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Nieuws in vogelvlucht
PARIJS—AIIe 22 inzittendenvanen vliegtuig zijn vanmorgenom hetleven gekomen toen een Fokker 27ven ten zuiden van Parijsneerstortte. Het vliegtuig, van de

maatschappij TAT, maakte een bin-
nenlandse vlucht. De oorzaak vann«ongeluk isonduidelijk.Welstaatast dater hoogspanningskabels zijn
slaakt en dat het vliegtuig is ont-. *...

NEW DELHI -Extremistische
MKhs hebben een bloedbad aange-icnt in een dorp in Punjab, India,aar bewoners een religieus feest
y^erden. Vijf of 6 mannen openden
net vuur op de menigte. Zeker 32
"Jensen werden gedood en 42 ge-jond. Slachtoffers vielen onderhin-densikhs.

JERUZALEM — De IsraëlischePolitie heeft in Jeruzalem een auto-oom onschadelijk gemaakt, die was
"ntdekt in de buurt van het hotel

aar VS ministervan Buitenlandseijaken Shultz is ondergebracht,
nnltzkeerde vandaagteruginJeru-
aiem voor besprekingen met de Is-
aehscheregering diesterk verdeeld,s over de VS vredesplannen.

*****
j JERUZALEM — Het Israëlische

"eger heeft de houten stok waarmeeet Palestijnse betogers slaat, ver-angen door een van glasvezel dien,etzo gemakkelijkbreekt, alduseen
egerwoordvoerder. Het leger heeftJournalisten verboden naar de Wes-te«jke Jordaanoeverte gaan. De we-gennaarRamallah en Hebronwaren
«'gesloten voor de pers. Kennelijk°m te voorkomen dat journalistenge-mge iiju van Je verwachte üemon-

■ iraties na het islamitische vrij-
agsgebed. Persfotografen van oa

**euterenTimezijndonderdaginHe-ron aangevalleen door joodsekolo-
mstenen gewond.

VATICAANSTAD - Het Vati-can heeft donderdagvoor het eerstgedetailleerde cijfers over in-
komsten en uitgaven in 1986 gepu-
l lceerd. De uitgavenvoor de curie,et centrale bestuursapparaat vane rk kerk, de nuntiaturen en Radio

aticana bedroegen in totaal 216
„7 gulden. De inkomsten bedroe-gen 109 min gulden. Ruim de helft*an het tekort (ruim 60 min gulden)
perd gedektdoordeopbrengstvan de
kiftk . Penning (een fonds waaraan

hun bijdrage kunnen6«ven). Het resterende bedrag werd«ar,'reserves onttrokken. Hetmeeste
231 .glngnaar de loonkosten van devaiö medewerkersen depensioenenn öB5 oud-medewerkers.

**.. *
envoi R,ID ~ BiJ een spoorwegon-fn W°P het stationvan Valladolid,
derda „n8orden Van SPanJe> zi J'n don"
WonH fu .mensen en 25 ge-
dood' * I ongeluk werdveroorzaakt
sneitTtd"emmen weigerdenvan de
ti oi m Madrid-Bilba°- Op hetsta-
snelJ3" Valla<iolid boorde de
trein u. Z_lch in een stilstaande
sla. h. 6t duurde n uur v°or alleachtoffers uit de wrakstukken°°rgen waren.

*****
de?KAAG-West-Europamoet
strev*altlsche staten steunen bij hun
deZ^ naar internationaal erken-
Us van HrT!teit"-Dit heeftKaai-
de.H^ 6 £altlschewereldraad don-Wal^HaWzegdKu^^^^
hoofitf j

eenrondreis langsalleEG-Kv V^p Vu°lgens hem ishet Mo"
behor^ü Rlbbentroppact en de bij-
WaarK?^nde geheimeprotocollen,
wen S Jfo _land' Letland en Litou-
vlobH f , onderRussische in-reedte

1er,kwamen, geen volken-document.
*. ***

gearr! 1d°nderdag 2 zwarte leiders"SS??* 1 ln haar actie teSen hetgroenemakenvan oppositionele

*****inÏ?nOU-?eetnischeonlustenhebb;S;nr!PUblie^ AzerbaJdzJan
öa S, vefsP/eidnaar de opeen
neeft l,.St? Stad' Kir<>vobad. Dit
hetQ>r rdvoeder Gerasimov van
Zakpri mmisterie vanBuitenlandsebajdzl^ge

f
deeld- Sommige Azer-

Weßl anS
1e, familles zi Jn begonnen

Ult Amenie' aldus

*****Pl2£? HEL°ER -De VS ex-datTy' maatschappij Unical wil
voor l wWefdse roederiJ Go***" de
ken , kust van Camperduin gezon-
-BpoedTKootVincaGortho"met
schanngeb°rgen wordt- De maat-
15mlnJ*#een verlies te l[idenvan
piiDWgul?en*** dag>zolang z« deIjSmg tUfSen hetHelm" veld en
ScW r Se?lotenmoet houden.HetdïgenW^^digf heeft deze mogelijkbescha-

Politie van SintMaarten:

Vierduizend paspoorten
wachten op eigenaars
PHILIPSBURG—In aanslui-
ting opeen eerder bericht dat
zich ophetkantoor van dere-
cherche St Maarten zeshon-
derd paspoorten bevinden
van personen uit de Domini-
caanse Republiek die hun
paspoort nooit hebben opge-
haald, deelde de politie-
woordvoerder mede, dat het
aantal paspoorten dat opge-
borgen is in file- kastenbij de
Vreemdelingendienst, meer
danvierduizend bedraagt.

Pas hetvorig jaaris een maat-
regel van kracht geworden dat
paspoorten op de luchthaven
worden ingehouden, die dereizi-

gers bij vertrek weer in ont-
vangst kunnen nemen. Van al
degenen die daarvóór bin-
nenkwamen, heeft de Vreemde-
lingendienst dus geen paspoort
in bezit.

Dat betekentdat het aantal il-
legaal op heteiland verblijvende
personen het getal vierduizend
overschrijdt. Soms gaaner stem-
menvan protest op tegen deraz-
zia'svan depolitie, aldus depoli-
tie- woordvoerder, maar alleen
al het aantal niet afgehaalde
paspoorten geeft aan hoeveel
mensen op illegale wijze op ons
eilandverblijven, endatderazzi-
a's een noodzaak zijn.

Afkomstig uitAruba

Smokkel ontdekt autoonderdelen
via Bogota

ORANJESTAD—In deCo-
lombiaanse pers wordt veel
aandachtbesteed aan hetfeit,
datop de luchthavenBogota
zeskisten metauto- onderde-
len — met ongeveer een ge-
wicht van drie ton en een
waarde van 130.000 dollar —door de douane werden on-
derschept. De kisten waren
afkomstiguitAruba.

Daarbijwerdendezekisten ge-
adresseerd aan een lid van de
Venezolaanse ambassade in Bo-
gota, diewegenshaarstatus deze
goederen zonder betalingvan in-
voerrechten kan invoeren in Co-
lombia. Toenbetrokken persoon
van deVenezolaanse ambassade
de kisten kwam ophalen —waarvoor als inhoud vermeld
stond: electrische en huishoude-
lijke artikelen —kreeg de doua-
ne op de luchthaven El Dorado
van Bogota achterdocht en Ver-
zocht een van de kisten open te
maken. Hierbij bleek—in eerste
instantie werd aan een wapen-
zending gedacht — dat het on-
derdelen voor Mercedes Benz-
auto's waren. Zij waren af-

komstig van Aruba
Overigens wordt het niet

vreemd gevondendat de goede-
ren van Aruba afkomstig waren,
omdat de Arubaanse havens
veelal fungeren als transitoha-
ven voor naar Colombia te ver-
schepen goederen. De kisten
werden in beslag genomen.

VBC hekelt
beleid van
De Castro

WILLEMSTAD — Tijdens
een persconferentie van de
gemengde economische com-
missie op 2 maart,verklaarde
de minister van Handel, In-
dustrie en Werkgelegenheid
dat de grote overheids- be-
moeienis in de economie zo
gegroeid is, omdat het be-
drijfsleven in het verleden in
verschillende sectoren ge-
faald heeft en haar proble-
men naar de overheid heeft
geschoven.

De VBC is het volstrekt niet
eens met deze zienswijze van de
minister. Dat ondernemers het
in het verleden bedrijfs- econo-
misch niet meer zagen zitten,
komt voornamelijk omdat de
overheid nagelaten heeft haar
regels en voorwaarden voor on-
dernemers aan te passen aan de
gewijzigde omstandigheden. Zo
zegt deVBC in het commentaar.

"Hoewel hierin de laatste tijd
verbetering begint te komen,
zijn er meer veranderingen no-
dig. Het commentaar van de
voorzitter van de Nederlandse
vertegenwoordiging in de ge-
mengde commissieophetmacro-
economisch beleids- plan zoals
nu geformuleerd, en met name
voor wat betreft het markbe-
schermings- beleid, dient als be-
vestiging van deze stelling. Het
is bovendien duidelijk dathetbe-
leidvan HIW gevoerd, dringend
aan grondige herziening toe is",
aldus de VBC.

)|!4CJ_Elfc)l'

GENEVE — De communistische
regering in Afghanistan stemt in
meteen tijdschemavan negen maan-
denvoor deterugtrekkingvan deSU-
militairen. Dat heeft de Afghaanse
minister van Buitenlandse Zaken
Wakil donderdag in Geneve verk-
aard.

MENINGSVERSCHILLEN DERDE NUL OPTIE TOEGEDEKT
Kernwapens worden up to date gehouden
NAVO omzeilt vraagstuk
modernisering kernwapens

BRUSSEL—De NAVO-topinBrussel is eenondubbelzinnig
antwoord op de moeilijke vraag of de voornamelijk in West-
Duitsland gestationeerde Amerikaanse atoomwapens voor
korte afstandmoeten wordengemoderniseerd, uit de weg ge-
gaan. De regeringsleiders van de zestien NAVO- landen heb-
ben elkaardonderdag gevonden indeformule datdeafschrik-
kings- strategie moet uitgaanvan een combinatievan conven-
tioneleenkernwapens die"waar noodzakelijk, up to datezul-
lenworden gehouden".Eerder almaakte deNAVObekend dat
deSU meer tanks en artillerie in zal moetenleveren bij een ak-
koord overconventionele bewapening.

De NAVO nam in 1983hetbe-
ginselbesluit om de Amerikaan-
se atoomwapens in Europa te
moderniseren en 1400verouder-
dekernwapens terug te trekken.
Dit besluit is door het INF- ak-
koord over het uitbannen van de
op het land geplaatste Ameri-
kaanse en Russische middellan-
ge afstands- raketten in een
nieuw lichtkomen te staan. De
Westduitse regering wijst er nu
op dat in een oorlog vooral Duit-
sers zullen worden gedood door
kernwapens met een bereik van
honderd- tot vijfhonderdkilome-
ter. Zij zal het liefst zien dat de
VS en de Sovjetunie over-
eenstemmingbereiken over een
aanzienlijke vermindering van
deze wapens, tot er in Oost en

West evenveel zijn. De Sovjetu-
nie heeft niet alleen op het ge-
bied van de conventionele
strijdkrachtenmaar ook datvan
dekernwapens voor dekorte af-
stand, een overwichtop het Wes-
ten. De VS en Groot- Brittannië
achten modernisering nood-
zakelijk terwille van een geloof-
waardigeverdediging.

WILLEMSTAD - Gistera-
vondzijn defeestelijkheden rond
de viering van veertig- jarig be-
staan van het Curaqaosch Mu-
seum begonnen met de opening
van een foto- tentoonstelling over
antieke Curacaose meubelen. De
expositie is samengesteld door
mevrouw GJ?. Nije- Statius van
Eps (links). Dokter Ellis Martis
(rechts) hield een toespraak over
de antieke Curacaose inrichting
van huizen.De openingvan deex-
positie werd doorenkele honder-
den belangstellenden bijge-
woond.

KERNWAPENS
De NAVO liet weten dat

kernwapens voorlopignog nodig
blijven in hetpakket tervoorko-
ming van "welke oorlog of inti-
midatie ook". "Conventionele
strijdkrachten alleenkunnendit
nietdoen.Daarom is in deafzien-
bare toekomst geen alternatief
voor de bondgenootschappelijke

strategie voor het verhinderen
van oorlog. Dit is een afschrik-
kings- reactie die is gebaseerdop
een passende en effectieve com-
binatievan nucleaireenconven-
tionele wapens die, waar nood-
zakelijk,up todatezullenblijven
worden gehouden".

MODERNISERING
Het woord 'modernisering'

van de kernraketten, sinds het
NAVO- dubbelbesluit van 1979
over de plaatsing van Kruis- en
Pershing IIraketten eenbeladen
term, is dan weliswaar niet ge-
bruikt, maar het wordt in feite
wel bedoeld. "Wij zijn vastbeslo-
ten om, terwijl wij streven naar
veiligheid en stabiliteit op een
lager niveau van bewapening,
het nodige te doen om onze con-
ventionele en nucleaire
strijdkrachten (...) die tezamen
onze gemeenschappelijke vrij-
heid garanderen, overleefbaar,
geloofwaardig en doeltreffend te
laten blijven".

De secretaris-generaal van de
NAVO, Lord Carrington, ver-
klaarde dat modernisering niet
het invoeren van "nieuwe meer
verschrikkelijke" wapen bete-
kent, maar het verhogen van de
accutaresse, waardoor zij min-
dervernietigendekracht hoeven
tehebben.Hij gingeen antwoord
op de vraag, of "waar noodzake-
lijk" de Bondsrepubliek bete-
kent, en of nauwkeuriger wa-
pens ook meer dodelijke wapens
betekenen, uit deweg.

De formule diein juniinReyk-
javik door de NAVO- ministers
van Buitenlandse Zaken werd
uitgedokterd om menings- ver-
schillen over de "Derde Nul Op-
tie" toe te dekken, wordt in de
verklaringvan Brussel letterlijk
overgenomen. De NAVO- lan-
den streven ernaar "in samen-
hang met de totstandkoming
van een conventioneel even-
wicht en een wereldwijd verbod
van chemische wapens,tastbare
en verifieerbare vermindering
tot gelijke plafonds van Ameri-
kaanse enRussische op land ge-
plaatste kernraketten metkorte
dracht" . De derde nul optie
waarover van de zijde van het
Warschaupact is gesproken,
houdt in dat niet alleen de mid-
dellange afstands- wapens voor
dekortere en langere dracht
worden opgeruimd, maar ook de
korte dracht wapens.

Woensdag werd al gesproken
over de vermindering van de
aanvalswapens van de Sovjetu-
niebij een akkoordover conven-
tionele wapenbeheersing. De
NAVO-landen zeggen testreven
naar een situatie waarin zowel
de plaats als het aantal wapen-
systemen een plotselinge of
grootscheeps aanval onmogelijk
maken. Dit houdt in dat het
Warschaupact "bijvoorbeeld
tienduizenden wapens weghaalt
dievan belang zijnvoor een ver-
rassingsaanval zoals tanks en
artillerie". De NAVO houdt
daarbij ook rekening met voor-
uitgeschoven Sovjet- eenheden
en de mogelijkheid om verster-
kingen aan te voeren. De Sov-
jettroepen in de DDR en Tsje-
choslowakije zouden moeten
wordenverminderd.

Bevriezing VS Panamese
tegoeden oorzaak crisis

PANAMASTAD —De alge-
mene staking in Panama is
van de baan. Als gevolg van
het Amerikaanse besluit om
dePanamese tegoeden op de
Amerikaanse banken te be-
vriezen is er sprake van een
bank- crisis inPanama, zodat
er een accuut tekort aan con-
tanten isontstaan inPanama.

De oppositie- leiders in Pana-
ma hadden aanvankelijk de be-
vriezing van de bank- tegoeden
verwelkomd als een ondersteu-
ning van hun campagne tegen
generaalManuel AntonioNorie-
ga.De voorzitervan de Nationa-
le burgerkruistocht JoseRaul
Molino gaf donderdag toe dat
men degevolgen van diemaatre-
gelnietgoed hadingeschat. Deze
coalitie waarin het bedrijfsle-
ven, winkeliers, vakbonden en
vertegenwoordigers van devrije
beroepen samenwerkenziet zich
nu geplaatst tegenover een fi-
nanciëlecrisis.Daarkomt bij dat

de stakings- actie de positie van
Norieganog niet aan het wanke-
len hadgebracht.

De banken lietenhunklanten
slechts beperkte bedragen con-
tant geld opnemen. Sommige
bankenzullen vandaag(vrijdag)
vermoedelijk geslotenblijven.
Veel bedrijven zullen hunperso-
neel niet kunnen uitbetalen.
Overigensbegon de staking don-
derdagal te verlopen.

Air Panama heeft zijn
vluchten op de VS stopgezet.
Men is bang dat beslag zal wor-
den gelegdop devliegtuigen.

In Washington is bevestigd
datNorieganiet aan detegoeden
kan komen welke Panama aan-
houdtbijbankenin deVS.Ditge-
beurtopverzoek vanEricArturo
Delvalle die volgens de VS nog
steeds de wettige president van
Panama is. Hij werd doorhetPa-
namese parlement als zodanig
afgezet toen hij aan de positie
van generaal No_iega wilde tor-
nen.

VOLVO

Oscar Arias
SAN JOSÉ — President

Oscar Arias van Costa Rica
heeft de onderscheiding Gau-
cho deoro (Goudenruiter) toe-
gekend gekregen als erken-
ning voor zijn verdiensten
voor devrede inMiddenAme-
rika. Deze prijs wordt uitge-
loofd door het stadsbestuur
van Porto Alegre in Brazilië.
President Arias zei dat "ook
deze onderscheiding slechts
een stimulans is om door te
gaan met het ijveren voor de
vrede".

Overwerk ambtenaren
in toekomst verplicht
WILLEMSTAD — Er is

sprake van, dat in de nabije
toekomst ambtenaren voort-
aanverplichtkunnen worden
overwerk te verrichten, zon-
der dat de ambtenaren het
recht hebben daartegen te
protesteren. Dat is een van de
voorstellen, die tijdens het
drie dagen durende Georga-
niseerd Ambtenaren Over-
leg, GOA, op tafel zijn ge-
bracht.

Aan het overleg, waarbij meer
drastische voorstellen zijn ge-
daan, nemen ondermeerdeAlge-
meneBond van Overheidsperso-
neel, ABVO, de Nederlands An-
tilliaanse Politie Bond, NAPB,
en de bond van op de Boven-windse Eilanden werkzaamoverheidspersoneel, WICSU,
deel.

Onder de vakbonds- delega-
ties is nogal wat opschudding
ontstaan over de voorgestelde
overwerk- maatregel. Bestu-
deerd wordt of dit in over-
eenstemming is met de verdra-
gen die met de ILO, de Internati-
onal Labour Organisation, zijn
afgesloten. Zo eist de ILO, dat er
een "redelijke, rechtvaardige
vergoeding" dient te staan voor
overwerk, en datniet zomaar ie-
mand gedwongen kan worden

overwerk te verrichten. Er dient
rekening gehouden te worden
met argumenten over privé- en
sociale omstandigheden.

"GEPAKT"
De vakbonden hebben tijdens

hetoverlegnaar voren gebracht,
datdeambtenarenal "behoorlijk
gepakt" zijn: de secundaire ar-
beidsvoorwaarden zijn zo goed
als alle verdwenen; er is geen
sprake meer van indexering en
er dient meer premie te worden
betaald voor de ziektekosten-
verzekering.

Een ander voorstel van over-
heidswege is een verlaging van
de vergoeding, indien er op een
feestdag gewerkt moet worden.
Die verlaging is zeer groot: met
vijftig procent. Ook dat voorstel
willen de vakbonden niet zo-
maar accepteren, zo vernam de
Amigoe.

Een derde voorstel is om de
hoofden van dienstmeer macht
te geven. Zij zouden uit eigener
beweging mogen bepalen of een
werknemer nogwel op het werk
mag verschijnen, indien het
diensthoofd van mening is dat
die werknemer niet naar beho-
ren functioneert.

Vandaagwordt hetGOA afge-
sloten.

