in voldoende mate
aanwezig en verkrijgbaar
waren.

Kamer-voorzitter Sealy her-
innerde in de persconferentieer-
aan, dat de regering een
workshop organiseerde, waarbij
de Kamer, de Vereniging voor
Bedrijfsleven Bonaire (VBB) en
de vakbonden waren uitgeno-
digd. Bij die gelegenheid werd
een doordrsTheo Tijssen samen-
gesteld document ingeleverd.
Tot op heden heeft de regering
daarop niet gereageerd, aldus
een wat teleurgestelde Kamer-
voorzitter Sealy, die daaraan
toevoegde, dat evenmin het de-
partement van Handel, Indus-
trie en Werkgelegenheid (HIW)
heeft gereageerd.

Beide Bonaireaansevertegen-
woordigers in de protectie- com-
missiebleven staan opeen strin-
gente kwaliteits- controle. Toen
tenslotte besloten werd de hulp
in teroepen van Cariri, verzocht
deBonaireaanse Kamer om bui-
ten de drie workshops op Cura-
cao om ook een workshop op Bo-
naire te organiseren. Dat ge-
beurde dus afgelopen maandag.
Bij die gelegenheid gaf
Braithwait van Cariri in grote
lijnen weer wat de gedachtevan
Cariri was over het project dat
werd samengesteld voor de
centrale regering. Tijdens de
workshop, aldus Sealy, werd de
nadruk steedsweer gelegd op de
kwaliteit van het produkt en de
controle daarvan. DeKvK, aldus
voorzitter Sealy, moest wel met
spijt constateren, dat ondanks
twintig deelnemers aan de
workshop, vertegenwoordigers
van de toeristische sector niet
waren uitgenodigd.

\UBREYSEALY... bezorgd...

In kader technische bijstand
Sol-Melia hotelgroep wil
samenwerken met lokale hotels

KRALENDIJK—Het prog-
ramma van de reis, die het
hoofd van het Bonaireaanse
Toeristen- bureau, Rudy El-
lis, samen metdeofficiëlever-
tegenwoordiger van Bonaire
in Caracas, Fabian de Caso,
heeft gemaakt, bestond uit
verschillende onderdelen.
Belangrijk waren de bezoe-
ken aan de Toeristen- beurs
en de hernieuwde kennisma-
king met devertegenwoordi-
gersvan deMelia- hotelketen.

Ellisverbleef in eerste instan-
tie in Madrid, waar hij de Inter-
nationaleToeristen- beursFitur
'88 bezocht. Uit alledelenvan de
wereld kwamen vertegenwoor-
digers uit de toeristen- sector en
reis-bureaus om enerzijds con-

tacten te leggen, anderzijds hun
toeristisch produkt aan te prij-
zen of bestemmingen te kopen.
Ellis sprak met verschillende
vertegenwoordigers vanreis- or-
ganisaties. Een tweede punt op
het programma was een bezoek
aan het topmanagement van de
Melia- hotelketen onder wie Ga-
brielEscarre, dieonlangs tijdens
eenreis naar Caracas ookBonai-
re bezochtenkennis maakte met
Statenlid en hoofd van het Toe-
risten- bureauRudy Ellis.

De hotelgroep van Melia is
verspreid over de gehele wereld,
maarvooral in Spanje is het ho-
telbedrijf zeer bekend. Nog be-
langrijkervoor Melia wasechter
het feit, dat het afgelopen jaar
Sol Hoteles hetmerendeelvan de
aandelen opkocht. Dat bedrijf is
niet alleen het grootste van
Spanje, maar staat Europees ge-
zien zelfs op de derde plaats. De
heer Gabriel Escarre is eigenaar
van de Sol Hoteles en bezit 183
hotels en gelieerde hotels in Eu-
ropa. Met de overname van Me-
liaheeftEscarre ookbelangenin
Latijns-Amerika, aangezien de
Melia-groep verschillende ho-
tels heeft in Venezuela, Colom-
bia, Mexico en Santo Domingo.