(zie ook pag.B)



MENSEN
Als moderne Prikkebenen heb-
ben vanaf' 1982 zon zeshonderd
amateur- liefhebbers rondge-
banjerd in een hen toegewezen
gebied,omte inventariserenwat
er nog overgebleven is van het
VLINDERBESTAND in Neder-
land. Dat is bedroevend weinig.
Van de 71 vlindersoorten die er
ooit warnn zijn er de laatste tien-
tallen jarenminstens negen uit-
gestorven. Zo verdween in 1959
het maanblauwtje en heel kort
geleden de moeraspaarlmoer-
vlinder, die voorkwam opvochti-
ge schrale hooilanden. Als het
isoleren van natuurgebieden
door moderne landbouwmetho-
den doorgaat, worden45 v 1i nder-
soorten met uitsterven bedreigd.
Toch kunnen de boeren op vrij
eenvoudige wijze ervoor zorgen
dat de kleurrijke fladderaars tot
in lengte van dagen de zomer-
maanden blijven opvrolijken.
Echt moeilijk hoeven zij het
daarmee niet te hebben: het is
een kwestie van bermen en sloot-
kanten ontzien, om zo de verbi-
ning tussen de verschillende
leefgebiedjes open te houden, al-
dus de voorzitter van de Vlin-
derstichting Janvan der Maden.
Zulke verbindingen hoeven
maarvijfmeterbreedte zijn. Zijn
organisatie maakt zich op om
heel nadrukkelijk alarm te
slaan: 1989 is al uitgeroepen tot
Vlinderjaar.

Drie directeuren van een wijn-
kelder in het Oostenrijkse
Monchhof in de deelstaat Bur-
gerland zijn tot forse gevange-
nis- straffen veroordeeld. Zij
hebben bijna twee miljoen liter
WIJN gemanipuleerd door er
kunstwijn, kunstmatige zoetstof
en chemicaliën aan toe te voe-
gen. Met hetproces is een van de
belangrijkste rechtszaken afge-
sloten tegen Oostenrijkse wijn-
handelaren, nadat twee jaarge-
leden een schandaal was uitge-
broken rond hetfeit datmalafide
personen op grote schaal het an-
ti- vriesmiddel glycol aan partij-
en wijn haddentoegevoegd.

*****
De extreem- rechtse kandi-

daat voor het presidentschap
van Frankrijk Jean- Marie LE
PEN is 15kilo afgevallen ombe-
ter beslagen ten ijs te komen in
de aanloop naar deverkiezingen
van april. Hij verklaarde de af-
slanking tot stand te hebben ge-
bracht op een gezondheidsboer-
derij in Zwitserland.
Artsenvan hetuniversitairezie-
kenhuis in Antwerpenbeslissen
volgende weekofzij eenuitZaïre
afkomstige SIAMESE TWEE-
LING kunnen scheiden. De
meisjes, ruim een jaaroud, zijn
naar België gebracht door een

liefdadige instelling. Ze kwa-
men donderdagavond met hun
moederaan in Antwerpen.

De OLIFANT RAJA, een natio-
nale schatin SriLanka die de ge-
wijde reliek van de tand van
boeddha draagt, vecht voor zijn
leven. De 82 jaaroudeRaja gleed
vier dagen geleden tijdens een
wasbeurtuiten ligt nogsteeds op
zijn zij, aldus een woordvoerder
van de Tempel van de Tand in
Kandy. Dierenartsen hebben
een kraan laten halen om Raja,
diedoor deregering van Sri Lan-
ka tot nationale schat is uitge-
roepen, overeind te helpen. Hij
heeft detand de laatst50 jaarge-
dragen op een jaarlijks feest op
het terrein van 's lands heiligste
boeddhistische tempel-complex.

Een Britse expeditie isvan plan
op derug van olifanten het spoor
te drukken van de Carthaagse
veldheer Hannibal (247-183
voor Christus) die in 217 voor
Christus de Alpen overstak. De
expeditie, die is georganiseerd
door de Britse General Portfolio
Group, vertrekt op 30 maart uit
Perpignan in het zuidoosten van
Frankrijk met bestemming Tu-
rijn in Italië. Het traject is onge-
veer 700 km lang en men hoopt
het in drie weken af te leggen.
Behalve de historische beteke-
nis dient de expeditie een liefda-
dig doel, het bijeen brengen van
geld voor het leukemie onder-
zoek.
In GreenBay in deAmerikaanse
staat Wisconsin is een jongen
van 12 jaardood aangetroffen in
een draaiende afwasmachine.
De politie stondvoor eenraadsel,
maar deoom van de jongen, Da-
rold Degrand, vermoedde dat
Michael Conard erin gekropen
was om te zien hoe het apparaat
werkte en wellicht om zich te
"wassen". "Michael was een ty-
pische jongen. Hij moest altijd
uitvinden hoe iets werkte", al-
dus de oom. De afwasmachine
was van een verouderd type en
had geen veiligheids- voorzie-
ningen ter voorkoming van een
ongeluk als het betreffende. De
jongenwerddooden naaktin het
draaiende apparaat aangetrof-
fen door zijn moeder Jean Co-
nard, toen zij van haar werk
flSuiskwam.

Een brandweerman in deBeier-
se hoofdstad Munchen heeft ber-
gip getoond voor cultuur toen
BRAND uitbrak tijdens een op-
voering van de opera «Daphne»
vanRichard Strauss inhet Nati-
onal theater! Toen de
dienstdoende brandweerman

bemerkte dat een boom van het
decor waar zogenaamd de blik-
sem insloeg,begon te smeulenen
roken, stuurde hijeenzanger die
hem aanvoelde met een emmer
water het toneel op. Het opko-
menvan de zanger, die een geest
speelde, stond weliswaar niet in
het script, maar had wel het ge-
wensteeffect. Hijbluste devlam-
metjes en verdween op een voor
het publiek even geheimzinnige
wijze als waarop hij was opge-
komen.
Twee Amerikaanse toeristen
TOM DAVIS en VICKY BULO
brachten verleden jaareen va-
kantie- bezoek aan Aruba. Zij
werden getroffen door de harte-
lijkheid de gastvrijheid enbeslo-
ten op Aruba in het huwe-
lijksbootje te stappen. Voor de
voltrekking van hun kerkelijk
huwelijk door dominee dr.A.van
den Doel kozen zij als entourage
het De Palm Island. Hier werd
gistermiddag het huwelijk
voltrokken. Tino Ruiz zorgde
voor de muzikale omlijsting ter-
wijl de directievan De Palm Is-
land een herinnering aanbood
omdat dit het eerste huwelijk is
dat op het "droomeiland" werd
voltrokken.
De grote farmaceutische onder-
nemingen in de VS zullen geen
reclame meer maken waarin
wordt gezegd dat acetylsalicyl-
zuur. bevattendepijnstillers, die
onderverschillendemerknamen
in de handel zijn, een eerste
HARTAANVAL kunnen voor-
komen. Zij hebben dit gezamen-
lijk afgesproken nadat de FDA,
een overheidsorgaan dat toe-
zicht houdt op de producten van
de voedsel- en geneesmiddelen-
industrie, had gewaarschuwd
voor degevarenvan het gebruik
van acetylsalicylzuur bevatten-
de pijnstillers, die gewoonlijk
door het publiek onder denaam
asperine op een hoop worden ge-
veegd. Nadat Amerikaanse on-
derzoekers hadden geconclu-
deerd dat deze pijnstillers een
gunstige werkingbij hetvoorko-
menvan een hartaanval hadden
lanceerde de farmaceutische in-
dustrie een enorme reclame-
campgane. Medici waarschuw-
den echter dataan dezemiddelen
ook gevaren kleven, met name
een verhoogdekans op inwendi-
gebloedingen.
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Torn Poes en de Klokken doorManen Toonder

2022—T0mPoeskeek verschrikt naar debeide schurken, die
met getrokken revolvers voor hem stonden.

"Waar is die bolle Bommel?" vroeg Super scherp.
"Ja, enwaaris Joost?"viel Hieperin. "Datwillenwewel eens

weten, hè baas? Zijn ze ontploft?"
"Misschien wel", zei Torn Poes. Hij wilde niet vertellen, dat

heer Ollie de tijd waarnam, want hij vond, dat deze boeven
daar niets mee te maken hadden. "Ga nu maar weg", ging liij
voort. "Dezegrysaard is ziek!"

"Dathindert niet!"zei Super. "Geefdatventjemaarhier, dan
zullen wyhem welbeter maken. Wekunnen rustig wachtentot
hij weer in orde is, want we hebben alle tijd, als we hèm

hebben".
Nu was het gelukkig niet helemaal waar, wat de schurken

dachten, want degenediealle tijdhad, was heerBommel. Maar
diewas er niet zo blij mee. Na enig varen op deneveligerivier
begon hij te zuchtenen te mompelen entoen greephij eenroei-
spaan.

"Ikhoop, dat dieoudeklokker gauwweerbeteris!"sprakhij.
"Zoals ik al zei:wat doet de tijdmetzn tijd? Alleen maar drij-
ven? Onzin! Ikwil aan landom me eenwenigte vertreden. Men
zegtnietvoor niets, datdetijdzn loop moet hebben! Hebjeooit
gehoord, dat detijd zn dryfmoethebben? Nudan!"

En hij begon naar dekant te roeien.

AGENDA
CURAÇAO

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DEDISTRICT OOST
5 maart 1988 vanaf 08.00 uur t/m 7
maart 1988om07.00 uur.
Dokter Doran, Sentro Mediko Montana Ab-
ao, tel.: 673355; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.: 72929
b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Winklaar, Braakman,Doran en mevr. Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DE DISTRICT WEST
4 maart 1988 vanaf 17.00 uur t/m 7
maart 1988om07.00 uur
Dokter Sommer, Sentro Mediko Seru For-
tun„ tel.: 84122; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.: 79232
b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder,Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac, King, mevr.
Rosales-Concession, mevr.Pablo en Luca-
sius)

DERDE DISTRICT BANDA ABAO
4 maart 1988 vanaf 17.00 uur t/m 7
maart 1988om 07.00uur.
Dokter Vonhögen, Sentro Mediko Barber,
tel.: 641658/641605; spreekuren: 10.00-
-11.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.:

VERKOOPPUNTEN
AMIGOE

LOSSE NUMMERS van de Ami-
goe zijn verkrijgbaar bij:
Boekhandel Van Dorp/Eddine:
Curagao Plaza Hotel,Punda, Prin-
cess Beach Hotel, Promenade,
Schottegatv/eg Oost, Otrobanda,
Hotel Las Palmas, CaribbeanHotel
Casino, Holiday Beach Hotel,
Bookshop Hato
Paul Maduro Enterprises, vertrek-
hal Hato
Kappel, Winston Churchillweg
Celia, Postkantoor
Celestina,Berg Altena
Faulbom, Berg Altena
Boekhandel Mensing, Punda
Mensing's Caminada
Boekhandel Salas
Gahery Salas (Zuikertuintje)
Novo's Book and Giftshop
Salina Snack
Cafeteria/Restaurant Salina
Samsom
Gasora nv, Caracasbaaiweg
Armara Liquor Store, Sta. Rosa-
weglBB
Sousa, Cas Coraweg
Toko Maigusa, Cas Coraweg
Ritz Cenuum, Mahaai
Kort, Rio Canario
Cerrito Supermarket, Schottegat-
weg Oos1

Nos Hollandse Bakkerij, Handweg
JeanLouis Liquor S.ore, Gosieweg
Bloempot Book and Toyshop
El Chico, Wolkstraat
La Bonanza (O)
NosTienda, Hospitaal
Shon Ma Center, Welgelegen
Boekhandel Sta. Maria, Winston
Churchillweg
La Estrella, Winston Churchillweg
Toko Las Palmas, Schonegevel-
straat
Eddy's, ColebraBerde
Edmy Liquor Store, Ronde Klip
Supermarket De Freitas,Erosweg.
Toko Fruteria Cerra de Aqua, Ma-
huma

75761 b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Tweed,Vonhögen, Schellens, Bote-
ro Duque en Spong).

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

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopend van maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de geheledag gesloten; na 17.00uur kunt u
de zustervan dewachtbellen: zusterBerna-
dina, tel.: 85853, 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 maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Pietersz, tel.:
671147, 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; opzaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA ISLA(tel.:663B9s):openingstijden
van maandagt/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voor spoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

BOTICAS (nachtdienst)
Otrobanda
de Goede Hoop, Jan Noorduynweg 15,tel.:
82857.
Punda
Brievengat '68, Corrieweg 32, tel.: 79098/
79567.

*****
VERLOF BEGRAFENIS
5maart: H.R.Andrade, Vesuviusstraat 19.
6 maart M.V. Meyer,Kaya Wawa Scholtz
1.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavondom 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te OpenbareBasisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCreditUnion San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zaterda-
gavond om 19.30 uur te Aloëstraat 12.

TONEEL: 20.30uur 'Birinia denCome Back
no. ll' gebrachtdoortoneelgroepArteProba
0.1.v. Anthony Jamanika(optreden van
Estrellas del Caribe) -Centra ProArte.

TOTOLIKA OUDERVERENIGING: 19.00
uur bijeenkomst van oudersvan autistische
kinderen - Uteweg.

"_" # „

ZATERDAG
DIVERSEN
CHRISTOFFELPARK: 17.00 uur
namiddag-excursie.

TOERISTENSCHEPEN
08.00-19.00uur «The Victoria» - S.J.;
07.00-02.00 uur .< Ambassador»- Eur.
OPENBARE BILBÏOTHEEK (Johan van
Walbeeckplein 13): openingstijden maan-
dagmiddagvan 14.00-20.00uur; dinsdagen
vrijdag van 10.00-12 00/14.00-18.00 uur;
woensdag van 10.00-12.00/14.00-20.00
uur; donderdagmiddagvan 14.00-18.00 uur
en zaterdagmorgenvan 09.00-12.00 uur.
De studiezaal is elke dagopen vanaf 09.00
uur.

FILIAAL MUNDO NOBO: alleen op maan-
dagopen van 14.00-20.00uur (voorvolwas-
senen).

FILIAAL BARBER: maandagmiddag van
14.00-17.00uur; dinsdag-en vrijdagmiddag

van 14.00-19.00uur.
JEUGDBIBLIOTHEEK (Consiënciesteeg,
Plaza Brion): maandag en donderdag van
14.00-18.00uur; dinsdag,woensdag en vrij-
dag 10.00-12.00/14.00-18.00uur en zater-
dagvan 09.00-12.00 uur.
Elke maandagna 16.00uur: activiteitenvoor
kinderen.

BIBLIOTHEEK MONQUI MADURO
(Landhuis Rooi Catootje): openingstijden
dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00-
-12.00 uur (voor afspraken gelievemevr.
Dankmeyer, tel.: 34263 op te bellen).

ST. EILIZABETH HOSPITAAL EN SANA-
TORIUM: (bezoekuren) 's morgens van
11.30-12.30 uur en 's middags van 16.00-
-19.00 uur (kinderafdeling van 10.00-19.00
uuren Intensive Care: 18.00-19.00uur).

DR. DAVID R. CAPRILESKLINIEK: (be-
zoekuren) opname afd. Mannen van
15.00-16.00/18.00-19.00 uur; opname afd.
Vrouwenvan 15.00-16.00/18.00-19.00uur;
overige afdelingen van 09.00-12.00/14.00-
-16.00/17.00-19.00 uur.

FUNDASHON PA KONSUMIDO (Schar-
looweg 64,tel.: 611733): openingstijdenvan
08.30-12.00/14.00-17.00 uur.

KANTOOR ALKOHOL- EN DRUGSTEAM
(Witteweg 54, tel.: 623973): spreekuren da-
gelijks van maandagt /m vrijdagof volgens
afspraak.
TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM (Van Leeuwen-
hoekstraat z/n): openingstijden dinsdag
t/mzaterdagvan09.00-12.00/14.00-17.00
uur;zondag van 10.00-16.00uur; maandag
gesloten.

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

CHRISTOFFEL PARK: dagelijks geopend
van 08.00-15.00;zondagreeds vanaf06.00
uur. Voorrondleiding en andereactiviteiten
te).: 640363.

KAS Dl ARTEKÖRSOU (Local Art Gallery),
Breedestraat 126(O),tel.: 624516:0penvan
maandag t/m zaterdag van 08.30-18.00
uur.

CURAQAO ONDERWATERPARK (Pisca-
derawegz/nnaast Curagao Caribbean Ho-
tel): duiktripsvoor lokale duikers in het wee-
keinde. Voor informatie tel.: 624242/
624705.

CURAQAO SEAQUARUIUM (BaporKibré):
openingstijden maandag t/m zondag van
10.00-22.00uur.
SOKUDI: elke vrijdagmogelijkheidom infor-
matiete verkrijgenen bloedsuikergehaltete
bepalen - nieuw gebouw Kraamkliniek Rio
Canario.
STICHTING KINDERBESCHERMING CU-
RAQAO (Scharlooweg 61, tei.: 613148):
iedere dinsdag t/m vrijdagochtend
spreekuur.

PLEEGGEZINNEN CENTRALE CURA-
QAO,Kaya Kiwa 33,tel.: 77408.

SYNAGOGE MUSEUM: open van maan-
dag t/m vrijdag van 09.00-11.45/14.30-
-17.00 uur; geslotenop allefeest- en Joodse
feestdagen.

LANDHUIS BRIEVENGAT: geopend van
maandag t/m vrijdag van 09.30-12.30/
15.00-18.00 uur (toegangskaarten verkrijg-
baarbij «Curava» en LandhuisBrievengat).

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00+ 24.00 uur Robocop (’.5,- p.p.).

TELECURAQAO
VRIJDAG: 16.00Record music &Tele
tekst; 16.30 Ora pa mucha; 17.30 AG-
HUSA ku Leo Floridas; 18.00Man dre-
chi di Dios; 18.15Ajedresna plaka chiki
ku Omalio Merien; 18.30Mira i Skucha;
18.45 Informe deportivoku Hector Ro-
sario; 19.00 Musical show; 19.30 PR-
programma; 20.00 Notisiero Tele-8;
21.00 Olympische Winterspelen 1988;
22.00 Wega di Number; 22.10 Show di
Job: «La Perfecta/Dolbe R, Babalu en
Trafassi»; 23.00 Sluiting.
ZATERDAG: 16.30 Olympische Win-
terspelen 1988;17.30Telefiestakv Tan-
te Irma i Tante Shirley; 18.30 Studios-
port; 19.30TheBig Story; 20.00 Notisie-
ro Tele-8; 20.30 Carrousel ku Gonzalo
Cuales; 21.30 Estreno: «Remember
me?»; 22.00 Wega di Number; 22.10
vervolg Estreno; 23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

'Sn. e Qre tr'P'e P'eQsed to Qn* \x^v^v^v nounee the early arrival of ,

f (JrJrL MARC ALEXANDRE
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J Tania en Folkert 1
David-flndrew de Boer. \
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HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess



HYPOCRIET
Rojer beschuldigt de Neder-

landse delegatie van een "on-
menselijke, hypocriete hou-ding",waar hetgaatom demede-delingen, dat de Antillen nog
stringentere maatregelen moe-ten treffen om de economie op te
vijzelen.Rojer: "Het gaat er niet
°n_, dat die maatregelen niet
noodzakelijk zouden zijn — diezijn zeker nodig —, maar het
gaat erom, dat Nederland het

proces veel te snel wil laten ver-
lopen. Het moet langzamer.
Langzaamaan moeten we door
de overgangs- periode. Ik zei het
al eerder: jekunt niet inéénkeer
het levens- patroon veranderen,
een levenspatroon, datonder het
toeziend oogvan Nederlandis tot
stand gebracht".

De vakbondsleider vindt de
druk, die Nederland momenteel
op deAntillen uitoefent, te dras-
tisch: "Jarenlang heeft Neder-
land gedraald om maatregelen
te treffen. Er is onvoldoende toe-
zicht gehouden op de besteding
van de ontwikkelings- gelden.
Zodat meer van diegeldenbij de
bevolking terecht zouden ko-
men. Nederland had meer
controle moeten uitvoeren".

PATERNALISME
MaardanzouRojer Nederland

beticht hebben van paternalis-
me, van nco- kolonialisme?

Rojer: "Nee, nee! Zeker niet!
Onze vakbond heeftkeer opkeer

de politici erop gewezen, dat ze
bezig waren een bom te leggen
onderons economisch bestel, om-
dat ze telkens het ambtenaren-
korps uitbreidden met eigen
mensen. Bij elke wijziging van
de coalitie, zowel eilandelijk als

landelijk, werden er vriendjes
benoemd. We hebben dat regel-
matig aan de grote klok gehan-
gen.Constant hebbenwegezegd,
dat het ambtenaren- apparaat
uit zijn voegen zou barsten. Die
geluiden moeten toch ook in Ne-

#derlandzijn opgevangen?"

WILLEMSTAD- Zoals be-
kend, brengt drs.FA. Engering
(uiterst rechts), directeur- gene-
raal van de buitenlandse econo-
mische betrekkingen, een bezoek
aan de NederlandseAntillen.Dit
bezoek vindtplaats in het kader

van de derde bijeenkomst van de
gemengdecommissie voor econo-
mische en technische samenwer-
king tussen Nederland en deNe-derlandseAnullen.

In verband hiermede brachtEngering, als leider van de Ne-

derlandse delegatie, een be-
leefdheids- bezoek aan minister-
president ir. DonF. Martina.Bij
deze gelegenheid was Engering
vergezeld van drs. Marco de Ca-
stro, minister van Handel, In-
dustrieen werkgelegenheid.