BIJSTAND
Van groot belang is dat op 26

januariin een ontmoeting tus-
sen Ellis, De Caso en Escarre
werd overeen gekomen, dat de
hotel-gigantbereid ishulpin het
kadervan technische bijstandte
bieden aan jongeren die hun
brood willen verdienen in de ho-
telsector. DeBonaireaanse over-
heid heeft in nauwe samenwer-
king met de hotels van Bonaire
besloten een programma samen
te stellen, welke de wensen zijn
op het gebied van de technische
bijstand. De mogelijkheden zijn
tweeërlei:bekende deskundigen
dieerkendzijn in deverschillen-
de internationale hotelskunnen
voor een bepaalde tijd naar Bo-
nairekomen en daar bijstand
verlenen, anderzijds kunnen
jonge studenten enige tijd
doorbrengen in één of meer van
de Melia- hotels in Venezuela.
Dit laatste is overigens niet ge-
heel nieuw, aangezien Bonaire
Beach-hotel (BBH) enkele jaren
geleden al een uitwisselings-
programma had met het Melia-
hotel tePuertoLa Cruz. Een uit-
wisselingdieechterbetrekkelijk
weinig positief resultaat heeft
opgeleverd. In elk geal gelooft de
overheid wederom, dat het aan-
bod van Escarre zal kunnen bij-
dragen om de jongerenmeer be-
kendheid tegeven met het hotel-
wezen, hetgeen uiteindelijk ten
goede kan komen aan de toeris-
ten- industrie van Bonaire.

Tijdens toeristenbeurs Madrid
Ellis biedt klooster
Guadeloupe vlag aan

KRALENDIJK — Tijdens
hetbezoek dat het hoofd van
het Bonaireaanse Toeristen-
bureau, Rudy Ellis, samen
met de officiële vertegen-
woordigervan Bonaire in Ca-
racas, Fabian de Caso, heeft
gebracht aan Madrid, werd
tevens de vlag van Bonaire
aangeboden aan Rafael Go-
mez Barbera, die in Spanje
dezelfde functie heeft in de
provincie Altamaria als Ellis
opBonaire. Bij deaanbieding
waren vertegenwoordigers
van de hotelketen Melia aan-
wezig.

De aanbieding van de Bonai-
reaanse vlag wordt beschouwd
als van grote publicitaire waar-
de, aangezien deze vlag zal wor-
denopgehangen nabijhet hoofd-

altaarvan hetklooster van Gua-
deloupe dat in dezuidelijke ber-
gen van Spanje is gelegen. Dit
klooster wordt door meer dan
150.000 toeristen per jaarbe-
zocht en is gewijd aan deheilige
maagd van Guadeloupe, die pa-
trones is van Amerika. Het
klooster zelfwerd in dedertiende
eeuw gesticht maar kreeg de
grootste bekendheid door de go-
tische verfraaiingen die in de
vijftiende en achttiende eeuw
werden aangebracht. Gezien de
grote afstand die er bestaat tus-
sen Madrid en deprovincie Cace-
res werdbesloten devlagvanBo-
naire over te dragen tijdens de
Toeristenbeurs die in Madrid
werd gehouden. Het hoofd van
het Toeristenbureau in de pro-
vincie Altamaria Rafael Gomez

Barbara beloofde dathij alles in
het werk zou stellen om de vlag
naar het klooster te laten
transporteren. Dat zal dan de
eerste vlag uit het Caribisch ge-
bied zijn die daar een plaatsje
krijgt.

KRALENDIJK -Bij defoto
het moment waarop Rudy Ellis
devlag aanbiedt aan zijn collega
in MadridRafaelBarbera. Aan-
wezigdaarbij isookdeechtgenote
vanRudy Ellis en Bonaire's ver-
tegenwoordiger in Caracas, Fa-
bian de Caso (geheel rechts), die
van oorsprong de Spaanse natio-
naliteitbezit.

Nachtelijke
bezoeker

PHILIPSBURG — Tussen
twee en vier uur in de nacht
kwam iemand een woning bin-
nen doorhetforceren van de gla-
zen schuifdeur. Uit een slaapka-
mer waar de vrouw des huizes
lag te slapen, werd een porte-
feuille met 2.400 dollar meegno-
men. De hele kamer was blijk-
baar grondig doorzocht maar er
werden geen artikelenvermist.

Seminar oorzaken en
consequenties drugsgebruik

KRALENDIJK — De com-
missie drugs-preventie zal op
26en 27februari een seminar
organiseren over het thema:
Oorzaken en consequenties
van hetgebruik van drugs.

Het doelvan hetseminar is om
aan deskundigen en vrijwilli-
gers, die inhun beroep te maken
hebben met de drugs- problema-
tiekde gelegenheid tebieden in-
formatie te verkrijgen op het ge-
bied van drugs. Dit seminar zal
tevens kunnen dienen als groot-
scheepse informatie en vooral
bewust- wordings-campagne die
in deloop vn 1988opBonaire zal
worden gehouden. Aangezien er
een beperkte toelatings- capaci-

teit is, dienen belangstellende!
zich welaan temelden bij hetBe
stuurskantoor.