GEZONDIGD
"Alle politici hier hebben ge-

zondigd. Ze hebben allemaal uit-
stekend voor zichzelf gezorgd.
Zie depensioen- regeling voor de

ministers; ook de gedeputeerden
willen nu een dergelijke pensi-
oen-regeling. We hebben jaren-
lang te kampen gehad met een
bestuur zonder visie. Altijd heb-
benwedaarop gewezen. We heb-
ben gewaarschuwd, datnietalle
inkomstenuitdegoudenoff- sho-
re business opgemaakt moesten
worden. Niemand luisterde, ook
Nederland niet".

Rojer: "Als de heer Engering
nu opmerkt, dat meer mensen
uit depublieke sector dienen te
verdwijnen en naar deprivé sec-
tor overgeheveld moeten wor-
den, danheeft hij, alwéér, groot
gelijk.Maar datmoetgeleidelijk
aan gebeuren. Want de privé-
sector op Curagao werkt afin de
marge. De werknemers dieuitde
publieke sector verdwijnen,
moeten dantevéél in éénkeer in-
leveren.Datredden ze niet".

"De tijden zijn veranderd.
Vroegerhad jeineen armeCura-
caose familie nog wel een fami-
lie- lid datwerkte en dat bereid
was te delen. Nu heb jezon wer-
kend familie- lid niet meer. Ik
kan de heer Engering huizen la-
ten zien, waar de mensen op een
vloer van klei leven, waar de
mensen echt honger hebben.
Misschien datde heer Engering
dat verhaal later aan onze re-
geerderskan vertellen. Wellicht
luisteren deAntilliaanse minis-
ters welnaar deheerEngering".

"De mensen hebben nu gen
perspectieven meer. Dat is ge-
vaarlijk. Als vijfduizend
ambtenaren op straat komen te
staan, betekent dat dat twintig-
duizend mensenrigoureus terug
moeten in hun levenspatroon.
Een levenspatroon, dat hen door
de politici is aangepraat".

"Wat ik de heer Engering en
alle politici in Nederland vraag:
doe hetalstublieftkalm aan met
ons. De laatstetien jaargaat het
buitengewoon slecht met ons.
Dat is eenfractie van de driehon-
derd jaar, dat Nederland hier is.
Toen het slecht ging met Neder-
land — in de oorlogsjaren —heeft Curagaotoch ookoffers ge-
bracht aan het moederland? Er
bestond een vaarplicht voor Bo-
naireaanse en Curacaose zeelie-
den. Die hebben het leven gela-
ten voor Nederland. Wel, vraag
ik, Nederland geefons detijdom
onze politici op te voeden, om or-
de opzaken te stellen".

EILAND NOG JARENLANG BIJ ANTILLEN
Driejaar voorbereiding Status Aparte tekort
De Koning gaat Sint Maarten
van consequenties doordringen

-door Victor Hafkamp-
DEN HAAG/WILLEMSTAD — Minister drs Jan deKoning (Nederlands-Antilliaanseen Arubaanse Zaken)

zal in openhartige gesprekken de delegatie van SintMaarten trachten te doordringen van de niet geringe
consequenties van een eventuele stap uit het verbandmet de andere vier Antilliaanse eilanden. De delegatievan SintMaartenkomt eind dezemaand naarDen Haag.De gesprekken zullen gewijdzijn aan devraag wat hetbelang van Sint Maarten bij zon stap zal zijn", aldus de
minister tijdens het mondelinge overleg met de ledenvan devaste TweedeKamercommissie vanNederlands-Antilliaanse en Arubaanse zaken. "Er zal een grote
reeks ingrijpende maatregelen nodig zijn", aldus de mi-
nister.

Ik heb aleens eerder gezegd;<teArubanen hebben ineen peri-ode vanveertig jaarnaar de sta-tus aparte toegeleefd. Uiteinde-lijkbleek driejaarvoorbereiding
°P die status veel te kort. We
«loeten de illusie vermijden datwelke wijziging dan ook in destaatkundige verhoudeningenvan deene dagop de andere tere-
aliseren is."

De minister zei dat de SintMaartenaren zullen moeten be-seften dat ze sowieso nog jaren-angdeelzullen bijven uitmakenvan deNederlandseAntillen. De"."«sterheeft watde consequen-ces voor Sint Maarten van eenvertrek uit het Antilliaansestaatsverbandaangaat, eenaan-«uzakenopeenrijtje gezet. Overoat rijtje liet hij deKamerledenvooralsnog in het ongewisse.

"Het zou interessant zijn te
wetenwatu opeenrijtje heeft ge-
zet", merkte Wijnie Jabaai
(PvdA) op. Ze benadrukte dat de
Partij van deArbeid in elk geval
uitgaat van een Antillen van de
vijf. De VVD-er mr. Jan- Cees
Wiebenga herhaalde dat hij en
zijn fractie een verdere ver-
brokkeling van de Antillen on-
gewenst vinden. "Maar als een
meerderheid van de bevolking
de onafhankelijkheid wil, zie ik
niet hoe Nederland dat streven
kantegenhouden."

Voor wat betreft de aanpak
van nieuwe projecten op Sint
Maarten merkte CDA-er Aarts
op dat hij die alleen maar aan-
vaardbaar acht als ze ten goede
komen van hen die niet van de
welvaartsboom profiteren. "Het
gaat om Nederlandse gelden die

moeten wordenbesteed opplaat-
sen waar ze het hardst nodig
zijn", aldusAarts.De politiepost
op St Maarten moet ook maar
door dat eiland zelf worden be-
taald, vond Aarts. "Toeristen
maken daar het grootste deel
van de bevolking uit en die toe-
risten betalen goed."

BELASTING
Volgens minister De Koning

gaat het nu beter met de belas-
ting- inning op Sint Maarten.
"De voortgang is niet spectacu-
lair, maarhetwordtbeter."De fi-
nanciële positie van het eiland
noemde hij allerminstrooskleu-
rig. "Dat zij watrooskleuriger is
geworden, blijkt uit het feit dat
men vorig jaargeen aanspraak
meer heeft willen doen op uitke-
ringenuithet solidariteitsfonds.
Er is nog geen bijdrage te ver-
wachten maar Sint Maarten is
niet langer één van derecipiën-
ten van het fonds", aldus de mi-
nister.

Ook de verplichtingen van
Aruba inzake het solidari-
teitsfonds kwamen bij de
woordvoerders van de drie grote
partijen opnieuw aan de orde.
Volgens minister De Koning is
Aruba aangeboden de garantie-
periode van dekant van Neder-
land voor de VAprocent dieAru-
ba in dat fonds zou moeten stor-
ten tot 1990teverlengen. "Dat is

tot dusverre van de hand gewe-
zen. Aruba heeft enkele weken
bedenktijd gevraagd. Die ter-
mijn is inmiddels ruimschoots
verstreken. Tot dusverre is er
noggeenberichtbinnen, ook niet
over de Gemenebest- verhou-
ding", aldus de minister. Hij be-
nadrukte dater zo geen rijkswet
tot standkan komen, waarop dekleine eilanden juist sterk aan-
dringen.

BEGROTINGSSTEUN
De minister vertelde dat er

van de kant van de Antillen in-
middels een verzoek tot begro-
tingshulp is binnengekomen.
Hij wil datverzoek eerstbespre-
ken met deAntilliaanse delega-
tie die 18 april in Nederland
wordt verwacht onder aanvoe-
ring van premier Don Martina.
Van overlegmet de vaste Twee-
deKamercommissie voor Neder-
lands-Antilliaanse en Arubaan-
se zaken zal geen sprake zijn,
voordat met deregering van de
Nederlandse Antillen over deze
kwestie isoverlegd, zoreageerde
deministeropvragen van deKa-
merleden.

De minister kondigde ook de
komst aan van premier Henny
Eman van Aruba die — naar De
Koning stelde—zeerongerust is
over de drugsproblematiek op
zijn eilandenover een mogelijke
schadelijkereputatie van het ei-
land als smokkelcentrum. De
problemen zullen in samenwer-
king met deministeriesvan Jus-
titie en Defensie in Den Haag
wordenbesproken. Erkomen bij
dat overleg maatregelen aan de
orde die Aruba zouden kunnen
helpen in zijn strijd tegen de
drugssmokkel.

Voor wat betreft dekwestie
van de studiefinanciering,
merkte ministerDe Koning op
datdeAntilliaanseministervan
Onderwijs zijn Nederlandse col-
lega Deetman een concept-rege-
lingheeft gezonden over een sys-
teem van studie- financiering,
zoals dat in de Antillen zou kun-
nen werken. De minister vindt
het wenselijk dater met ingang"
van hetkomende studiejaarzon
alternatiefop tafel ligt en zalbij
zijn collega Deetman op spoed
aandringen.

Als gevolg marktbescherming

Hempel Marine Paints
moet deuren sluiten

WILLEMSTAD — Het be-J^jf Hempel Marine Paintsa,ur.) NY ziet zich genood-
zaakt haar deuren te sluiten
ais gevolg van het protectie-
°eie_d van de Antilliaanse

Het bedrijf, datalsinds 1974 opCurasao geves-
j£dIs> mag met ingang van 1Januari 1988 geen v«rf meer
jniporteren. Hetkantooraeeft voor de vier werkne-mers inmiddels ontslag aan-gevraagd en het personeelzitmetdearmenoverelkaar aftewachten tot daar goedkeu-ru»g voor gegeven wordt.

DirecteurEddyPhelipaisdoor«e problemen, die al jaren spe-len, verbitterd geworden. Hijvermoedt daterveel meerzakeneen rol spelen dan alleen debe-scherming van de lokaal gepro-duceerdeverf. Persoonlijkerede-nen zouden ertoe bijgedragen«ebben dat Hempel Marine
sluit? g wongen is de zaak te

Hempel Marine Paints impor-

teert alleen scheeps- en indus-trie- verf. Dat de klanten diekwaliteit verkiezen boven de lo^kaal geproduceerdeverf, blijktvolgens Phelipa wel uithet feitdatondanks de economische hef-
iing van dertig procent die in1981 al geintroduceerdwerd, deklanten toch voor deze (duurde-
re) verfbleven kiezen.

Gevraagd naareenkwaliteits-vergelijking tussen de lokaal ge-
fabriceerde scheeps- en indus-
trie- verf en die van Hempel
Paints, antwoordde Phelipa dathetdepartementvan Handel, In-
dustrieenWerkgelegenheidzon
onderzoek nooit heeft willendoen.Hijheeft inhetverleden al-lesinhetwerkgesteldomzijnbe-drijf te redden. Vele besprekin-
gen met minister de Castro, deminister-president enhetdepar-
tement, hebben echter zonder
succes plaatsgevonden.

Nadat in 1981 een heffing
werd geïntroduceerd, volgde in1984 een importbeperking. Bo-vendien werden in die tijd ver-
schillende overheids- departe-

mentenverboden nog langervan
Hempel Paints verfafte nemen.
Gevraagd naar een verklaring,
antwoordde de gezaghebber het
bedrijfdaarover datditom "soci-
aal- economische redenen" was.
Reden voor Phelipa omzich afte
vragen of zijn bedrijf geen soci-
aal- economischerechten heeft.

Vervolgens werd in 1986 een
marktsluiting afgekondigd. In
het daarop volgende jaarkreeg
Hempel Paints per maand ont-
heffing van deze maatregel
waaraan met ingang van 1 janu-
ari 1988 een einde kwam. De
laatstevoorraad van het bedrijf
is inmiddelsverkocht ener staat
Phelipa niets anders meer te
doen danhetbedrijf te sluitenen
hetpersoneel op straatte zetten.
Ineen advertentiediegisteren in
dekranten verscheen, werden de
klanten hiervan opdehoogte ge-
steld: "In verband metde protec-
tie- maatregelen, moeten wij
binnenkort onze deuren sluiten
met alle onaang#iame gevolgen
voor de werknemers vandien",aldus detekst.

Leerling (15) mishandelt
schoolhoofd en lerares
WILLEMSTAD—Hethoofdvan
deSta Claraschool, de 43-jarige
onderwijzer H.G.J., en de 32-ja-
rige onderwijzeresR.C.L.J., heb-
ben aangifte gedaan van mis-
handeling metbedreigingtegen
de 15-jarige D.M., scholier van
de betreffende school. D.M. zou
beide leerkrachten hebben aan-
gevallenen gedreigd hebbenhen
te zullen neerschieten. De aan-
leiding hiervoor zou zijn dat M.
door de leerkrachten op zijn
slechtegedrag werd gewezen.M.

zou de hele school terroriseren,
dekleinekinderen opschool mis-
handelen en de meisjes onzede-
lijk betasten. De Kinder- & Ze-
denpolitie heeft dezaak in onde-
zoek.

Marquez-Gil
Consul-Generaal
Venezuela

WILLEMSTAD — Bij Ko-
ninklijk Besluit van 7 december
1987 no. 69 is de heerPablo Jose
Marquez-Gil,erkend en toegela-
ten, op devoet vanvreemdeling,
alsconsul- generaalvanVenezu-
ela op Curagao met jurisdictie
voor de eilanden Curagao, St
Maarten, St Eustatius en Saba.

BEBE ROJER NA UITLATINGEN NEDERLANDSE DELEGATIE:
'Ik wil de heer Engering het échte Curacao tonen'
WILLEMSTAD— "Bij deze wil ik deheer Engering gaarne

uitnodigen vooreenrondleiding overCuracao. Ikzal hem danenkele wijken laten zien, zoals Buena Vista, Kanga, Seru For-tuna, Wishi en Marchena. Ikzal hemvragen daargoedrond tekyken en metdemensen tepraten die daarwonen. Ikzal bereid
zijneen foto- toestel mee te nemen, waarmee deheerEngering
toto's mag maken om die straks in Nederland aan deregeringen aan alle Nederlanders te tonen. Ik ben benieuwd ofdeheerongering en de Nederlandse regering daarna nog meer wilsnoeien in deNederlandse Antillen".

Aldus Bebe Rojer, bestuurslidvan de Algemene Bond van
Overheidspersoneel, ABVO,naar aanleiding van de uitlatin-
genvan drsF. A. Engering, direc-
teur- generaalvanBuitenlandseEconomische Betrekkingen, lei-der van de Nederlandse delega-
tie, dieoverleg heeft gevoerd op
Curacao in de 'gemengde' com-missie voor economische entechnische samenwerking tus-sen Nederland en de Neder-landse Antillen.

VOLK
Rojer: "Dat bedoel ik met een

'Fronttegen Holland'vormen. Ik
bedoel het niet negatief. Ik wil
metdat'Front' Nederland duide-
lijkmaken hoe hethier is. Ik leef
niet in het Curagao Caribbean
hotelofinhetPrincessBeach ho-
tel. Ik leef tussen het volk. Ik
weet wat er lééft onder het volk.
Hetwordt dehoogstetijd, datNe-
derland datstraks ook weet."

TE KOOP OF TE HUUR

I WINKELPAND
Casa Vitali

Madurostraat 26
Direkt beschikbaar.

Inlichtingen: Tel.: 611315.
Gaby Behar.

MEYER TRANSPORT

Telefoon614766 Polarisweg

-€(_K€ ZATERDAGAVOND-

***************
BAfiß£QU£
***************f Vanaf 19.30 uur kunt Uop het

Belle Terrace Restaurant
genieten van onze:
— Barbeque en Salad-Bar
— Live - muziek
— Romantische sfeer
— Zicht op zee

Reserveer nu Uw tafel bij ons!

em cSAvila cßeach cHotel
X Penstraat 130- Tel.: 614377

Ontvangen
een geweldigekollektie

Katoenen-tricot rokken
(effen, streep en gedessi-
neerd)

Boutique /OïHq
chic <©^a?

Winkelcentrum Brievengat
Tel.: 76055
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van (QJorp « v lÉedldline n v net even ietsbeteriz-^J^s.
5 Wij zijn in feeststemming /^^.w fW^y
£5 ter gelegenheidvan de opening van onze P^^^^^v^
h CASH & CARRY
m in onze Otrobanda-zaak en wij willen dat met U vieren. Ssss/
Q In onze zaken in Punda, Promenade, Otrobanda, Schottegatweg-Oost en
M "aï° kunt u Profiteren van speciale aanbiedingenvanQl delaatste 2 dagen.
(\ 25%korting op speelgoed ~" '\1 i 25%korting op stripboeken
JT 20%korting opkalenders en agenda's.Q I Leesboeken tegen aantrekkelijke prijzen.
fff _L^--.J!i2^_^__lLOPJ:-p-s e" cassettes (beperkte kollektie)
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Adjadjo musiceert in
concert op Aruba

WILLEMSTAD/ORAN-
JESTAD — Adjadjo geeft op
zaterdagavond een concert op
Aruba. Zondagmiddag zal
daneen workshop worden ge-
houden voor belangstel-
lenden.

Adjadjo bestaat 'uit twaalf
leerlingen van het Muzie-
kinstituut Landheer, allen
blazers. Onder de blaasin-
strumenten bevinden zich
dwarsfluiten, hobo's, klari-
netten, fagotten en sindskort
danzij een schenking van het
Prins Bernard Fonds ook En-
gelse hoorns. Als groep be-
staat Adjadjo al heel lang
maar de samenstellingvan de
groep wisseltsterk.Regelma-
tig verlaten leerlingen na of
soms al tijdens de schooltijd
de muziekgroep. De leerlin-
gen die de eerste groep
vormden zijn intussen al ge-
zeten burgers. Adjadjo
'lichting' maart 1988 bestaat
uit Chavke Getrouw, Marlies
van Dolderen, Bart Jansen
van Galen, Marcella Ponsen,
Dino Williams, Robert- Jan
Lensink, Björn Weertman,
Frédérique de Muy, Izuskin
Kromosoeto, Brian Lau, Mig-
non Marten en Leonard Cori-
on. Maar al verandert de sa-
menstelling, het enthousias-
me om samen muziek te ma-
ken blijft.

Als voorbereiding op het
optreden op Aruba hield Ad-
jadjo afgelopen weekeinde
een huisconcert waar ouders,
familieleden en belangstel-
lenden de prestaties van het

ensemble konden be-
wonderen.

Adjadjo speelt voorname-
lijk klassieke muziek maar
tijdens het huisconcert klon-
ken ook eenAntilliaansewals
en bijvoorbeeld 'O, what a
beautiful morning. Het was
een gevarieerd programma
voor de spelers die na Aruba
aangedaan te hebben ook mee
gaan doenaan hetInternatio-
nale Muziekfestival in Santo
Domingo, dat georganiseerd
wordt door de Carol Morgan
School. Ze werken daar mee
aan de competitie voor
groepsblazers en voor so-
listen.

Als je gewend bent om te
spelen in een groep valt het
niet mee om solo te spelen
voor publiek en dat was aan
sommigen wel te merken.
Sommigen, die wat meer er-
varing hebben, zoals Izuskin
Kromosoeto, Dino Williams
en Robert- JanLensink zul-
lenhoge ogen gooienin Santo
Domingo en een steun zijn
voor de andere solisten, ook
doorhunzelfvertrouwen.

AyaLandheer dirigeert het
ensemble, terwijl Iman
Landheer de solistenop depi-
ano begeleidt en doorhun sa-
menwerking met het en-
semblegeeftAdjadjo een goed
en vlot voortgaand optreden
dat de moeite waard is.

Overigens is de naam van
de groep afgeleid van de mu-
ziekterm adagio, maar de
eerste medespelers vonden
dat woord veel te gewoon en
hebben het 'verantilliani-
seerd' tot Adjadjo.

NELCASIMIRI

Adjadjo tijdens het huiscon-
cert op Jantje Wever, 27februari
1988.

DAKAR — In Senegal, waar
maandagmiddag de noodtoestand
werd uitgevaardigd voor de hoofd-
stadDakar, isde belangrijksterivaal
van presidentDioufbj de presidents-
verkiezingenvan zondag, Wade Van

de Democratische partij, gearres-
teerd. Dioufkondigde de noodtoe-
standafnadat aanhangersvan Wade
overgingen tot geweld en de presi-
dentwas beschuldigd van fraude bij
de verkiezingen.

ORANJESTAD-OpdePolitieschool
Oranjestad had maan-

dagmiddag diploma- uitreiking
plaats aan een grote groep ge-
slaagdepolitiemensen voorde di-
ploma's PD 111en PD 11. De ge-
slaagden (zie foto) voor diploma
PD 111 zijn: RA. Zeppenfeldt,
F.R. Koek, L.P. Tromp, P.F. de
Windt, J.M.Curiel,RA. Muller,
DJ. Laclé, B.S. Winklaar, L.E.
Thijzen, W.E. Hart, mevrouw
E.M. deCuba- Giel,R.R. Tromp,
J.F.Anthony,L.J.Krozendijk,J.
Maasdomme, O.R. Rasmijn,
R.V.Halley,M.L. vanderßiezen,
W.L.Fecunda,E.D.Ammerlaan,
J.M.Anthony, F.V. Vlaun, VU.
Simon, F.E. Fluonia, A. van der
Biezen,A.M. Croes,EA. Thijzen
en A.E. Arends. Eén kandidaat
werd afgewezen. Voor het diplo-
maPD IIslaagden: M.R. Madu-
ro, J.Kelly, T.E. Richardson,
B.V. Kingslae, 1.1. Matos, M.
Caster, AA.. Winklaar,R.C. Be-
nita, KA. Philips, C.B. Bikker,
J.N. Wout, MA. Piters, _?._?.
Tromp en W.M. Werleman.

iK£/W©JCroes & Croes
Accountants

Onskantoor verrichtnaastcontrole- en advieswerkzaamhedenookdienstverlening op
administratief gebied. De administratieve dienstverlening omvat onder meer:- het bijhouden van administraties- het samenstellen van jaarrekeningen en het verzorgen van belastingaangiftes- het adviseren en het verlenen van assistentie op administratief gebied- het adviseren omtrent het invoeren van kleinschalige automatisering en admini-stratieve procedures- het adviseren met betrekking tot alle aspecten van kleine ondernemingen
Vanwege de sterkegroeiwillenwij deze dienstverlening als een zelfstandig onderdeelbinnen onze organisatie opbouwen. In verband daarmee zoeken wij op korte termijn
een:

ADMINISTRATEUR (M/V)
Voor deze funktie is een theoretische opleiding op het niveau van mini-maal MBA en studerend voor SPD of een gelijkwaardige opleidingvereist; een aantal jaren ervaring in een soortgelijke funktie en/of in decontrole praktijk is noodzakelijk.
Kandidaten met ervaring met kleinschalige automatisering verdienen de
voorkeur.
Na een korte inwerkperiode zal hij/zij met de dagelijkse leiding van dezetak van dienstverlening belast worden.
De salariëring en de overige arbeidsvoorwaarden (waaronder een goede studie-
kostenregeling) zijn afgestemd op de eisen die aan de funktie worden gesteld.
Gegadigden worden verzocht schriftelijk tereflekteren.
KPMG Croes & Croes
Nassaustraat 85, Ennia Building
P.O. Box 701
t.a.v. de heer Erwin 0. Croes
Oranjestad, Aruba
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PEGA&LECHADA?
INT. & EXT. DOORS?
PLASTIC ROOF CEMENT?
SOLID CEMENT BLOCKS?
STEENGAAS?
BRENCHIE'SLUMBER &
BUILDING SUPPLY

RONDWEG/DAKOTA

I Speciale aanbieding 4en 5 maart'BB |
| $LA6E_P!J: SLAGERIJ: |
YKogelsteak 500gr 4.25 Steak Mula 3.75 X[Soepylees 500gr 2.90 Stobé * 3.5Ö VV Sucadelappen 500gr 3.75 Cabrito 3.40 VA Rarijzerboterham 100gr 0.90 Mary Miles HotDog paki_lo 2.40 Vi Kraft Amerikaanse kaas 100gr 1.20 Whole Legs (5 lbs.) 405 465r Mortadelle 100gr 1.50

f GCCCCCy: JX Sun Nectar Citrus Juice >/2gaii 2 45 vI^U^CI^TS

i^^:::: ::::::::: :::::::^sr::::::: : :?:S ffi»^:-=^ = i lV ManzanaVerde ..... 1150gr 2.29 PallyJam £?£. M?¥ Henny Penny Dog Food 14oz 0.57 Sweetheart ionf M 2 Vf Efnaëoi ::::::::::::::::::::::::!iS:::::::::::iS fV FCCZCN: yPennyDog Food 14oz 0.57 <f
A Welch's Grape Juice 12oz 2.45 . XX Veg. All Mixed Vegetables 16oz 1.97 -* -. . ,^_ . _ " i

Frosty Acres Broccoli cuts iooz i.39 «aiinja (Chicken Legs) 5 lbs. 4.95 V1 Bird^yeCornontheCob I2ears 4.75 KoQp /i5OOO of meer en y kunt *A _ twee pakken a4.65perpakkopen. X

V m_l?W_PT^^ PUEBLO IS EN BLIJFT DE LAAGSTE IN 1 J
y iWiMffBfMiWKIBSI prijzen x
V I |£^____Q&OSK_Uii_£_i Komt U bij PUEBLO Discount in San Nicolas X
♦> met een publicatie van deze week van een >♦| Meer dan. 00 prijzen verlaa9d. ï^ffiffi^H^ II aTg9gT!p._dldnlS\SnonTr | gepubliceerdeprijs'viJF CENT KORTING

P |f

ARUBADAILY
! ENTERTAINMENT
' - <3frAi^^-> - |(§Lfffffff^f~. Aruba's HottestLate Night Disco. J1 You can danceto the latest disco soundsor justhave a f' * rrnZs drink maybeplay a game ofpool, pingpong, pinballor 1r> JT even darts in our NEW GIANT BILLIARD PALACE. J

'Lasm^Bivd. 00/paire PïZSA }

i
Oranjestad, Aruba. _.„AW,Y - . ARWBA LDetopnightclub TAKfcAWAY TEL... 33541 9, vanAruba Geopend van 11.00a.m. tot06.00 a.m. 1
>^V GOLDEN TULIP "*4/fylk arubaCaribbean Een goed verzorgde TIV Vfl RESORT& CASINO /^ATCOIIJ/* Jvl£/fandango NIGHTCLUB CATERING 4
proudly presents: voor welke gelegen- j
till April 4th, 1988 held OOk, ITHE CHARLES bel 24544 1ST. PAUL SHOW De ° J
i^ssj^sis: mfmmmo, dailycurtaintime 10.30p.m. Restaurant 5
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lij exploitvan mij, NORMANE. HART, deurwaarderbij hetGerecht opAruba,van de
de maart 1988- waarvan een afschrift is gelatenaan de E.A. Heer Officier van
ustitieop Aruba, isten verzoeke van: denaamlozevennootschapARUBA PORTS
■UTHORITYN.V., gevestigd en kantoorhoudende opAruba;

OPGEROEPEN:
SEORGE MALLEON, beweerdelijk van Britse nationaliteit, ookhandelende onder
le naam HORIZONTE BELLA CORPORATION, zonder bekende woon- ofver-
ilijfplaats opAruba of elders,eigenaarof althansreder van hetmotorschip TONA,
netende 706 bruto register tonen varendeonder Panamese vlag,welkschip thans
lemeerd ligt aan de ALEXKADE in de haven van Oranjestad, Aruba, om op
/oensdag, 24 augustus 1988, desvoormiddagsom 08:30 uur terterechtzitting van
etGerecht in Eerste Aanlegvan ArubatenRaadhuize te Oranjestad teverschijnen,
.neinde op de doorrequirante tegen hem ingesteldevordering te antwoorden.

N.E.Hart, deurwaarder.



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 di Caribe.
POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

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

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATERt2oAsuurExtremePrejudice (18jr.);24.00uur Viajemésalia delplacer (18jr.).II: 20.45 uur The Squeeze (18 jr.).DRiVE-IN: 20.30+24.00 uur White WaterSummer (18 jr.).

BOTICA'S (nachtdienst)Pabao brug: Santa Cruz, tel: 28028.Hariba brug: San Nicolas, tel.: 45712.

WACHTREGELING DOKTORENOranjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord, TankiLeenden, Paradera en Sta. Cruz: dokter
poq Tr'9t' Ecuadorstraal 21, tel.: 21835/
Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:dokter O.L. Ponsé, via Centra Medico SanNicolas, tel.: 48833.Kinderarts: dokter Hart, tel.: 27263/24300(hospitaal).

WIT GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;Noord: tel.: 23425; Santa Cruzen Paradera:tel.: 28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:
47020/48301; SanNicolas: tel.: 45906; Da-kota: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-
(voor brandgevallen, ongelukken of«en of ander ongeluk gelieveAlarmcentrale op te bellen,tel.: 115)

TELEARUBAVRIJDAG: 18.00Shera Princess of Po-
wer; 18.30 CNN international news;
19.30 Memoria; 20.00 Telenoticias;
20.30 Movie of the week; 22.05 LarryKing show; 22.55Showbiztoday(CNN);23.30 Sluiting.

ZATERDAG: 18.00 Start here; 18.30Those amazinganimals; 19.15Science&Technology; 19.25Big story; 20.00It'sa living; 20.30Life most embarrassing
moments; 21.15 CNN internationalnews; 21.45Estreno; 23.30Sluiting.

DIVERSENFLIGHT INFORMATION CENTER: dage-hlks geopendvan07.00-20.00 uur;na 20.00uur informaties viaverkeerstoren.

|SSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
1*4.00uurper daggeopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00 uur tot maandagmor-gen 07.00uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-TAAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45' 18.30-19.30 uur.
KON|NG|N WILHELMINA FONDS (tel.:24652/22817): informatiecentrumwoensdag geopend van 08.30-12.00 uur -8 (boven).

WERELDGEBEDSDAG: 20.00 uur ge-bedsdienst (er isookeen collectetijdens deviering) - protestantse kerk van Oranjestad.
SPORT
?QA

m ET,BALL (St Nick-jeugdclub):
Brazil UUrknockout",oernooi" Buurtcentrum

DOMino: 19.00uur WhiteLabel (Curagao)vs JoeysDnve-inn-JoeysDrive-inn.
ZATERDAGDIVERSENXfA^f,YENS -' GEZ,NS- EN HUWE-LIJKS-MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,

? nnr(*?Pln9>: 'edere werkdagvan 07.30-Sbrai,!300; 16-30 uur <00k mogelijk af-braak te makenviatel.: 23145 of 25111).

An^!A(ltichtingHulPaanSlecnthorenden
EaniÜ-i' (Lionsgebouw t/oI?rKio lJ?da9elijks geopendvan 08.30--'^"UO/Is.OO-ie.SOuur.
SPORTZWEMVERENIGING 'ARUBA MARLINS'zvZfpacg + d?-,lderdaS):l7-30-18-30uur
an HMel " en Tulip ArubaCaribbe"

fcnB^l^00-1600 uur zwemlessen (waLpno '_?AE,!n F) voorkinderen en vol-wassenen - POVA-zwembad.
zSI'NG SCHOOLZWEMMEN: iederezwerntc9^96" Van 10-30-11.30 uur

va^nrn?9?^600 UU' in de achterzaa'van deprotestantse kerk in Oranjestad.

uinJR CE,SARE TERZANO: 08.30-17 00UUr«^ash/koopdag - schoolterrein.
SPORTZWEM MEN (Dion Zwemmarathon):
08 MS^^nstraties doorbabiesDe.Tnnn°_)i J_Jr/wenimaratnonvoor equip-

Uit diefstallen-rapport

Toerist tas kwijt
ORANJESTAD — Om

kwart voorvier in deochtend
werd een patrouille naar het
Alhambra Casino gediri-
geerd waareen Amerikaanse
toerist zijn polstas was kwijt-
geraakt.

Hij had de tas op een stoel
achtergelaten toen hij naar de
cassière ging. Inde taszaten 760
dollar aan reischeques, 480 dol-
laraancashgeld, twee zonnebril-
len en de sleutelsvan zijn hotel-

kamer. Uit een onderzoek ter
plaatse bleek niet wie er met de
tas vandoor was gegaan.

Bij een woning aan de Patia-
straat werd in de morgenuren
een raam vernield en ingebro-
ken. Een halsketting van zes-
honderd florin, tweepaaroorbel-
len en hangers worden vermist.

Bij een woning aan deBoule-
vard werd een schuifraam gefor-
ceerd en werd het muskieten-
gaasvernield.Vanuit dewoning
werden twee polshorloges, een
dasspeld bezet met diamanten,
een gouden ketting, een video-
recorder eneen kleuren televisie
meegenomen, alsmede een
geldbedragvan dertig dollar en
veertig florin aan kleingeld.

Uit een auto, die voor het
IDEFRE- gebouw aan de Van
Leeuwenhoekstraat geparkeerd
stond, werd een handtas gesto-
len, alsmede een leren map.
Hierin bevonden zich drie enve-
loppen met respectievelijk 875
florin, 485 dollaren 620bolivar.
Voorts zaten er een paspoort en
andere papieren in. In de tas zat
dok een juwelentasmet diverse
juwelen.

Bij een kleermaker in San Ni-
colas werd de achterdeurvan de
haak gehaald om binnen te ko-
men. Drie rollen stofter waarde
van negenhonderd florinworden
vermist.

Autowas-actie MTS
ORANJESTAD — In verband

met de viering van het tweede
lustrum van de MTS Ir Cesare
Terzano te Seroe Blancoe wordt
morgen een carwash en een
koopdag gehouden. Dit gebeurt
op het terrein van de MTS van
half negen tot vijf uur 's mid-
dags. De opbrengst is voor soci-
aal/cultureleevenementen eind
maart.

Man gewond bij
ruzie met jongens

SAN NICOLAS — Een 53-
-jarige bewoner van de Red
Rockweg vroeg politie- assisten-
tie wegens een ruzie met enige
opgeschotenknapen. Na een on-
derzoek bleek dat de man twee
jongens van zeventien jaar met
eenkapmes had bedreigd inver-
band met een onenigheid. Hier-
op bekogelden de jongens hem
met stenen, waarvan een steen
de man raakte. Depolitie bemid-
deldeen herstelde derust.

Bonbini festival
ORANJESTAD — Het kah'i

orgel Arubanita van Isidro Mar-
tin, de groep Placenteros onder
leiding van Facundo Boekhoudt
en dansgroep Mangusa van Ma-
rio Albuszullendinsdagavondin
Fort Zoutman medewerking ver-
lenen aan het tehouden Bonbini
Festival. Scorpio Garciafingeert
als ceremonie- meester, terwijl
het Tamarijn Hotel de bar voor
zijnrekening neemt.

PRIORITEIT HOTEL EN BOUWSECTOR
Spoedig beginnen uiteenlopende vakopleidingen

Mito Croes: werkloosheid
binnenkort verleden tijd
ORANJESTAD—Ministervan Welzijnszaken, mrMitoCroes,
isvan mening dat,zoals dezakener nuvoorstaan,dewerkloos-
heid op Aruba spoedig tothet verledenzou behoren. Hy zette
daarbij uiteen, datderegering met behulp van verschillende
departementen—waarbij mennu hetaantal werklozenen wat
beschikbaar is op decomputerheeft—een duidelijk beeld zal
krijgen hoe het verloop gaat worden. Hierbij spelen de hotel-
sector en de bouwsector de belangrijkste rollen. Nu derege-
ring erin geslaagd is het aantal hotelkamers te verdubbelen,
zal ditin dezesector ookaanmerkelijkmeer werkgelegenheid
bieden, terwijl hetwerk in debouwsectorzodanig wordt gere-
geld dat dehotelbouw kan doorgaan. Inverband hiermee re-
gelt deoverheid debouwvan enigevan zijnprojecten zodanig
dater doorgewerktkan worden.

"Zoals bekend is éénvan debe-
langrijkste programma- punten
van dezeregering", aldus minis-
ter mr Mito Croes, "om werkge-
legenheid te scheppen en een
eindete maken aan de werkloos-
heid, die toen deregering aan het
bewind kwam, twee jaargele-
den, opmerkelijk hoog waszoals

Aruba nimmer gekend had. Om
dit te kunnen bewerkstelligen,
moet er een goede en overzichte-
lijke planning worden gemaakt.
Wij hebben technische steun van
experts gezocht samen met de
computer van het departement
van Arbeid, waardoor een sys-
teem kon worden opgezet met

een duidelijk overzichtvan dear-
beidsmarkt op Aruba".

Hierbij werd prioriteit gege-
ven aan de hotelsector en de
bouwsector. Dat zijn de sectoren
die het meeste groeien. Hierbij
worden de andere sectoren,zoals
restaurants, taxi's en handel,
niet vergeten. Voor het eind van
dit jaar zullen ongeveer 353
werknemers nodig zijnin de toe-
ristische sector, voornamelijk de
hotels. Volgend jaarzullen dit
676 personen zijnen tegen eind
1990 ongeveer een totaal van
2453 werknemers.

Hierbij wordt ook een 'break-
down' genomen voor welk type
werk ditzal zijn. De Bushiri Ho-
telschool isverzocht na tegaanof
er voldoende ruimte beschik-
baar is om zo spoedig mogelijk
met opleidingen van start te
gaan. De inspecteur van het
Technische onderwijs, Frans
vanDrie, is door deregering met
deom- enherscholing belast. Als
er in Bushiri niet voldoende
plaats is dan kan gebruik wor-
den gemaaktvoor de lessen/cur-
sussen van de vakopleiding,
technische scholen, terwijl ook
in de hotels opleidingen kunnen
plaatsvinden. Het doel is wan-
neer een hotel geopend wordt
voldoende lokaal personeel aan-
wezig isom deverschillende pos-
ten te bezetten. In verband hier-
mee zal eind van deze maand
reeds met de nodige opleidingen
hiervoorbegonnen worden.

Eman es op matje geroepen
ORANJESTAD — Volgens

PDA- leider, drLeonard Ber-
linski, in Telenoticias gistera-
vond zou hij over inlichtingen
beschikken, dat premier mr
Henny Eman en minister van
Financiën, Armand En-
gelbrecht, door Nederland
ter verantwoording zijn ge-
roepen over het huidigeslechte financiële beleid van
en opAruba.

Volgens drBerlinski gaat Ne-
derland met zware voorwaarden
komen, waarbij de PDA- leider
zijnwens vanvele maanden aan-

haalt: zo snel mogelijk nieuwe
verkiezingen. "Omdat deverkie-
zingenvoor dedeurstaan", aldus
dr Berlinski, "wordt vermoede-
lijk de ontslagwet met 55 jaar
nog niet door de Staten behan-
deld. Daarom zou deregering
ookbekend hebben gemaakt dat
de Solidariteits- belasting van
4.1 procent per 1 januarivolgend
jaar wordt opgeheven. Op de-
zelfde wijze werden dekiezers de
laatste keer voor de gek gehou-
den onder meer met verlaging
van de benzineprijs, welke prijs
nu hoger is als ooit te voren".

BOUWSECTOR
De planning voor de bouwsec-

tor is volgens debewindsmanhet
urgentste. Deregeringheefthier
eeninstrumentomzijnprojecten
te 'timen' en de projecten in de
hotelsectoreerst te latenkomen.
MinisterCroesmerkte inditver-
band op dathij zelf de verbou-
wing van het oude San Pedro
hospitaal opgedragen heeft,
welk karwei zal worden stopge-
zetom demensenbij debouwvan
de hotels te laten werken, het-
geen meer economische activi-
teit zal scheppen. Ook de bouw-
bedrijven hebben meer perso-
neel nodig en wanneer dit ge-
combineerd wordt methet perso-
neel, datvoor de hotels nodig is,
dankan geconstateerd worden
dat de werkloosheid tot het ver-
leden behoort.

Uit de beschikbare cijfers zal
moeten worden nagegaan met
welke opleidingen het eerst be-
gonnen moet worden, waarbij
meerdere mensen gespeciali-

seerd moeten worden. Dit geldt
meer voor bouwnijverheid dan
voor de hotelsector.

Wat het werken zonder
werkvergunning betreft merkte
debewindsman op, dat een 'task
force' hierop zware controle ui-
toefent. Wanneer gevallen ont-
dekt worden, dankomt het be-
trokken bouwbedrijf een jaar
lang niet in aanmerking om
werk voor de overheid te ver-
richten. Deze kwestie — waaro-
ver een rapport wordt verwacht— wordt door deregering erg se-
rieus genomen.

Minister Croes sprak tot slot
zijn voldoening uit om het feit,
dat spoedig met de nodige oplei-
dingen kan worden begonnen
waardoor iedereendekanskrijgt
om te zijner tijd in het arbeid-
sproces te wordenopgenomen in
zijneigen belang en datvan zijn
gezin.

AYF'StatenlidChibi Croes

Juistheid bewezen van
toerisme-beleid kabinet

ORANJESTAD — Volgens
het AVP- Statenlid Chibi
Croes betekent de uitbrei-
ding met tweehonderd ka-
mers bij hetAmericanaHotel
duidelijk de juistevisie en het
beleid van de regering ten
aanzien van het Arubaanse
toerisme.

Zoalsbekend nam deregering
bij de verkoop van Americana
aan Bohica ny als een dervoor-
waarden op dat de maatschappij
binnen zes maanden met de uit-
breiding van tweehonderd ka-
mers moestbeginnen. Dit in het
kader van het streven van de
regering om het aantal hotelka-
mers op Aruba te verdubbelen.
Hetis nuniet meer zo, dat debe-
lastingbetaler met miljoenen
moet bijdragen aan de Aruven
om dithotel in bedrijf tehouden.
Neen, hettegendeel isnuhet ge-
val en de uitbreiding met twee-
honderd kamer_ is een kroon op
de plannen van de regering.