Het programma begint vrij
dag om vier uur 's middags er
duurt tot 8.20uur 's avonds. Ofzaterdag begint het seminar on
achtuurmeteenresumen van de
vorige dag. Vervolgens een le-
zing over de consequenties die
het drugs- gebruikfysisch en fy-
sisch mentaal heeft.

Na de pause de juridische as-
pecten en de gezins- problemen.
Na de discussie een lezing van
een ex-verslaafde en tenslotte
een plenaire zitting die voorai
gaat aan de sluiting om 12.20
uur.
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Kv hondapena nos ta anunsiamorto di nos inolvidablemama,
wela, ruman, suegra:

Vda. ROSALINDA MARIA NEUMAN,
konosi komo Selina diHein.

Na nömber di su yunan i famia:

GEORGE NEUMAN- PEREZ
Vda. ELSIE (BABY) JOZEFA-NEUMAN

BOY NEUMAN-COHEN
Vda. ANNA MERCED-NEUMAN

HENRY(CAPI) NEUMAN
ANGEL NEUMAN-ROVIRA

Vda. ELKA NEUMAN-KOSTER.

Surumannan: Vda. ANGELA DE MEI
Vda. EBITA DE HAAK
Vda. AIDA MULLER
i turdemasfamianan.

Akto dientierolo tuma lugardjasabradia27 difebruari 1988naPosada di Bottelier.
Ta risibi bishita dikondolensia for di 3'or di merdia. Entiero lo
ta 4.30'0rp.m. Lo no porrisibi bishita di kondolensia na kas.

» stpckmarket «
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66,10 KIM 34,30Mold 74,10 Meneba "47,00
"«o 99,50 Philips 28,10Cred.lyon. 43,50 Rcyal Dutch 220,10Polder 22,10 -telegraaf 255,00
Gist.Broc. 30,30 Unilever 115,10
Heineken 117,00 " Index 230,30

NEW YORK STOCK EXCHANGE
I Abbott Labs. 50 1/2 + 5/8 HM 116 + 5/8

American Exp. 26 1/4 + 7/8 ITT 47 unch
Apache ,£ \.\ unch Jchnson IJ. 81 3/4 - 1/8Ara.Tel.» tel. 29 3/8 -. 3/8 McKesson 31 1/4 - 1
Amoco 74 5/8 - 2 Merck i Co. 163 1/4 - 2 1/8Anheuser B. 31 7/8 - 3/8 Minnesota Mng 59 . 3/8Becton Dick. 59 3/4 + 1/4 Mcbil Corp. 43 5/8 - 3/4Canpbell S. 29 + 1/8 Monsanto 37 3/4 . 1/2Chrysler 24 3/4 - 1/8 NCR Corp. 64 3/8 unchCiticorp 21 1/8 + 1/4 Norf.South. 32 1/2 + 3 3/4CocaOola 38 - 5/8 PPG Indus. 39 7/8 + 3/4Diebold 45 3/4 - 1 1/4 Philips Ind. 18 1/2 - 1/4Digital Eg. 125 1/2 - 1 3/8 Placer D.M. 11 1/8 - 3/4
Dupont 86 3/4 + 5/8 Northrop Corp. 28 3/8 - 3/8E^st.Kodak 41 1/4 + 1/8 Pac.First Fin. 13 3/8 + 1/8
Exxon 42 3/8 - 1/2 Pfizer 54 1/4 + 1/4
Piggie 'A' 58 - 1 Phelps Dodge 36 3/8 - 1/4
Firestone 42 3/4 - 5/8 Philip Morris 92 5/8 - 7/8Fluor 16 7/8 + 3/8 Quaker 44 - 3/8
Genl.Electr. 43 7/8 - 3/8 rjr Nabisco 51 1/4 - 3/4
GenlJtotors 70 - 1/8 Sara Lee 40 - 1 1/4Gulf t West. 78 1/2 ♦ 1 3/4 Shell Trp.Tr. 75 1/4 unchHeclaMng. 12 1/4- 1/4 Southern ü. R l/2 l/RHilton 84 1/4 + 2 1/8 Unisys «l" . |',°
Homestake Mng. 14 1/2 - 3/4 Unocal 32 3/4 . yl
?*? J°^S, LOCAL STOCK
Industrials 2039,95 + 0,83
Transportation 817,62 - 2,07 Ant.Brewery HFL. 75-85
REUIER.

|jjff| MAIHJKO & H Kill S BAXK NXg^3 INVESTMENT DEPARTMENTsry^J| For further information call
VÉi^Èg) Tel. 612511/612991/612294