Duidelijkblijkt ook, datiedereen
op Aruba akkoord is met ditbe-
leid om meer hotelkamers, meer
werkgelegenheid en meer in-
komsten te scheppen.

Na de verschillende hotelpro-
jecten, die de komende weken
van start gaan, aangehaald te
hebben stelt Statenlid Chibi
Croes dat het voor debevolking
een genoegen zal zijn om eind
van dit jaarreeds de enorme
vooruitgang in beschikbare ho-
telkamers en daarmedewerkge-
legenheid tekunnen zien.

*****IJMUIDEN — In de nacht van
maandag op dinsdag heeft opnieuw
een Zweedsschiphetzwaarte verdu-
ren gehad in de noord- wester storm
voor de Nederlandse kust. Het met
lekkage kampende schip bleef be-
houden en kon zelfstandig afmeren
inRotterdam. Een nachteerderver-
ginghet ZweedseschipGorthon voor
dekust yan Camperduin.

*****

Hoofdprijs voor
Sportlotto op weg
naar dertig mille

ORANJESTAD—Bij de trek-
king van de Sportlotto gistera-
vond voor TeleAruba bleek geen
der inzenders de vier nummers
—14-25-6-32 — geraden te heb-
ben.Deprijsvan 18.712,15_10rin
blijft in de pot. Dit betekent vol-
gende week donderdag een
eerste prijs van tegen de dertig
milleflorin. Voor detweede prijs
waren er 69 deelnemers, die drie
nummers goed hadden. Zij krij-
gen ieder91,50 florin.

Keyclubs bijeen
Curasao en Aruba

ORANJESTAD — Dit wee-
keinde vergaderen de Kiwa-
nisclub vanArubaen Curacao—
Colegio Arubano, Maria Imma-
culata Lyceum en Radulphus
College — op Aruba in de Esso-
club.Het wordt een 'council' ver-
gadering waarbij ervaringen
worden uitgewisseld en proble-
men worden besproken. Ook zal
een 'lieutenant- governor' wor-
den gekozen die de clubs van
Aruba en Curasao leiding moet
geven. Kandidaat van Aruba is
Armelies Vrieswijk, die nu ook
reeds dezefunctie bekleedt.

Op zoek naar activiteiten
Air Holand: voorstel
aan Air Aruba gedaan

DEN HAAG — De
woordvoerster van Air Hol-
landbevestigde donderdaga-
vond, dat deze jongsteNeder-
landsecharter- maatschappij
voorstellen aan de Arubaan-
se regering heeft gedaan. Dit
is gebeurdtijdens hetbezoek
van directeur JohnBlock en
zijn mede- directeur H. van
Haagen de afgelopen week
aan Aruba.

De woordvoerster zei niet te
kunnen zeggen of deze voorstel-
len zijn gedaan op verzoek van
Aruba of op initiatief van Air
Holland. Zij wilde geen medede-
lingen doen over de inhoud van

de voorstellen, die nu door de
Arubaanse autoriteiten worden
bestudeerd.

Air Holland verwacht 18
maart de eerste van drie door
haar bestelde Boeing 757- vlieg-
tuigen. De tweede komt op 25
maart, de laatsteop 1 juni.Deze
vliegtuigen zullen de drie
Boeing 727- vliegtuigen, waaro-
ver Air Holland nu beschikt,
gaanvervangen.

De maatschappij zoekt naar
activiteitenvoor dezevlootnaast
devakantievluchten, diezij van-
af Schiphol uitvoert. Met name
voor de wintermaanden. Daar-
toe is directeurBlock onlangs
ook in Shanghaigeweest.

Programma 18maart
ORANJESTAD — Vrijdag

18maar viertAruba zijn nati-
onale feestdag, de Dag van
Vlagen Volkslied, met deno-
dige activiteiten. Een com-
missie is met de voorberei-
ding van het programma
doende.

De activiteiten beginnen
's morgens om halfnegenop het
Plaza Betico Croes met mede-
werking van het OrchestraHar-
monicoArubano. Om negen uur
wordt de Arubaanse vlag gene-
zen, terwijl eenkoor van school-
kinderen het Arubaanse
volkslied zingt.Premier mr Hen-
ny Eman houdt een korte toe-
spraak waarna hij aan een jeug-
dige Arubaan de in het Papia-
mentu vertaalde constitutie vanAruba zal overhandigen.

De commissie doet een beroep
op personen, die in hetverledengedichten hebben geschreven
over vlag envolkslied om een co-
pie hiervan bij de Nationale bi-bliotheek tebrengen. Sinds 1976nadat vlag en volkslied

geïnaugureerd werden, zijn er
velen geweest dieover deze sym-
bolen van identiteit en eenheidgedichthebben. Jammergenoegheeft decommissienoch deNati-onale bibliotheek al deze ge-dichteninhun bezit. Men wil de-ze gaarne hebben om tekunnenbewaren.

Thrillerstraining

WASHINGTON- In hetJeugdcentrum te Was-hington wordt vanavond om
zeven uur een begin gemaakt
met de Thrillers trai-
ningskamp, dattotzondagzal
duren.

De Thrillers- teams van de
AA-klasse, Golden Tulip, en Ju-
venil, National Printing, orga-
niseren dit kamp ter voorberei-
ding op dekomende kampioens-
wedstrijden. Onder meer zal een
lezing worden gehouden over
verdovende middelen door drs
José Fernandez Perna. Dit ge-
beurt vanavond al met tot slot
een video- filmvertoning. Daar-
na gaat het naar Marlboro
Ballpark waar de trainingen
worden gehouden. Het geheel
staatonder leidingvanChu Hal-
bai, bijgestaan door Thrillers-
manager Buchin Willems, als-
mede de technici Valentino Pe-
terson, Carl Arrindell, Wilfred
Bomba enChibi Willems. Ook de
bekende sport /baseball- com-
mentator Eddy Daou verleent
hieraan zijn medewerking.

Curacao speelt
domino op Aruba

ORANJESTAD — Dit wee-
keinde is hetCuracaose domino-
team White Label de gast van
OldParr Dominoteam van Aru-
ba. Er zullen twee wedstrijden
worden gespeeld: vanavond in
Joey'sDrive-inn wordt gespeeld
tegenhetteam van Joey'sDrive-
inn. Morgenavond wordt dan in
Roxy gespeeldtegenOldParr, de
kampioen van Aruba.

S£^_a£ A Voor het ont-
Afwikkelen van
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TEKOOPAANGEBODENARUBA

VWSCIROCCOI9B3
airco, in zeer goede staat,fully equipped, bekend

" Sniper 938 "Contact:
Wilbert " Garage Cordia

Tel.: 24455L Financiering mogelijk.

( ' 1U bentuitgenodigd voor de
DION

ZWEMMARATHON
op aanstaande zaterdag 5 I
maart van 08.00 tot 20.00 uur I
te Savaneta 123-H, voorbij I
Radio Holland op zandweg I
afslaan, er staan borden.
Toegang gratis.

Deze advertentie wordt gespon-
serd door

fpEPSIJ

ZAKENVARIA
INLECLUB van hetAmericana
Hotelwerd hetechtpaarBorris en
Nina Tinter uitForest Hill NY
als goodwill ambassadors' ge-
huldigd (zie foto). Zij bezoeken
reeds twintig jaren achtereen
Aruba.De uitreiking geschiedde
doorRafael Estradain hetbijzijn
van directieleden van Ameri-
cana.

ZAKENVARIA
VOOR HETDERDE achtereen-
volgende jaartreedt Island Fi-
nance op als sponsor van Sport-
verenigingLa Fama, hetgeen een
stimulans is voor de club die
kortgeleden met de viering van
zijn gouden jubileum begon. Bij
de foto: GuillermitoArends van
Island Finance overhandigt een
cheque aanLaFama- voorzitter,
Buchy Schwengle, en me-
juffrouwIvyHernandez.

VRIJDAG 4 MAART 1988

f Zie op pagina 4 voor j
* Napa van deweek.-*/

■flu Uitslag
Trekking

jTJ77i« cntnni ■ 3 maart 1988

rtfj^ 14-.!____ 25
Marlboro 2f

Eerste prijs: 18.712,15
geen winnaar

Tweedeprijs:6314.25
69 winnaars ieder91,50

Eerste prijs volgende week
tegen de30.000,- florin.

Met complimenten van:
Superior Tobacco Co.
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Klassieke onderscheidingen voor Horowitz en Sir GeorgSold
U2, Frank Zappa, Julio Iglesias en
Michael Jackson delen in Grammy-regen

NEW YORK — De lerse
rockgroep U2 heeft bij de
Grammy- regen van 1988
kans gezien twee van deze
onderscheidingen voor
zijn rekening te nemen.
Ook de klassieke musicus
Vladimir Horowitz isweer
onderscheiden. Op zijn ge-
bied lijkt de dirigent Sir
Georg Solti niet meer in te
halen met zijn talrijke
Grammies. Het is geen ei_

kele musicus ditmaal ge-
luktom hetrecord van Mi-
chael Jackson te verbre-

ken dieeen paar jaargele-
den in één slagvier van de-
ze onderscheidingen voor
zich opeiste. In de sector
voor de Latijns- geïnspi-
reerde muziek kwamen
Julio Iglesias, degroepLos

Tigrcs en Eddie Palmieri
als de overwinnaars uit de
bus.

De Spaansezanger Iglesias
kreeg de onderscheiding voor
zijn interpretatie van de La-

tijnse pop met zijn album Un
hombre solo. De Mexicaans-
Amerikaanse groep Los Tig-
res wonmet zijnplaatGracias
van America sin fronteras.
Ook hierbij ging lieo om de
manier waarop het lied werd

gebracht maar dan in de sec-
tie Mexicaans- Amerikaanse
muziek. De pianist Palmieri
legdebeslag opdeGrammy in
de afdeling "tropische in-terpretaties".

MICHAEL JACKSON

BOODSCHAP
Van derockgroep U2isbe-

kend dat de leden daarvan
hun politieke boodschap niet
onder stoelen of banken ste-
ken. Men viel ditmaal voor
het eerst in de prijzenbij het
Grammy- festival en men
deedhet meteen maar dubbel
ook. Men won een Grammy
voor het beste album van het
jaaren dievan debestevokale
groep. Deze eer viel hen te
beurt met de plaat The Jos-
huatree. Bij het in ontvangst
nemen van de prijs bedankte
degitaristTheEdge, diebij de
Burgerlijke stand bekend
staat als David Evans, een
lange lijstvan mensen en or-
ganisaties. Hij begon met
Amnesty Internationalen be-
trok ook aartsbisschop Des-
mondTutu in zijndankwoord
evenals deAmerikaanse pre-
sident Ronald Reagan. Van
The Joshua tree zijn er niet
minderdantwaalfmiljoenex-
emplaren verkocht.

Whitney Houston kreeg
voor de tweede keer een
Grammy uitgereikt. Eerder
gebeurde ditmet haar eerste

album en ditmaal mocht zijn
naarvorenkomen alsdebeste
vrouwelijke popzanger met
het lied I wanna dance with
somebody van het album
Whitney. Zijwas ooknogvoor
drie andere Grammies voor-
gedragen, welkeeerzij deelde
met de groep Lobos, Michael
Jacksonen Ü2.

JULIOIGLESIAS

KLASSIEK
In de klassieke sector lijkt

het een onmogelijke zaak om
de dirigent Sir GeorgSolti in
te halen. Hij leidt het
Symphonisch orkest van Chi-
cago. Voor zijn grammo-
foonplaat van de Negende
symphonie van Ludwig van
Beethovenkreeghij deGram-
my toegekendvoor orkestmu-
ziek.Zokwam hij aanzijn 26e
Grammy.

De bekende pianist Horo-
witz was ook van departij bij
deze Grammy- regen. Hij
heeft al twintig Grammies
verzameld in de dertig jaar
dat deze onderscheiding be-
staat. Horowitzkreeg deprijs
voor hetbeste instrumentele
optreden in deklassieke mu-
ziek met zijn plaat Horowitz
in Moscou, welke in Moskou
werd opgenomen.

MICHAEL JACKSON
Michael Jacksonkreeg ook

weer eens een Grammy. Zijn
album Bad werd onderschei-

den als beste niet- klassieke
productie. In 1984 ging hij
metvier Grammies schuiven.
Een Grammy was er ookvoor
deZuidafrikaanse dansgroep
Ladysmith Black Mambazo.
Tijdenszijn toernee werd deze
begeleid door de Amerikaan-
se gitaristPaul Simon.De be-
loonde plaat was Shaka Zulu
in de categoric van folkloris-
tische- traditionele muziek.

Derock- componist en gita-
rist Frank Zappa werd onder-
scheiden wegens zijn Jazz
from hell. Bruce Springsteen
overkwam dit als de beste
rock- instrumentalist.De
plaat Trio van Dolly Parton,
Emmylou Harris en Linda
Ronstadt viel in deprijzen als
beste vokale groep in de
country muziek.

GRAMMY AWAPP WINERS
Hero is a partial lisl of Grammy Award winners:
RECORD OF THE YEAR: Paul Simon, "Graceland."
ALBUM OF THE YEAR: U2, "The Joshua Tree."
SONG OF THE YEAR: James Homer, Barry Mann and Cynthia Weil, "Somewhere Out

There."
BEST NEW ARTIST: Jody Watley.
PRODUCER OF THE YEAR (NON-CLASSICAL): Narada MichaelWalden (or "Whitney."
BEST ROCK VOCAL PERFORMANCE: Bruce Springsteen, "Tunnel of Love."
BEST ROCK PERFORMANCE BY A DUO OR GROUP: U2, 'The Joshua Tree."
BEST ROCK INSTRUMENTAL PERFORMANCE (Orchestra, Group or Soloist): Frank

Zappa, "Ja22 From Hell."
BEST POP VOCAL PERFORMANCE, MALE: Sting, "Bring on the Night."
BEST POP VOCAL PERFORMANCE, FEMALE: Whitney Houston "I Wanna Dance With

Somebody."
BEST POP PERFORMANCE BY A DUO OR GROUP WITH VOCAL: Bill Medley and

Jennifer Warnes, (I ye Had) the Time of My Life."
BEST POP INSTRUMENTAL PERFORMANCE (ORCHESTRA, GROUP OR SOLOIST):

Larry Carlton, "Minute by Minute."
BEST R4B SONG: Reggie Calloway, Bill Withers, "Lean on Me."
BEST R4B VOCAL PERFORMANCE, MALE: Smokey Robinson, "Just to See Her."
BESTR&B VOCAL PERFORMANCE, FEMALE: Aretha Franklin, "Aretha."BEST R&B PERFORMANCE BY A DUO OR GROUP WITH VOCAL: Aretha Franklin &

George Michael, I Knew You Were Wailing (For Me)."
BEST JAZZ INSTRUMENTAL PERFORMANCE, GROUP: Wynton Marsalis, "MarsalisStandard Time Volume I."
BEST JAZZFUSION PERFORMANCE: Pat Melheny Group, "StillLife."BEST JAZZ VOCAL PERFORMANCE, FEMALE: Diane Schuur, "Diane Schuur and theCount Basic Orchestra."
BE,STJAZZ VOCAL PERFORMANCE, MALE: Bobby McFerrin, "What Is This Thing CalledLove?
BEST JAZZINSTRUMENTAL PERFORMANCE, BIG BAND: The Duke Ellington Orchestra,
_ctTnrn<iiti-royv,Mercer Elli"9'on, "Digital Duke."
?,:I £S„Ï;ISÏ ?ONG: Paul Overstreet andDon Schlitz, "Forever and Ever, Amen."»i£SSmÏJ-SÏ yOCAL PERFORMANCE, FEMALE: X T. Oslin, "80'sLadies."
lÜÏ-KmEISXVOCAL PERFORMANCE, MALE: Randy Travis, "Always & Forever."BEST COUNTRY PERFORMANCE BY A DUO OR A GROUP: Dolly Parton, Linda Ronstadtand Emmylou Harris, "Trio "
BE£_ (- 01-,NTRY VOCAL PERFORMANCE, DUET: Ronnie Milsap and Kenny Rogers,„ keNoM,i,3|<c, She's Mine."Slli .!_;?_ïi£*L *I-BUM: Vladimir Horowitz, "Horowitz In Moscow."ilfT COMEDY RECORDING: Robin Williams, "A Nightat iheMet."

r! *
U __?AL CAST SHOW ALBUM: "Les Miserables," album producers Alain Boublil &_^cl?ülr. Michel Schonberg, lyricist Herbert Kretzmer, composer Claude-Michel Schonbera.iI.J 22-EEL PERFORMANCE, FEMALE: DenieceWilliams, "I Believe In You."51. I G.OSPEI-PERFORMANCE, MALE:LamelleHarris, "The Father Hath Provided."BEST GOSPEL PERFORMANCE BY A DUO OR GROUP, CHOIR OR CHORUS: MylonLeFevre and Broken Heart, "Crack the Sky."BEST LATIN POP PERFORMANCE: Julio Iglesias, "Un Hombre Solo."BEST TROPICAL LATIN PERFORMANCE: Eddie Palmieri, "La Verdad (The Truth.)"

BEST REGGAE RECORDING: Peter Tosh, "No NuclearWar."BEST SPOKEN WORD OR NON-MUSICAL RECORDING: Garrison Keillor, "Lake WobegonDays."
BEST ALBUM OF ORIGINAL INSTRUMENTAL BACKGROUND SCORE WRITTEN FOR AMOTION PICTURE OR TELEVISION: EnnioMorricone, "The Untouchables "BEST PERFORMANCE MUSIC VIDEO: Elton John, Tina Turner, Sting and others, "ThePrince's Trust All-Sfor Rock Concert."
BEST CONCEPT MUSIC VIDEO: Genesis, "Land of Confusion/
BEST ORCHESTRAL RECORDING: Sir Georg Solti .conducting the Chicago SymphonyOrchestra, "Beethoven: Symphony No. 9 in D Minor." 'BEST OPERA RECORDING: James Levine conducting the Vienna Philharmonic,"Strauss-

Ariadne Auf Naxos." "-'" - ,
BEST CLASSICAL PERFORMANCE INSTRUMENTAL SOLOIST OR SOLISTS (WITH

ORCHESTRA): Itzhak Perlman (James Levine conducting the Vienna Philharmonic),"Mozart: Violirj Concertos Nos. 2 and . in D "BEST CHAMBER MUSIC PERFORMANCE (INSTRUMENTAL OR VOCAL): ItzhakPerlman, Lynn Harrell 8, Vladimir Ashkcnazy, "Beethoven: The Complete Piano Trios.'

...een(gedeeltelijk) overzicht van
deGrammy winnaars...

LONDEN — De olieprijzen zijn
dinsdagbij zeeronrustigehandel ge-
daaldtothetlaagsteniveausindshet
begin van dit jaar.Dit vanwege het
aanhoudendeoveraanbod en het uit-
blijven van OPEC- maatregelen.
Brent- olie daalde met 0,60 dollar-
cent tot 14,15 dollarper vat en West
Texas Intermediate ging0,50 dollar

omlaagtot15,55dollarpervat.Dein-
komsten van de 13 lidstatenvan de
OPECuit de export van ruwe olieen
olieproducten is vorig jaarvoor het
eerst sinds jaren weer gestegen en
welvan 75 miljard dollartot97 mil-
jard dollar. Nog een schril contrast
methettopjaar1980toen 280miljard
dollarverdiendwerd.

CELIACRUZ
Voor het Grammy- spekta-

kel dit jaarin deberoemde Ra-
dio City music hall met zon
zesduizend zitplaatsen had

men sterren aangetrokken
als TitoPuente alspercussio-
nist en de zangeres Celia
Cruz. Ook speelden daarbij
eenrol de groepRun DMC en
dezanger Billy Joel. Voor de
Grammy- onderscheiding
heeft men een keuze uit niet
minder dan 73 categorieën.
De winnaars worden aange-
wezen via een stemmingon-
derde ledenvan deAcademie
van kunsten en wetenschap-
pen opgrammofoonplatenge-
bied. Dat zijn érongeveerzes-
duizend, die over het hele
land verspreid wonen. Daar-
toebehoren zangers maarook
geluids- technici.

..£ono, had-zangervan U2, met
een van de twee Grammy's die de

groep won..^

FRANKZAPPA

IHetbestuurvan de
StichtingBon Futuro

roept sollicitanten op voor defunktie van:
GROEPSLEIDER

voor de jongens afdeling van Huize St. Jozef te Santa Rosa.
Vereisten: Middelbare Beroepsopleiding of gelijkwaardige

opleiding.
Rooms katholieke godsdienst belijdend.
Leeftijd: 30 jaaren ouder.

Sollicitaties voor 20 maart 1988 terichten aan:
Secretariaat StichtingBon Futuro

Julianaplein 34.

OPENBARE VERKOOP
Op woensdag 16 maart 1988 desvoormiddags om 10 uur
zal ten overstaan van ondergenoemde notaris of diens
waarnemer, te zijnen kantore aan de Schottegatweg Oost
191, te Curacao, in het openbaar worden verkocht
krachtens onherroepelijkevolmachtex artikel 1203lid 2van
het Burgerlijk Wetboek der Nederlandse Antillen:
het tot 21 april 2038 lopend erfpachtsrecht op
een perceel grond, groot 795m2, gelegen in het
tweede district van Curacao, bekend als Blok W
kavel 31 van het verkavelingsplan "Montagne
Rey Noord", nader omschreven in meetbriefnummer 661 van 23 november 1977, met het
daarop gebouwde plaatselijk bekend als West
Groot Sint Joris nummers 301 , 303,305,307en
309.

De veilingvoorwaarden zullen ter inzage tenkantore van de
ondergenoemde notaris liggen vanaf acht dagen vóór de
veiling. Deze voorwaarden houden onder meer in dat van
iedere bieder geëist kan worden een onherroepelijke
bankgarantie overte leggen, welke tenminste gelijk dient te
zijn aan het bedrag van zijn bieding vermeerderd met de
veilingkosten.

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

Frekkingslijst van de Landsloterij N.A.
sde Trekking Donderdag 3 MAART 1988
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E. A. BAREND__ > UREN VAN UITBETALING:sde.ekkinßopdonderdBg3maar.l9BB 27820 2.000 29611 1.500 31207 1.000 CURACAO : 8.00-„.30e„ ,3.30-16.00

ARUBA27821 100.000 29612 35.000 31208 15.000 a"*»»" 8 °°-'_.°- em 3.30-1 6_.
San Nlcolaas: 8.00—11.00 en 14.30—17.00

27822 2 000 29613 1 500 31209 1 000 BONAIRE : 5.00—11.30en13.00-IS.OO (maandag goslolsn)
ST. MAARTEN : 7.15—12.30 (op Irekkingsdagen gesloten)
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Curaçao Yacht Club 25 jaaroud
22e Blue Marlin-toernooi
als afsluiting jubileum

WILLEMSTAD — Van tientot en met dertien maart
wordt het 22e Blue Marlin-toernooi gehoudenvan deCu-ragao Yacht Club. In te-
genstelling tot vorige jaren
wordt er nu daadwerkelijk
gevist opvrijdag en zaterdag,zodat dezondag gebruiktkanworden om deprijsuitreiking
Watbreder op te zetten.

.Aan het Blue Marlin-
vistoernooi nemen in totaal zonteams deel. Reeds nu staat
vast datzeven teams uitAruba,een uitColombia, vier uit Vene-zuela, een uitZuid-Afrika en 12teams uitCuragao zullen deelne-men. Ook is er een team uit de
verenigde Statenaanwezig.. De Venezolaan Aguilas Gar-
cia, vele malen nationaalkampi-
°en, kan worden gerekend toteen van de beste Blue Marlin-vissers terwereld. Met hem moetöan ook geducht rekening wor-
Qen gehouden.. Het kampioens-team van vo-
"gjaar, Roy Greijmans, HarryBosch en Eric Zilinski, zal metnun boot Lady Ruperta nroberen

hun titel te prolongeren. Er
wordt gevist met een lijn die
maximaal 80 pounds sterk mag
zijn.

De gevangen vis wordt lokaal
verkocht en de opbrengst van de
verkoop zal dit jaarbestemd zijn
voor het Prinses Wilhelmina
Fonds.

ZILVEREN JUBILEUM
De Curacao Yacht Club be-

stond eind 1987 vijfentwintig
jaar.De viering van ditzilveren
jubileum, dateen aantal festivi-
teitenomvat, startte op 21 febru-
ari met een foto-expositie van de
afgelopen 25 jaren.De festivitei-
ten tergelegenheidvan hetjubi-
leum worden met ditBlue Mar-
lin toernooi afgesloten.

Nadat de verschillende teams
op vrijdagen zaterdag van 08.00
tot 17.30uureen gooihebben ge-
daan naar een van de vele prij-
zen, wordtop zondaghettoernooi
besloten met een barbeque en
een show waarbij Survival voor
de muzikale omlijsting zal
zorgdragen. Omstreeks zes uur
wordende fraaie prijzen in de di-
verse categorieën uitgereikt.

SPORT AGENDAMALTA AMSTEL

|ENTRo DEPORTIVO KÖRSOUqWen>bad)
diri°^ndvan 09.00-1 2.00/14.00-17.00uur;

a9"en donderdagmorgen gesloten.
BOWLEN
bi^cor Bowling Club, Chuchu-

vanni79rSiiden: maandag t/m donderdagvanifin_?~ 00 uur; vnjdag en zaterdag
13.00ü^! UUrtot na 0200uur: zonda9va"3'

gïïSg^iQINGCURACAO
Sidmtor^haakeVn nd 0m 2°°° ""' 96' e"

S^EBENIGINGJANWEeike7L0
t
d,

J
BarioJanwé)

schaakil! 9 van 0900-13.00 uur uur
tot 23 Jag, en -'raming voor de jeugdvanaf 7

SCHOOL«NA PLAKA CHIKI»9eoL alloMerien)
e2iir l4oo-15-15/15.30-16.45en""-^"löuurtePlantersruste.

(T|NNIS
18 00 06"00'voordubbels)
-CSCha!0°ft2et,ing 2eronde- wedstrijdeno,"DaanteDamacor.
ZeilracefcV^KJ^-Curasao)
JanSofat UUr caPtainsmeetin9'" VVSV

g-ETIEK
18orfln°rfcheAÜetiek Bond)
Sona'rt 2 uur inschrijvingvoor de 'New
77362) 'A Linze V' Totolicaweg7 (tel.:

gKSEN ■%mm^' int ookswedstrijden (met o.a. Ibi'siand%n vs EasV B°y Michael) - Coneyand Square Garden.
*****

&TERPoIoZATERDAG

1 8 00_Ur; ose|donvsPluvius;
18 45 ~ gappersvs Groupers;
SentrorV NeP,unusvs Pluvius - zwembadltroDeportivo Körsou.
(S-ETIEK
to<18anna08cheAüe«ek Bond)
ra ce 'bn u.ur!nschrijvingvoorde 'NewSong'
?7362) Lmzey. Totolicaweg 7 (tel.:

°9°o0di 5 ,r?U,ers C,ub Körsou)
ra ce -rw uur inschrijving voor de 5-kmClubhuis RRCK achter Trupial Inn.

?£SEBALL&rLeague)
l2on, Mas Productions vs Kodela;l4^uurPetCarevsAßN;
Won rEnniavsZwitsal;
DonN_ü.r tibby'svs Marchena Hardware -(rj'N'cho Hurtado Ballpark.lOOn^^eue)
l2'^uurEagonvsCindu;
1 4o^uur Coca Cola vsübby's;
160oUurPinoccniovsAßN;

Zondag 13 maart
Ronde Klip-loop
over 5 kilometer
WILLEMSTAD — Op zon-

dag 13maartwordteenvijfki-
lometerloop gehoudenrond
deRonde Klip te Abrahamsz.

Deze wedstrijd wordt georga-
niseerd door de Road Runners
Club Körsou en gesponsord door
Banco di Caribe. De start vindt
plaats om 07.00 uur voor Toko
Abrahamsz, alwaar ookdefinish
is.

Inschrijving voor deze
hardloopwedstrijd is op zaterdag
5 maart van 09.00 -12.00uur en
op maandag 7 maartvan 18.00-21.00 uur in het clubhuis van
RRCK te Zeelandia achter Hotel
Trupial Inn.

Het inschrijfgeld voor niet-
leden is vijfgulden.Leden van de
C.A.B,en jongerentot 16jaarbe-
talen’l. 2,50. Leden van RRCK
lopen gratis mee.

Bijna fl. 9000,-:
Fundraising-loop
C.A.B. succesvol

WILLEMSTAD — De
fundraising-loop van de Cu-
racaose Atletiek Bond in het
stadion van Suffisant is een
grootsucces geworden.De at-
leten liepen een bedrag van
bijna ’!. 9000,- by elkaar.

De atleten liepen rondjes in
het stadion van Suffisant. Zij
hadden sponsors gezocht, die
voor elk gelopen rondje een be-
drag beschikbaar hadden ge-
steld. De atleten die de grootste
bedragen bij elkaar hebben gelo-
pen zijn David Martis en Odette
Doe»t, die respectievelijk ’l.
611,-en ’1.452,-verdienden voor
de atletiekbond met hun lopen.

Atwell Belioso was de atleet
die de meesterondjes achterzijn
naam liet noteren. De C.A.B,
dankteen iederdieaan deze mid-
dag heeft meegewerkt.

Bridge Asiento
WILLEMSTAD — De uitslag

van de bridge- wedstrijden van
'Asiento'van dinsdag(2e compe-
titie- avond) luidt: 1. echtpaar
Van Hellenberg- Hubar (Neder-
land) 69.94; 2. heren De Vries/
Denie 63.99; 3. heren Groot/
Roerhorst 59.92; 4. echtpaarVan
denEnde 57.44; 5. echtpaar En-
gelman, Blankevoort 53.87; 7.
mevrouw De Vries /heer Van
Opstal 51.49; 8. damesFontilius
50.30.

De overige paren behaalden
minder dan vijftig procent.
Dinsdag 8 maart om half acht
wordt de derdecompetitie- wed-
strijd gespeeld te Rust & Burgh.

Tegen niet-rokencampagne

Sigarettenfabrikanten
in de aanval

AMSTERDAM — De si-
garetten- fabrikanten in
Nederland willen dat de
rechtereen uitspraak doet
over een oproep van de
stichtingVolksgezondheid
en roken (Stivoro). Deze
stichting startte onlangs
een actie onder werkge-
vers- en werknemers on-
derhetmotto "Wiehelpt de
niet- rokers van het roken
af?"
Het voorlichtings- bureau si-
garetten en shag bestrijdt de
stellingvan deStivoro dateen
niet-roker al gauw vijf siga-
retten per dag meerookt als
hijveertig uurperweek inhetgezelschap van een gemiddel-
deroker verkeert. Onderzoekheeft volgens het bureau uit-
gewezen dat wanneer iemandpassiefrookt, hij tenminstevijftigdagenindezelfderuim-
te zou moeten doorbrengen
om de hoeveelheid nicotine
van een sigaret te inhaleren.

Onder het motto "wie helpt
het werkklimaat van een on-
zuivere discussie af' meent
het voorlichtings- bureau te
weten datroKers in toene-

mende materekening houden
met niet- rokers. "Daarbij
hebben zowel rokers als niet-
rokers een grote voorkeur
voor informeel overleg
omtrent roken op het werk".
Zon 80 procent van de onder-vraagden tijdens een onder-
zoek ziet volgens het bureau
geen heil in dwingende maat-
regelen met betrekking tot
het rookgedrag op de
werkvloer. De mensen gaan
er van uit dat zij zelfwel tot
afspraken kunnen komen.
Daarom zijn volgens het bu-
reau dwingende maatregelen
van bovenafover rookgedrag
zoals de Stivoro dat wil niet
nodig.

De sigartetten- en shag- in-
dustriezegt na lang aarzelen
besloten tehebben tot de start
van een procedure, maar om-
dat de Stivoro misleidende in-
formatie hanteert, en dus
schade toebrengt aan derela-
tie tussen rokers en nietro-
kers, zag zij zich genoodzaakt
een bodem- procedure te star-
ten bij de rechtbank in Den
Haag,aldus de sigaretten- in-
dustrie.

Scheenbeschermers
verplicht gesteld

RIAD — Het dagelijks be-
stuur van de wereldvoetbal-
bond (Fifa) heeft in Riad het
gebruik van scheenbescher-
mers verplichtgesteld tijdens
wedstrijden, die onder auspi-
ciënvan deFifa vallen.

Hetbestuur volgt daarmee
de aanbeveling van de me-
dische commissie van deFifa,

die had gepleitvoor de invoe-
ring van de scheenbescher-
mers om de overdracht van
hetAids-virus tegen te gaan.
Volgens demedische commis-
sie is de scheenbeen-blessure
hetmeest voorkomende letsel
in devoetbalsport en bestaat
het gevaar, datvia deze bles-
sure het Aids-virus wordt
overgedragen.

Uitslagen bridge club
Aruba Ariba

ORANJESTAD — De uitsla-
gen van de derderonde van de
competitie van de bridgeclub
Aruba Ariba zijn: A-poule:
echtpaarRaedeck 67.63 procent,
heren Sommers/Poot 62.95,
echtpaar Bilderbeek 56.92, he-
ren Feinstein/ Lopez Henriquez
55.58, mevrouw Dandy/heer
Veel 55.13, heren Timmer/Hen-
nelijn 53.13, heren Mooi/Pal-

stra 51.79 en echtpaar Lipsky
50.89.

In de B-poule: dames Henri-
quez/Poot 64.58, mevrouw Tjin/
heerKanny 63.09, echtpaarVan
Leerdam 57.74, echtpaar Ket-
ting 54.76, mevrouw Abady/
heer Ningy 54.76, echtpaar Van
derWal 54.17en damesDe Vries
/Aal 52.92.

HetArubaanseparen-kampi-
oenschap wordt zaterdag 12
maart en zondag 13 maart ver-
speeld in deEssoclub teSeroeCo-
lorado. Zaterdagmorgen wordt
kwart voor tien begonnen. In-
schrijving kan telefonisch ge-
schieden bij de heer Mooy (tel.:
45119) of dinsdagavondin de Ti-
voliclub.

...de organisatoren Jacques
Jonkhout(links) en JuniorHen-
riquez (midden) tijdens de
persconferentie...

Twee punten voorsprong

Timman leidt
comfortabel

LINARES — Jan Timman
kan de eindzege in het
schaaktoernooi van Linares
nauwelijks meer ontgaan. Hij
heeft een voorsprong van
twee punten op zijn naaste
concurrent, deRus Beljavski.

Woensdag behaalde de natio-
naal kampioen zijn zesde over-
winning in zeven ronden. In de
afgebroken partij tegen Bel-
javski gaf de Rus zonder verder
te spelen op.

Door de overwinning kwam
Timman op de formidabele score
van 6,5 uit zeven partijen. In de
resterende vier ronden komt hij
nog uit tegen de IJslander Hjar-
tarson, deJoegoslaafLjubojevic,
de Rus Joesoepov en de Brit
Chandler.

De stand na zeven ronden:
1. Timman: 6,5; 2. Beljavski: 4,5;
3. Nunn, Chandler, Ljubojevic,
Joesoepov: 4; 7. Portisch, Ille-
scas: 3,5; 9. Hjartarson, Geor-
giev: 3; 11. Nikolic: 1,5; 12.Tsji-
boerdanidze: 0,5.

Vooral strijd in degradatie-zone
Geen problemen verwacht
voor leiders eredivisie

DEN HAAG —Degewoonte
wil datdeclubsrond deEuro-
pese bekertoernooien wat
punten in decompetitie laten
liggen. Het aanstaande wee-
keinde is die waarschijnlijk-
heid niet groot. PSV heeft in
Bordeaux tamelijk zuinig ge-
speeld in het toernooi van de
landskampioenen en treft bo-
vendien in eigen stadion een
tegenstander, VVV, die wei-
nig angstaanjagend is. VW
heeft in de laatste zes compe-

titiewedstrijden driekeer ge-
scoord,vier doelpuntentegen
gekregen en is na de win-
terstop van een speels katje
veranderd in een grijzemuis.

Ajax, ook nog in de Europese
bekerstrijd, zagzijnwedstrijd in
Bern tegen Young Boys afgelast
en heeft daardoor het gebruike-
lijke weekprogramma slechts
onderbroken gezien door een
vliegreisjenaar Zwitserland.

Dat kan nauwelijks van in-
vloed zijn op het presteren. De

uitwedstrijd tegen Den Haag
leidde vorig jaardoor het wange-
drag van de twee suppor-
tersgroepen tot een veldslag en
een slechts half voltooide wed-
strijd. Ajax hield aan de botsing
winst en een voorwaardelijke
straf over. Die straf zal binnen-
kort geëffectueerd kunnen wor-
den, wanneer detuchtcommissie
zich buigt over de ongeregeldhe-
denbij Ajax - PSV. In de laatste
maanden heeft Den Haag een
vrijeval gemaakt op deranglijst
en ondanksdekomstvan de lerse
international Mick Byrne als
versterking van de aanval, lijkt
Ajax toch iets te goed om uit-
gangspunt voor een Haags her-
stel tekunnen worden.

Sparta zette de afgelopen da-
gen trainer Hughes buiten, een
zeerongebruikelijkestap voor de
honderd-jarige van Spangen.
Rob Baan, die pas met ingang
van het nieuwe seizoenin dienst
zou treden, heeft demacht over-
genomen en moet met zijn nieu-
we club optornen tegen Willem
11. Misschienkunnennieuwe im-
pulsen een winstpunt op Span-
genbetekenen.

AZ heeft voorlopig gelukkig
geboerd met het aantrekken van
spits TonKrommendijk, van
Wageningen, door PSV ver-
smaad.Krommendijk ("Ik wil inAlkmaar iets rechtzetten")
maakte in devorige competitie-ronde het winnende doelpuntbij
PEC Zwolle en kan zijn waardezaterdag voor eigen publiek be-wijzentegen Haarlem.

Van de overige wedstrijden
vallen er veel in de degradatie
sfeer,zoalsRoda JC- PECZwolle
en Groningen - FC Den Bosch.
Thuisvoordeel kan zwaar we-
gen, maar zal minder tellen bij
Utrecht -Fortuna. DS moet, nor-
maal gesproken, kansloos zijn
tegen Feijenoord en Twente zal
zijn goedeprestatie-reeks voort-
zetten tegen Volendam.

TEN HUIZE VAN Chicho Ber-
lies vond de overhandiging
plaats van de nieuwe uniformen
aan het softball- team Frisian
Flag. PeterRooiaker verrichtte
de 'doop' namens de sponsor Co
Pra/ Frisian Flag in het bijzijn
van voorzitterEiaman en madri-
naNataciaOrman.

Sport in het Kort
VOETBAL/SYDNEY — In een
wedstrijd voor de groep Oceanië
van de voorronden van het
Olympisch voetbaltoernooi
heeft Taiwan in Sydney met 3-0
gewonnen van West-Samoa.
Eerder hadTaiwan verloren van
Australië. Na eenruststand van
1-0, wonnen de Australiërs met
3-0.

0-0-0-0-0
VOETBAL/ROME — Sampdo-
ria en Juventus heben zich ge-
plaatst voor de halve finales van
de strijd om de Italiaanse voet-
balbeker. Sampdoria door een
gelijkspel(l-l)in detweedewed-
strijd tegen Ascoli. Juventus
door een overwinning op Avelli-
no (1-0).

0-0-0-0-0
BOKSEN/LOS ANGELES -De Ghanese bokser Azumah
Nelson heeft inLos Angeles zijn
wereldtitel in het zwaar-
vedergewicht (WBC-versie) be-
houden. Hij versloeg op punten
de MexicaanMario Martinez.

0-0-0-0-0
BOKSEN/SEOUL — De Zuid-
koreaanse bokse. ParkJong-Pal
heeft zijn wereldtitel in het

zwaar-weltergewichtbehouden.
Hij versloeg zijn Indonesische
uitdager Pasireron doorK.O. in
devijfde ronde.

0-0-0-0-0
BOKSEN/LONDEN—DeAme-
rikaanse bokser Mike Tyson, al-
gemeen erkend wereldkampi-
oen in het zwaargewicht, heeft
met de Britse promotor Kieron
Murphy een contract afgesloten
om in september zijn wereldtitel
op het spel te zetten tegen de
Britsezwaargewicht Frank Bru-
no. Tyson verdient aan het ge-
vecht maar liefst 20miljoen gul-
den. Bruno kan rekenen op een
gage van ruim zes miljoen gul-
den. De bokspartij vindt
waarschijnlijk plaats in het sta-
dionaanLansdowne Road in Du-
blin, dat 55.000 toeschouwers
kan herbergen.

0-0-0-0-0
VOETBAL/ROTTERDAM —
De eerste divisie-club Excelsior
heeft besloten het contract met
oefenmeester Henk Wullems
aan heteindevan ditseizoenniet
te verlengen. De Rotterdamse
clubwil gezien definanciële situ-
atieafvan een full-timetrainer.

Opbrengst voor Imeldahof
Dion zwem-marathon:
veel belangstelling

SAVANETA - Allerwege
op Aruba groeit de be-
langstelling voor de Dion
Zwemmarathon, die zater-
dagmorgen te Savaneta om
acht uur van start gaat en tot
's avondsacht uur duurt. Het
aantal bedrijven dat mede-
werking verleent, isreeds ge-
stegen tot zesenveertig.
Voorts hebben depadvinders
medewerking toegezegd. Zij
zullenmet de drumband aan-
wezig zijn om de pep erin te
houden. Na de sluiting zater-
dagavond zal de dansgroep
Alinah enige folkloristische
dansenbrengen.