*-V ,
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Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCENTRALE BANK VAMDE NEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIG OP DONDERDAG 25 FEBRUARI 1988 EN
TOT NADERORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CANDOUAR 1.385 1.405 1.425
PNDST€huNG 3.065 3.12 3.18
N6DGLD 92.65 93.37 94.17
BOLIVAR — — —ZW FRANCS 126.80 127.52 128.32
FR FRANCS 29.67 30.77 31.47
DUITS 6MARK 104.14 104.86 105.66
SURGLD — 100.07 102.59
ITURC- 1-10 1.40 1.46
AR FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENTVAN FINANCIEN EN GELDIG VANAFHEDEN 25FEBRU-
ARI 1988EN TOT NADER ORDER.
9.75% OBUGATI€It.MING€N P€R 85/89 99 63

13 % OBLIGATI€L€NING€NP€R 86/90 1040212 % OBUGATI€L€NING€NP€R 88/92 1040810.5 % OBLIGATI€L6NING€NP€RI9BB 10015L»S"„ OBUGfITiei€NING€N 1986P€R 1990 100*4nil IJ^ll" OP ALLE OBLIGATIELENIN-GEN BEDRAAGT 10.12%.
£,E/HH!KOOP VA" OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDENBIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

*35^Rnto mDUSTR,BI DE WEnczuEin
*~V rr^T maakt de wisselkoers bekend

vande BOLIVAR, geldig tot
VRIJDAG 10.30 uur

AANKOOP VERKOOP
Cash - Cheque fi —^5,50 5,70 0,70

13AMIGOE
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Toko %JK^y Weekend pecialü

I Vrijdag Vers gebakken Mula kilo 13.00 l Zaterdag Vers gebraden kip
met garnering _ per stuk 5.991

Toko ydfa/uikertuintje altijd net iets anders!! ||

r^^L^ ■ Kaya Begonia 2___^_^^^J»W\T I Nestorweg inrijden.&r^L\w | blokkenfabriekm J Bea Walle inrijden.
Isteziis*r;,it linksaf.

UITVERKOOP OP
RESTANTEN! ,

i Nog enkele paren leuke i\ schoenen en sandalen I
I in diverse maten, //
II drastisch in prijs verlaagd. //
H U slaagt zeker! II

Tot ziens bij II

IS STEPS!! Il)

\ l „Monilet""W
M Punda VPietërmaai 20

Voor kinderen van
0-10 jaar

educatief speelgoed
Evenflo, FisherPrice

"open house^
zondag 28 februari
van 10 tot 13 uur te

GEOFFREY'S GYM
Rooseveltweg3lo

Tel. 88929
Kom kennis maken met
onze Gym.

U kunt inlichtingen krij-
gen en tevens gebruik
maken van onze toestel-

Jen.\ /

/O/ Bloksteeg (Punda)
[00 Tel.: 613417

Gesloten
gedurende de periode

I maart t/m 22 maart

WAARSCHUWING
De commandant van het De-
tachement Suffisant maakt
bekend dat er op 26februari
1988 van 07.00 uur tot 14.00
uur schietoefeningen wor-
den gehouden opWacao.
Maximum verheffing
±5000ft.
Onveilige zeegebied
± 4000 meter uit dekustlijn.

Wij hebben plaats voor een

Dynamische Salesperson
voor onze whole sale lijn

Bel tel.: 75996 vcor afspraak

X^É Mm. "SINCE 1969 |*^^B É^V

UNIVERSITEIT VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Gedurende de periode 14 maartt/m 7 april 1988zal telkens
op maandag, dinsdag en donderdag van 19.00 - 21.00
uuraan de Faculteit derrechtsgeleerdheid, in hetkader van
de Doctoraalopleiding, als keuzevak gedoceerd worden

CAPITA SELECTA UIT HET
ARBEIDSOVEREENKOMSTENRECHT

door
Prof. Mr. W.C.L. van der Grinten, emeritus - hoogleraar
aan deKatholieke Universiteit te Nijmegen.

Belangstellenden kunnen zich voor deze colleges melden
bij deAdministratie van deUniversiteit van deNederlandse
Antillen tegen betaling van NAf. 250,—.
Betaling kan geschieden via Maduro & Curiel's Bank N.V.,
rekening no. 881341; A.B.N. Bank, rekening no. 13-39-826
of de Giro, rekening no. 545848.
Aan hen die — anders dan als doctoraalstudent(e)— met
goed gevolg deelnemen aan hettentamen, zal doorde Uni-
versiteit een getuigschrift worden verleend.