Er is ondertussen een wed-
strijd- leiding gevormd, die
sportlerares Marina zaterdag
zal bijstaan. Het wedstrijd- se-
cretariaat wordt verzorgd door
Jerry Gomez, Aad-Jan de Gruijl
en Kees Droog; hoofd-
scheidsrechters Nico Stoorvogel
en Bill Buckley, met een groot
aantal personen die de jury
vormen.

Elke ploeg bestaat uit max-
imaal dertien personen, van wie
tien zwemmers(sters), twee re-
serves en éénploegleider/coach.
De zwemslag is naar keuze,
echter wel op de voorgeschreven
wijze. Men mag ookvan slag ver-
anderen, echter pas nadat het
keerpunt is uitgevoerd, dus niet
halverwege debaan.

WINNAAR
Winnaarvan detwaalfuur du-

rende marathon is dieploeg wel-
ke in deze twaalf uur het meest
aantal geldigebanen heeft afge-
legd. Bij gelijk eindigen, zullen
er van deze ploegen een man of
vrouw, aan tewijzendoorhun co-

ach, nog eens vijfminutentegen
elkaar strijden. Ook hier geldt
het aantal afgelegde banen. De
organisatie die door Marina —dankzij spontane steun van ve-
len — tot in de puntjes is gere-
geld, omvat onder meer douche-
gelegenheid, maaltijden, con-
sumpties enz.

De ploeg, welke alseerste ein-
digt, krijgt een trofee, terwijl
voor elk lid van de ploeg een te-
goedbon voor Arena- sportkle-
ding beschikbaar is. De coach
krijgt een dinervoor twee perso-
nen in Roma Mia. Ook ploeg II
krijgt een trofee, alsmede de
eerste keuze uit verschillende
soorten kleding en sporttassen.
Allezwemmerskrijgen een Dion
Zwemmarathon T-shirt en een
Arena sporttas met inhoud. Zo-
als bekend komt de opbrengst
van deze zwemmarathon ten
goede aan het kindertehuis
Imeldahofte Noord.

Marinavertelde gistermiddag
de Amigoe, dat hoe meer de dag
nadert hoe groter het enthousi-
asme wordt, niet alleen van de
deelnemende ploegen, maar ook
van anderen, diemeewillen wer-
ken en natuurlijk zaterdag door
velekijkers. ledereen is welkom.
Menbereikt het zwembad — ge-
legen achter de voormalige wo-
ning van ex-gedeputeerde De
Kort — door middel van de
zandweg bij Radio Holland.
Overal staan borden met
richting- aanwijzingen.

Aruba mag zich gelukkig prij-
zen, dat er mensen zijn als
sportlerares Marina, dieop deze
wijze de Arubaanse ge-
meenschap wil wakker schud-
den voor het feit dat iedereen
moet lerenzwemmen.

Cruijff niet
naar Barcelona

KEULEN — Johan Cruijff
gaat niet als coach naar FC
Barcelona.Datverklaardehij
woensdagavond inKeulen te-
genover het Westduitse
sportpersbureau SID tijdens
hetduel voor dekwartfinales
van het toernooi om de Uefa-
Cup Leverkusen - FC Barce-
lona.

"Ik ga zeker niet naar Bar-
celona", zeihij. "En op ditmo-
ment zijnergeen andereclubs
in demarkt." Cruijff ontken-de de berichten, dat hij
dinsdag in de Catalaanse
hoofdstad zou zijn geweest
voor een gesprek met 'Barca'-
voorzitter Nunez en vice-
voorzitter Gaspart.

Na zijn vertrek bij Ajax
werd denaamvan JohanCru-
ijff genoemd als opvolger van
interim-coach Luis Aragones
bij FC Barcelona, de club,
waar deNederlander in de ze-
ventiger jarentriomfen vier-
de als speler. Onlangs spra-
ken enkele oud-
bestuursleden van FC Barce-
lona zich uit tegen de komst
van Cruijff.

TENNIS/NEW YORK — Michiel
Schapers bezet nazijnfma-

leplaats in Metz de achtste
plaats in de stand van het
Grand-Prixcircuit van dit jaar.
De lange Rotterdammer heeft
538 punten. Eerste is de Zweed
Mats Wilander (1200), voor zijn
landgenoot StefanEdberg (948),
de Australiër Pat Cash (935) en
de Fransman Yannick Noah
(695). Schapers staatvlak achter
IvanLendl, dievijfpunten meer
heeft verzameld in dit voor hem
totnu toenog niet zo succesvolle
jaar.

WILLEMSTAD-Dit is Baron

Bryan vomHarro'sberg.Deze
"obermann benadert de idealeaskenmerken van de Dober-
Kiann.

DeDobermannKlupdiKörsourganiseertkomende zondag tus-se.i 14.00 en 18.00 uur een keu-
lJgvooralleDobermanns op heteJland.De kosten, verbonden aanuezekeuring, zijnvijfgulden.DeVeringwordt uitgevoerd door de
fferHartog, dieeen expert op ditSebiedis.
, Alle eigenarenvan degekeurde
bonden, metofzonderstamboom,
l^-tvangen een keuringsrapport.
jjkeuring wordt gehouden op
"jetveld naast desportzaal van der- Albert Schweitzer school°^ierMcDonald.
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Moet meer tanks en artillerie vernietigen
Veel geëist van Moskou's
bereidheid tot ontwapenen

BRUSSEL — In de eerste
beschouwingen over de
"hooglijk asymetrische- ver-
mindering"van conventione-
lewapensaan dekant vanhet
Warschaupact -de NAVO wil
datMoskouenzijnbondgeno-
ten veel meer tanks en artille-
rie inleveren danhet Westen-,
wordt gewezen op hetfeit dat
deconcessie- bereidheid van
de SU en zijn partners danig
op de proefworden gesteld.
De landen van de NAVO en
het Warschaupact zijn het
overigens nog altijdniethele-
maal eens over een nieuw fo-
rum waarin onderhandeld
kan worden over de ver-
minderingvan conventionele
wapens.

Hoeveel wapensystemen de
Sovjetunie nu meer zal moeten
weghalen dan de NAVO staat
niet specifiek aangegeven. Van
NAVO- diplomaten is echter
vernomen dat de vermindering
van de conventionele
strijdkrachten van het
Warschaupact vijf tot achtmaal
groter moet zijn om een eind te
maken aan het Oostblok over-
wichten om een evenwichtte be-
reiken op lager niveau.

Een vroegere Amerikaanse
onderhandelaar, Robert
Blackwill, verklaarde in decem-
ber vorig jaar het niet
waarschijnlijk te vinden dat
Moskou zal instemmen met het
opruimen van tienduizenden
tanks en stukken geschut. Te-
meer daar het vertrek van veel
Sovjet- divisies uit de Oosteuro-
pese landendaargrote onrust te-
weeg zou kunnen brengen. Als

het Westen aan de Sovjetunie
vraagtzich neer te leggenbij zul-
ke concessiesenrisico's, doet het
waarschijnlijk een te groot be-
roep op haar offerbereidheid.
Ook al omdat de Sovjetleiding
terdege beseft dat het Westen
nauwelijks bereid is in de buidel
te tasten omzonodig via uitbrei-
ding van zijn strijdkrachten ei-
genmachtig een evenwichtiger
situatie te scheppen en dus een
stok achterde deurontbreekt, al-
dusBlackwill.

Anderen wijzen erop dat Gor-
batsjov ook in propagandistisch
opzicht in hetvoordeel is. Hij zal
al gauwdeWesters publieke opi-
nie op zijn hand weten, als hij
voorstelt tweemaal zoveel tere-
duceren als de NAVO. Voor de
Westerse regeringen is dat veel
te weinigmaarvoor het publiek
lijkt dat heel genereus.

Blijft overigens nog het ge-
schilpunt van het overwicht op
zich. De meningen over de
krachtsverhoudingen verschil-
len van land tot land. Tellingen
en schattingen van de Oostblok-
sterkteverschillen en deskundi-
gen wijzen erop dat het "tellen
van poppetjes" een enorme Sov-
jet- superioriteit oplevert maar
als rekening wordt gehouden
met kwaliteit van wapens en
manschappen en met de paraat-
heid van de troepen een plaatje
ontstaan waarin Oost enWest in
Europa niet voor elkaar onder
hoeven te doen. Simulatiespelen
per computer -waar oa het Pen-

tagon gebruik van maakt- wer-
ken alleen met vuurkracht en
aantal wapens. Factoren als
training en motivatie worden
niet meegewogen terwijl die in
hetverleden vaak, incombinatie
met het toeval, de doorslag ga-
ven, aldus deskundigen.

SANTA CRUZ — Een Colom-
biaanse dame werd in het zie-
kenhuis van SantaCruz de Tene-
rie opgenomen nadat zij gepro-
beerd had 750 gram cocaine het
Spaans eiland binnen te drin-
gen. Deze had zij in kleine hoe-
veelheden ingeslikt. De dertigja-
rige Gladys Yolanda N. wasver-
gezeld van haar vierjarige
dochter op hetReina Sofia vlieg-
veld aangekomen, komend uit
Bogota. De politie was getipt dat
deze dame een flinke hoeveel-
heid cocaine wilde binnensmok-
kelen en hieldhaar daaromaan.
Het spul was in 114 pakjes ver-
pakt.

WILLEMSTAD -Op dinsdag 1 maart herdachten
de politieambtenaren Seferina,
Rijna, De Lima, Obispo en Bor
hetfeit datze dertig jaargeleden
in overheidsdienst traden. Tij-
denseenplechtigebijeenkomst in
de vergaderzaal van het politie-
kantoor teRio Canario werd het
feit herdacht in het bijzijn van
waarnemendcommissaris van
politie de heer WA. Tweeboom.
Op defoto van links naar rechts:
RU. Seferina, R.H. Rijna, CR.
de Lima, F.A. Obispo en H.H.
Bor.

RESERVES
Als men deextrareserves bui-

ten beschouwing laat, welke de
banken hebben getroffen met
het oog op hun leningen aan de

landen in ontwikkeling, komt
hetnetto resultaat ongeveer uit
op het niveau van 1986, aldus
Seidman in zijn verslag over de
activiteiten van zijn FDIC over
het laatste kwartaal van 1997.
Hij iservan overtuigd datde mo-
gelijkheden gunstig zijn voor de
banken. Zokan hijzichnietvoor-
stellen datdebanken ook ditjaar
weer zulke enorme sommen
gaanreserveren voor hun kre-
dieten aan de Derde wereld. De
vooruitzichten voor 1988 stem-
men alles bij elkaar tot een
"voorzichtig optimisme", aldus
Seidman.

Deze meningbaseert hijonder
meer op het feit dat dereserve-
ringen opriskante kredieten dus
lageruitzullenkomen en op het
feit dat de winstenvan deregio-
nale banken aanzienlijk zullen
vooruitgaan. Zo komt hij tot de
voorspelling dat dewinsten van
de banken over 1988 gelijk zul-
len zijnaan die van 1986.

IN MINEUR
Het overzicht van de FDlC-

president is overhetalgemeen in
mineur. De cijfers spreken daar-
bij voor zich. Er ging een record
aantalbanken failliet, namelijk
184. Tachtig procent van alle
banken kreeg te maken met een
dalingvan hun winsten. Negen
van de tien grootste banken van
de VS maaktenmeldingvan een
winstdaling over het hele jaar.
Op de 25grootstebankenzijndat
er zeventien. De grote Ameri-
kaanse banken hebbenin totaal
20,6 miljard dollar opzij gelegd
voor him leningen aan de Derde
wereld oftewel achttien miljard
meer danin 1986.

Het slechte resultaat- Seid-
man hadhetover "eenjaar om te
vergeten" -kwam niet alleen
door dezeenormerisico- reserve-
ringen. Als tweede belangrijke
reden wees detop*bankier ophet
feit dathet zuidwestenvan deVS
op de rand van een recessie is
aangeland wegens de scherpe
dalingvan de olieprijzen en de
grondprijzen alsmede de grote
problemen in de landbouw. Als
gevolg hiervan verkeren hon-
derdenbanken inditdeelvan het
land inernstige financiële moei-
lijkheden.

Banken in VS hebben slecht jaarachterrug

Voor 1988 bestaat er
voorzichtig optimisme

WASHINGTON—De Ame-
rikaanse banken hebben ver-
leden jaar hun laagste winst
geboekt sedert de grote de-
pressie van de jaren 30. De
toekomst ziet er echter
rooskleuriger voor henuit, zo
meent een der top- bankiers.

De handels- banken, die val-
len onder het systeem van fede-
rale verzekeringen, kwamen in
totaal aan een winstvan 3,7 mil-
jarddollar. In 1986was dat nog
17,5 miljard. Zo verklaarde L.
William Seidman, die president
is van de Federal deposit insu-
rance corporation (FDIC). Op
hun eigenvermogen bedroeghet
rendement slechts 0,13 procent.
Dit was het laagste percentage
sinds deze federale organisatie
welke deposito's verzekert tot
honderdduizend dollar in het le-
ven werd geroepen in 1934.

STERKKWARTAAL
Na debeurskrach van oktober

met zij-n. "zwarte maandag"

maakten de banken een sterk
vierde kwartaal door, zo stelde
Seidman vast. De netto- winst
uit de lopende bedrijfs- voering
was gemiddeld 25 procent hoger
dan in het laatstekwartaal van
1986. De bank- deposito's groei-
denmet 11,7procent en devraag
naar leningen steeg eveneens
aangezien financiële onderne-
mingen hun liquiditeit op peil
probeerden te houden na de val
van de aandelen- koersen op de
"Zwarte maandag".

Nog een ander positieffeit be-
staat volgens Seidmanuit de ge-
stage dalingvan het aantalcom-
merciele banken op de "pro-
bleemlijst" van het federale or-
gaanwaarover Seidman de scep-
terzwaait. In detweedehelft van
verleden jaarnamelijk noteerde
men voor het eerst inzeven jaar
een dalingvoor wat deze lijst be-
treft met "probleem- gevallen".
Hij daalde namelijk van 1.609
banken halverwege 1987 tot
1.559 banken eind 87. Op het
ogenblikstaannog1.527banken
op deze lijst, aldus Seidman.

GiscardD'Estaing in boek
"Vader Helmut Schmidt

was jood"
PARIJS —Ex- kanselier

Helmut Schmidt van de
Duitse Bondsrepubliek
heeft in 1980aan ValeryGi-
scard D'Estaing toe-
vertrouwd dat zijn vader
een joodwas. Dat deed hij
tijdens een bezoek aan
Bonn van de toenmalige
president van Frankrijk,
zo schrijft Giscard in een
boek dat deze week ver-
schijnt.

Schmidtaanhalendschrijft
Giscard: "Ikvertel jounu iets
wat alleen mijn vrouw en
mijnnaaste medewerker We-
ten — mijn vader is jood".De
ontboezeming had plaats in
een auto,waarin de tweeWes-
teuropese leiders, die het
sinds jaaren dag goed met el-
kaar kunnen vinden, op weg
naar Bonn, schrijft Giscard in
zijnboek "macht en leven".

Er is al eerder meldingge-
maakt van het feit dat
Schmidtvan joodsekomaf is,
maar Giscard schrijft dat hij
deWestduitser extra omtoes-
temming gevraagd heeft voor
depublikatie van het gesprek
dat volgde op de plotselinge
ontboezemingvan Schmidt.

"Ik was met stomheid ge-
slagen... Helmut, kanselier
van West- Duitsland dat nog
bezig was te herstellen van de
oorlogsmisdaden en de syste-
matische uitroeiingvan dejo-

den, de bekendsteDuitse poli-
ticus ter wereld. Uit een jood-
se vadergeboren", schrijft Gi-
scard.

Schmidt legde aan zijn
Franse gastuit datzijn vader,
die leraar was, in de Tweede
wereldoorlog zeer in de rats
gezetenheeft datde nazi'szijn
oorsprong zouden ontdekken.
Vader Schmidt was een on-
wettigkindvaneenrijke jood-
se bankier dat geadopteerd
werd door een familie met de
naamSchmidt.

"Ik heb langgedacht datzij
mijn grootouderswaren", zei
Schmidt tegen Giscard. Met
zijn vader sprak de latere
Bondskanselier af datzij him
identiteits- papieren zouden
vervalsen. Dit gebeurde in de
oorlog, toen Helmut voor zijn
nummer in de strijdkrachten
diende.

Giscard schrijft dat de ont-
boezeming van Schmidtover
zijn joodse afkomst op hem
persoonlijk geen effect had,
"maar de echte betekenis er-
van ligt in deDuitse geschie-
denis... denk je eens in dat 30
jaarna deoorlog hettoeval of
de voorzienigheid twee lei-
dersvan joodsekomafaan het
hoofd bracht van de twee
Duitse staten, Helmut
Schmidt en Bruno Kreisky".
Kreisky, de ex-kanselier van
Oostenrijk, heeft ook joods
bloed.

President Guatemala:

Voorstellen
guerrillla niet
bespreekbaar

GUATEMALASTAD — De
Christendemocratische pre-
sident Vinicio Cerezo Areva*
lo van Guatemala heeft de
voorstellen van de linkse gu*
errilla van de hand gewezen»
Onder meer wilhetverzet dat
bepaalde gebieden gedemili-
tariseerd worden.

Volgens president Cerezo is
hetzo datergeen sprakevankan
zijn om zaken als de plaatsen
waar de veiligheids- diensten
mogen opereren ter discussie te
stellen. Guatemalawil zich hou-
denaan deafspraken van Esqui-
pulas II met betrekking tot het
vredes- verdrag voor Midden
Amerika. Onderdeel daarvan is
een dialoogtussenregering en de
guerrilla. De president zei nog
steeds te wachten op een teken
van goede wil van dekant van
het verzet, namelijk dat men de
oorlog inderdaad wilbeëindigen

Aartsbisschop mgr Prospero
Penados delBariovan Guatema-
la- stadheeft geprobeerd in con-
tact tekomen met deleiding van
de Unida revolucionario nacio-
nal (URNG) waarin het verzet
gebundeld is. Hij wil namelijk
pogingen inhetwerk stelleneen
dialoog tebereiken tussen guer-
rilla enregering om tot een vre-
des- akkoord te komen. Dit ge-
beurt op verzoek van de presi-
dent.

*..**.

BELFAST — Directeuren van be-
drijven in N-lerland die zich aaO
godsdienstige discriminatie schul-
digmakenbij hetaannemenvanper-
soneel,kunnenvoortaan zware straf-
fen krijgen. Zelfs gevangenisstrafi*
mogelijk, aldus de Britse minister
van Noordierse Zaken. Dezelfde mi-
nister moest toegeven dat Groot'
Brittannië nooitalleenmetmilitair*
middelen het verboden lerseRepu-
blikeinseLeger kan verslaan.

Dode en gewondeninDominicaanse Republiek

Algemene staking voor
woensdag aangekondigd

SANTODOMINGO—In deDominicaanse Republiek isopgeroepen tot een algemene
staking. Dit gebeurde nadat
president Joaquin Balaguer
het hoofd van de politie had
vervangenenertijdensde op-
lopende onrust een dodewas
gevallen.

Een 21- jarige jongeman
kwam in Santiago om het leven
toen hij deelnam aan hetplunde-
ren van een zaak. Er deden zich
daar ook ernstige confrontaties
voor tussenpolitieen stakers.Er
viel ook eenonbekend aantal ge-
wonden in dezenoordelijkvan de
hoofdstad Santo Domingo gele-
gen stad en er werden driehon-
derd arrestatiesverricht. In ver-
schillende steden in de Domini-
caanse Republiek wordt ge-
staaktuitprotest tegendegeste-
gen kosten van levensonder-
houd.
President Balaguer heeft ge-

neraal majoor Rafael Tejad*
Baez als politie- commandant
ontslagen enin zijn plaats legei"
kolonel Fernando AristideS
Sanchez Aybar benoemd. DeZ*
heeft min of meer de vrije hand
gekregen bij het herstel van de
openbare orde.De president leg'
deer de nadrukop datbij deorde-
handhaving leger en politie
nauw moeten samenwerken.

Een beweging welke zie/ 1
noemt Nationale conferentie
van volks- organisaties heeft
voor woensdag een algemen6

staking aangekondigd. Me"
stelt acht eisen welke moeten
worden ingewilligd zoals eeO
substantiële verlaging en be-
vriezing van deprijzen voor e&
periode van twee jaar,een goe»e
bevoorrading van de eerste&
yens- behoeften en medicijn6ll
en een minimum salaris van 1%.
venhonderd pesos oftewel 1*
dollar per maand.

FOR ONLY
$ 195U.S. MONTHLY

Now. you can purchase a residential lot in one the most
exclusive areas in the United States and pay monthly in U.S.
dollars or florines. We are located in the fastest growing area

in the state of Florida, where your investment is
guaranteed. Completely developed with four golf courses,
inland chanels. beach, golf and tennis clubs, Yatch Club,

Private Air Port. Schools, Banks, etc. There are more than
500 homes already built.