Mr. H.L. Peloz, m^Dekaan van de Faculteit I /KS\/®
derRechtsgeleerdheid

Universidat Nashonal di Antia I\--\\\____\^=2)
Universiteit vande Nederlandse Antillen
University of the Netherlands Antilles
Universidad dé las AntillasNeerlandesas

MEDEDELING
AAN ALLE VERBRUIKERS/

AFNEMERS VAN DRINKWATER
Met ingangvan 1 april 1988zal overdrachtplaatsvinden van alle taken van de
Dienst Waterdistributie (DWD) aan KODELA en vanaf dezelfde datum is KO-
DELA de kontraktpersoon voor wat betreft de waterleveringsovereen-
komst.
De bij dezeovereenkomstbehorende voorwaarden zijn gedeponeerdbij het
Gerecht in Eerste Aanleg en de Kamer van Koophandel en Nijverheid, en
liggen tevens ter inzage tenkantore van KODELA.

Direktie KODELA.

'SOSKODELAssi
MEDEDELING

WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
VOOR DE LEVERING VAN
ELECTRISCHE ENERGIE

KODELA maakt hierbij bekend, dat met ingang van 1 april 1988 wijzigingen
zullen worden aangebracht in de algemene voorwaarden voor de levering
van electrische energie.
Deze wijzigingen worden gedeponeerd bij het Gerecht in EersteAanlegen de
Kamer van Koophandel en Nijverheid, en liggen tevens ter inzage ten kanto-
re vanKODELA.

Direktie KODELA.

= =KODELA

Te koop
WEEKENDHUISJE

Westpunt - Playa Kalki
op 1250 m2eigendomsgrond

" Tel. 79733 '
f WOONHUIS

te koop of te huur I
op eigendomsgrond

4 Slaapkamers - meidenkamer - kantoor - zwembad -
deepwell.

Tel. 79733V /

1 Bloempot Shopping Center (

V heeft een grote i
KOLLEKTIE KLEDING ]

\ ontvangen voor jongensen meisjes. I
I nr aj it i» *t ** " ** iri r ~"

Te huur gevraagd
op korte termijn:

GEMEUBILEERDE 2 OF
3 SLAAPKAMERWONING

Aanbiedingen: 616387 _
w_M\\W

MUSKUS TRADING N.V.
ook bekend als C.F. MUSKUS & Co.

en M & M TECHNICAL SERVICE N.V.
In verband met onze

VERHUIZING
zullen wij gesloten zijn tot

tot 1 maart a.s.
Voor spoedgevallen kunt U ons bereiken

optel. 6149880f611799
ONZE VERONTSCHULDIGING VOOR HET EVENTUELE

ONGEMAK.V , J

HWijwachten op U bij het diere-
nasiel.

Kom ons halen!

EILANDGEBIED CURACAO
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Cura-
gaomaakt bekend dat de heer MANUELCOSTA
DE JESUS een verzoekschrift bij het Be-
stuurscollege heeft ingdiend ter verkrijging inge-
volge de Vergunningslandsverordening 1963
(P.B. 1963no. 28) van een SLIJTVERGUNNING
voor het perceel, gelegen te BERG ALTENA no.
102, alhier.
Dit verzoekschrift en debijlagen liggen vanaf de
dag na deze bekendmaking gedurendeveertien
dagen ter visie bij deAfdeling Algemene en Juri-
dische Zaken van het Centraal Bestuurskantoor
aan de Theaterstraat no. 17, alhier, gedurende
welk tijdvak eenieder het recht heeft schriftelijk
zijn bezwaren tegen het verlenen van bovenge-
noemde vergunning kenbaar te maken.

Het Bestuurscollege van het
Eilandgebied Curagao,

De Gezaghebber, De Secretaris.

1Eindelijk op Curacao verkrijgbaar. Een weldaad voor Uw huid.

LACTACYD DERMA
Voor verantwoorde volledige lichaamsverzorging. Gebaseerd op niet al-
kalische natuurlijk* bestanddelen.

Exclusief agent: SAMTAS N.V.
Tel.: 79047.

lANTHONY Jsk, I
VEDER $3ft
& Co. N.V. <||~t|

Wij gaan door! ïm/sg
PAKKETTEN naar —~*f?"

NEDERLAND
* Luchtvracht per K.L.M.
* 3.50/kg, minimaal ’. 45.-
-* mcl. verzekeringen douanekosten
* voor meer informatie fe?vt
TEL.: 614700 f"0

aEdukó pg
progresó.

Kumpli kv nos yunan,
kumpli kv Körsou.

E nota "Edukashon den portal di
ahanan nobenta" ta kontené

proposishonnan pa vn maneho
kla i konkreto pa subi kalidat di

nos edukashon i baha e gastunan.

SntonisaTELE-ENFASIS
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