Don't miss this opportunity to make the best investment
ofthe moment.

Monthly payments from U.S. $ 150.00 or its equivalent in
florines.

KENESI INVESTMENT Co. INC. (3)
6787BrooklineDr.
Country Club ofMiami
Hialeah. Miami
FLORIDA. 33015. U.S.A.

NAME

ADDRESS __
PHONE NUMBER

COUNTRY■ ' — O js?.________________________________________________________ l

8 AMIGOE VRIJDAG 4 MAART 1988

_____ ___________ WÊKK^^^^^^^^ imÊÈ
m ">*^__i^^w~-

"_______tf__É3É^_.

WW-"' ._""_«_-»-—-~-~^^ ra3___B__i-' '_■ -_______i_ini*rr f ' ~"'*Mfl 'i iil_________MlPm*,*!*" __r*':''_______________ _________________^V * ____■.________!_____! fty _.
Héh|^^^h^^^^ BwPIWWP__f :^ü> JEfl ___■____ ____■

■/ gn Hk ■ ■ -■

iui vn iii iiÉÉMifii i ii iiiti3BSß3m3fflW

Airport

&6ote£ Restaurant
mtMznJ '* K°kkeltje
De oude gezelligheid is weer terug
in het nieuwe Kokkeltje. r^^^^^^vA.s. weekend hebben wij
weer

ONBEPERKT/ J^^m^-
MOSSELEN ETEN GS^wS.%,

uit Zeeland. /Jl JA\l t
Onze huistroubadour zorgt voor [// (?,j) \_J
gezellige muziek. >'

v Gaarne reserveren: Tel. : 88014 - 88044. *

GEVESTIGD

DE HASETH
& PARTNERS

Belasting advies en - administratie kantoor

Kaminda Aluminio 29
Telefoon: 615926/613847.



DE VOLKSKRANT
Zij wees het verhaal dat de

KLM deArubaanseregering een
compensatievan 300.000 gulden
Perjaar zou hebben aangebodenals de regering Eman op Arubazou willen afzien van het recht«gen charter- vluchten Neder-land-Aruba teorganiserennaar
het rijk der fabelen. DeVolkskrant had ditbericht don-derdag- ochtend gebracht en ge-
meld dat deArubaanseregering
hetvoorstel had afgewezen.

De Kamerleden vroegen deminister een reactie op dit be-
richt. Ook wilden ze van de mi-
nisterwetenofer geen mogelijk-
hedenzijn chartervluchtenopde
foute Schiphol- Antillen- Arubamteschakelen."Ziet deministercharters als een gevaar voor dehjndienst"? wilde Aarts weten.
Uok Erica Terpstra (VVD) en
"Unie Jabaay vroegen over deJnogelijkheid tot het inschake-len van charters nadere detailseo uitten het vermoeden dat

charters de belangen van de
KLM zouden schaden.De minis-
ter benadrukte datbij haar geen
aanvragen voor chartervluchten
zijnbinnengekomen.Bovendien
bestreed ze de opvatting als zou
dit soort vluchten noodzakelij-
kerwijs goedkoper uitvallen.

Ze somde detarieven op die de
KLM en Engelse en Franse
maatschappijenopderoute naar
hetCaribisch gebiedinrekening
brengen inrespectievelijk laag-,
schouder- en hoogseizoen. Daar-
uit bleek dat de buitenlandse
maatschappijen bij hun prijzen
in schouder- en hoogseizoen ho-
ger liggen. Ook bij de lagere re-
tour- tarieven diedeklant inre-
kening worden gebracht als hij

in het Caribisch gebied een re-
tourtje op de lijn naarWest- Eu-
ropa koopt, bleek de KLM in
twee van de drie gevallen goed-
koper.

DAGLICHT
"In deze situatie moet u mij

een charternoemen dieonder de-
ze prijzen zit.Dit isecht een pak-
ket dathet daglichtkan verdra-
gen en dat ook in de toeristen-
sfeer aantrekkelijk is" zo verde-
digde de minister de door de
KLM gehanteerde tarieven.

De suggestie van Wijnie Ja-
baay dater misschien in de toe-
komst een retour voor rond de
1.000 gulden Nederlands in zou
zitten, veegde de minister reso-
luut van tafel. "Als u één vlucht
wilt maken en niet wilt aanko-
men, is dat misschien mogelijk.
Geloof me, tegen zon tarief is
puur bedrijfsmatig gezien geen
behoorlijke vlucht mogelijk", al-
dus mevrouw Smit-Kroes.

De ministerzegdetoe eenposi-
tieve instelling te zullenhouden
tegenover elk verzoek voor een
charter dat haar bereikt. "Voor-
waaarde is wel dathet geen een-
dags- vliegen zijn" voegde ze er
aan toe. Wijnie Jabaayklaagde
er over dat ze in een boek datze
kreeg bij een werkbezoek aan de
KLM geen letter lasover de An-
tillen, ArubaofdeKLM. "Noglos
van het werkbezoek hoor ik al-
tijd negatieve geluiden over het
vervoer" merkte ze op. "Wat zou
er op tegen zijn als Aruba dat
charter- vervoer zelfzoukunnen
regelen. Zou zon liberalisatie
een liberale minister niet pas-

sen?Wij moeten als moederlandzon eiland helpen en zijn moge-
lijkhedenniet blokkeren".

Politie-cursus
WILLEMSTAD — In het ka-

der van de 'cursus aanvullende
opleidingen' wordt door het staf-
bureau Opleidingen van de staf
van de hoofd- commissaris van
Politie van 7tot en met 11 maart
een cursus surveillance- en be-
naderings- taktiek georgani-
seerd.

Deze cursus vindt plaats aan
de Politie- opleidings- school te
Rio Canario en is bestemd voor
het politie- personeel van het
korps- onderdeel Curacao. Coör-
dinator is onder- inspecteur le
klasse A.N. Bryson. Instruc-
teursen inleidersverbonden aan
decursus zijn: J.R.Castillejo Co-
vavoor watbetreft 'surveillance-
en benaderings- taktiek, drs
R.D. Kleinmoedig inzake 'socia-
le vaardigheden' en brigadier
G.S.Romy die instructie zal ge-
ven omtrent 'het eersteoptreden
op deplaats van het delict.

Toeriste beroofd
WILLEMSTAD - Een 26-Jarigetoeriste werd langs de wa-

'erkant in Otrabanda door eenonbekende man aangevallenon-er bedreiging van een mes.
"aar halsketting werd afgeruktn naar handtas open gesneden.
YeP^n ging ervandoor met2500«°llar, een cheque van 2000 dol-ar-watkleingeld en een tweede
£.fU £"kettinS diein dehandtas
««" Ue politie heeft de signale-nenten opgenomen en spoort denader op.

Training
noodaggregaten
Landsradio

WILLEMSTAD—Opvoorstel
*an minister Frank Rozendal*an Verkeer en Vervoer, is de«aad van Ministers in de ver-Pdermg van 1 maart 1988 ak-koord gegaan, de heer Jose B.vl ina'hoofd Technicus I, chef*an de afdeling Stroomvoorzie-
£mg bij de Landsradio Dienst

en de heer Marcus Th.
hoofd Technicus,jnetvan de afdeling Algemene

vanLandsradio St Maar-j*&een dienstreis op te dragen,
«nemde een trainings- prog-

nZ_ma voor onderhoud van
n°odstroom-aggregaten te laten

Genoemdecursus wordt in de
Training SchoolteDa-ventry in Engeland gehouden,

i aa,rna vervolgens in Neder-and voor een periode van drie"et_en fabrieks- trainingen zul-e» worden gevolgd. De nieuwe"PParaturen van het merk Dy-°atzrjnreeds geïnstalleerden in
pbruik genomen, terwijl bij deJ^ndsradio afdelingSt Maartenmomenteel ook een soortgelijk
noodstroom- aggregaat wordtgeïnstalleerd.

WILLEMSTAD — Zondag 6
maartbegintom07.00uuronderbegeleiding van de politie een
zwaar transport bestaande uitonderdelen van verdampers be-stemd voor de KAE. Het
transportbegintvanafhet ISLA-
terrein.De te verplaatsen objec-
ten liggenopeen trailer meteen
gewicht van 47 ton; een lengte
van 7,30 meter, een breedte van
6,30 meter en een hoogte van
5,60 meter. Deroute die gevolgd
gaat worden,zieter als volgtuit:Post IV, Schottegatweg West,
Nijlweg, Frater Radulphusweg,
Van Eyck van Voorthuizenweg,
Rector Zwijsenstraat. Op het ge-
deelte tussenPost IV en dekrui-
sing Frater Radulphusweg zal
dit transport over de zuidelijke
rijbaan van de Schottegatweg
Westen deoostelijkerijbaan van
de Nijlweg plaatsvinden. De po-
litie roept weggebruikers op ge-
durende de ochtend deze route
zoveel mogelijk te vermijden.

'GEEN CONCRETE AANWIJZINGEN BOEKINGS-PROBLEMEN'
KLM-pakket kan daglicht verdragen

Neelie Smit-Kroes zeer tevreden
over KLM op Antillen/Aruba-route

-door Victor Hafkamp-
DEN HAAG/WILLEMSTAD—ZoweIwatdefrequentie van

de vluchten naar de Nederlandse Antillen en Aruba als dehoogtevan detarieven op dieroute aangaat, iserreden totvol-
doening. De Nederlandse ministervan Verkeeren Waterstaat,
mevrouw drs.Neelie Smit-Kroes, houdtvast aan diemeningen
herhaaldedatstandpunt gistermiddagtijdenshet mondelinge
overlegmet deVasteKamercommissie van Nederlands- Antil-liaanse en Arubaanse zaken. "In de periode november '87 -
maart'88 is hetvervoernaar Curasao met 31 procent gestegen
en naarAruba met67procent. Wekunnen danwaarachtigwel
spreken van een situatie, waaruitblijkt datdepromotie- cam-
pagnevan deKLM voor hetvervoernaar hetCaribisch gebied
heeftgewerkt, aldus deminister. Volgens haar dient deKLM
een tien meteen griffel"voor diecampagne, dieonderdeslag-

on"Visit the Dutch Caribbean" werd gevoerd.

De minister toonde zich nietergonder de indruk vande—ookdoor de Kamerleden HarryAarts (CDA) en Wijnie Jabaay
(rydA) — naar voren gebracht
kritiek over problemen die zichby de boekingen voor vluchtenmet bestemming Antillen en
Aruba voordoen. "Als ik hoor
°ver dieboekings- problemen en
Vraag om concrete aanwijzin-gen, dankrijg ik nooit eenreac-
ts , aldus mevrouw Smit-Kroes. "Noch van deKLM- zijde
noch van mijn collega's aan de
anderekant van deoceaan kreeg
ik de gevraagde invulling van
wat men als een probleem be-schouwt".

De minister wees er op datookde ambtelijke commissie diere-
centelijk op Aruba deluchtvaart- perikelen besprak
metdevraagwas gekomenom deuitspraken over een gebrek aanstoelen met cijfers te onderbou-wen. "Er is toengezegd: datkun-nen we niet. Tja, dan houdt hetyoor mij op", aldus de minister.

GOEDE WOORDEN
EricaTerpstraen HarryAarts

hadden goedewoorden over voor
de promotie- campagne van de
KLM ten bate van deAntillen en
Aruba. Terpstra wees opde lage-
re dollarkoers als extra argu-
ment om het toeristen- vervoer
door de lucht naar de Antillen
een injectie te geven. En Aarts
merkte opdatje naar toeristisch
populaire gebieden niet altijd
met lijnvluchten kunt volstaan.
"DeKLM heeft toch ookcharters
naar Spanje"?

De minister sprakdebewering
vanAarts tegen dathij nooitan-
dersmeemaakt danvolle toestel-
len. "Was het maar waar" was
haar reactie. Volgens haar be-
draagt de bezettings- graad van
de vluchten 73 procent. Zij her-
haalde haar standpunt dat ze
voor alleklachten dieer rond de
boekingen worden geuit graag
een behoorlijke onderbouwing
wil hebben met feiten- mate-
riaal.

ALGEMEENHEDEN
Zijriep deKamerleden op niet

in algmeenheden over deze pro-
blemen te blijven praten. "Doen
we datwel danzullen we totin de
lengtevanjaren hieren daaron-
lustgevoelens kunnen blijven
vaststellen. Onlustgevoelens
mogen, maar we moeten elkaar
nietdewanhoop aanpraten alser
geenreden is".

Volgens haar mogen deAntil-
lianen en Arubanen charteren
naar elk land waarheen ze maar
willen, maar ze doen hetniet. De
minister vertelde nog dat Air
Aruba in spé het initiatief heeft
genomen voor samenwerking
met deKLM en dat deKLM af-
wacht. De Nederlandse maat-
schappij heeft Air Aruba aange-
boden als haar "general sales"-
maatschappij op te treden.

Eilandsraad oriënteert
zich in afkickcentra

WILLEMSTAD — De ei-
landsraad van Curacao heeft
gisteren een informeel en in-
formerend bezoek gebracht
aan de A6V, Yubia Bendita
en Yabi di Libertat, twee
centra waar drugsverslaaf-
den begeleid worden in hun
pogingaftekicken. Door mid-
del van deze oriëntatiedag
zullen deraadsleden beter op
dehoogte zijnalshet drugsbe-
leid van het bestuurscollege
ter sprake komt in de ei-
landsraad.

De drie genoemde organisa-
ties zijn debelangrijkste instan-
ties die op dit moment iets aan
drugsbestrijding doen. Yubia
Bendita en Yabi di Libertat zijn
nog steeds ongesubsidieerde in-
stanties. Op devraag ofdit 'hoog
bezoek' aan de instellingen
misschien een voorbode is van
subsidie, zegtEdsel Jansen, me-
dewerkervan Yabi en alssociaal
werker aangesloten bij de AGV
waarhij werkzaam is in het alco-
hol- en drugsteam, dat hij hethoopt. "Vorigjaarheeft Yabi een

brief gestuurd aan het Be-
stuurscollege met een verzoek
voor subsidie, maar die brief is
tot op heden onbeantwoord ge-
bleven.".

Wel is er tijdens het bezoek
van een twintigtal raadsleden
aan Yabi en Yubiagevraagd hoe
de instellingen het klaarspelen
om zonder overheidssubsidie te
draaien. De twee Christelijke in-
stellingen draaienvoornamelijk
op giften in natura (restpartijen
van winkeliers)en geldelijkegif-
ten van geloofsgenoten. Ook
staan de bewoners van het op-
vangcentrum een groot deel van
hun onderstand af. Dit is tot nu
toe voldoende gebleken om de
meest belangrijke spreekwoor-
delijke touwtjes aan elkaar te
knopen. Evenwel is er te weinig
geld beschikbaar voor gewenste
uitbreidingen. Zo zou een
werkplaats om de ex- verslaaf-
den weer ervaringmet arbeiden
een geregeld leven op te laten
doen geen overbodige luxe zijn.

Hoewel volgens de AGV-
zegsman niet is uitgesloten dat
er binnenkort steun van over-
heidswege komt, is daar tijdens
hetbezoek gisteren nietexpliciet
over gesproken. "Het is duidelijk
dat iedereen 'voelt' dat er eigen-
lijk subsidie moetkomen, maar
niemand heeftkenbaar gemaakt
zich in de eilandsvergadering
sterk te zullen maken voor sub-
sidie."

fijdends de introductie-
ochtend bij het AGV zijn wel
stemmen opgegaan die menen
dat het AGV eigenlijk toe is aan
een nieuwe behuizing.

HetAGV moet nu eenrapport
opstellen over de wijze van
functioneren van de af-
kickcentra en hetBestuurscolle-
ge adviseren over dewenselijk-
heid van subsidieverlening.

Overigens zijn het AGV, Yabi
di Libertat en Yubia Bendita
niet de enige instanties die
Eroberen drugsverslaafden te

elpen.Reeds enigetijdverleent
de Fundashon SanVincente aan
de Scharlooweg onderdak, voed-
sel en andere hulp aan hen die

dat behoeven; daarzijn dikwijls
ook mensen met een versla-
vingsprobleem bij. De overheid
heeft zelf nog niet het initiatief
genomen tot opvang van
drugsverslaafden.

WILLEMSTAD — Onlangs
werd in de vergaderzaal van de
Raad van Ministers eenplenaire
vergadering gehouden van de
Raad van Ministers en hetBe-
stuurscollege van het eilandge-
biedCuragao met hetbureauBe-
renschot. Tijdens deze vergade-
ring werd de voortgang van de
projecten tot economische sti-
mulering (adelanto) en begro-
tings- evenwicht (equilibrio) van
het land en het eilandgebied Cu-
ragao besproken.

Foto: een overzichtvan dedeel-
nemers aan devergadering.

Er is nog veel te doen

CBV blijft strijd in
hospitaal voortzetten
WILLEMSTAD — Nu de

vakbond CBV derechtszaak
heeft gewonnen die het be-
stuur van het Sint Elisabeth
Hospitaal had aangespan-
nen, wordt door de vakbond
een uitgebreid programma
voorbereid om destrijdtegen
de onrechtvaardigheid van
het Sehos- bestuur, voort te
zetten. Immers, met deze 'ze-
ge' zyn dewerknemers ernog
niet, zo wordt in een bericht
aan hetpersoneel gemeld.

HetHofvan Justitieoordeelde
dinsdag dat voorzitter Daphne
Kibbelaar van deCBV geenkeu-
ze behoefdete maken tussen zijn
baan alscoordinator van de Ope-
ratiekamer en de be-
stuursfunctie bij de vakbond.
Dat was door het hospitaal
geëist. Alle vorderingen werden
evenwel afgewezen. De CBV
spreekt in het communique aan
de werknemers, dankuitvoor de
steun die door de jaren heen ge-
geven is. Zo is eind 1986 door de
meerderheid van het personeel
medewerking gegeven aan een
stakingin hetziekenhuis, waar-
door het Elisabeth Hospitaal
voor bijna twee weken vrijwel
platkwam te liggen.

We zijn er echter nog niet,
meldt het vakbonds- bestuur.
Een lijst van punten wordt aan
de CBV- leden ter overweging
gegeven.Er moet nog steeds op-
gepastwordenvoor de'capriolen'
van het Sehos- Sestuur, wordt

gewaarschuwd.Zo isdecollectie-
ve arbeids- overeenkomst al op-
gezegd.Een eindemoetgemaakt
worden aan het ongecontroleer-
deontslag-beleid van hetSehos-
bestuur; hetbeleid opdeafdeling
Personeels- zaken moet socialer
worden; de CBV moet meer
ruimte krijgen voor haar vak-
bonds- activiteiten en het perso-
neels- tekort opverschillende af-
delingen dient aangepakt te
worden.

Terwijl devakbond gisterenal
met het overkoepelende vak-
bonds- orgaan Kamera Sindikal
een actie- programma geëvalu-
eerd heeft, zal zaterdag met de
shopstewards vergaderd wor-
den. De leden moeten zich voor-
bereiden op een algemeneleden-
vergaderingdieopkorte termijn
gehouden zal wordenom de situ-
atie nader tebespreken.

VBC hoopt op andere stappen
Landsverordening bevordering
jeugdigen nog niet voldoende
WILLEMSTAD— De Vere-

nigingBedrijfsleven Curasao
(VBC) heeft in een schrijven
aan deministervanArbeiden
Sociale zaken haar goedkeu-
ring geuitover de "Landsver-
ordening bevordering werk-
gelegenheid jeugdige perso-
nen". De VBC steunt de reg-
ring volledig in het streven
om dewerkloosheid onder de
jeugd terug te dringen, zoals
beoogd wordt met het wet-
sontwerp. Aldus een persbe-
richt.

"Het Bedrijfsleven heeft
reeds bij eerdere gelegenhe-
dengewezen op dedringende
noodzaak om ditprobleem ef-
fectief aan te pakken. De

Lands- verordeningBevode-
ring Werkgelegenheid Jeug-
dige Personen is, ofschoon
niet voldoende, toch wel een
goedbegin", schrijft deVBC.

Het persbericht luidt verder:
De lands- verordening, dievoor-
ziet in speciale faciliteiten voor
bedrijven die werklozen aan
werk helpen, biedt de vele dui-
zenden werkloze jongeren nieu-
wehoop op werk. Het is echter te
hopen dat deregering, naast de
invoering van dit wetsontwerp,
ook deandere stappenneemt om
het investerings- klimaat tever-
beteren. Deze lands- verorde-

mng is namelijk een goede aan-
vulling maar lang geen perma-
nente oplossing, wat ondertus-
sen wel bewezen is door de in
1984 door het eilandgebied Cu-

racao ingevoerde en vervolgens
gewijzigde "Besluit tegemoet-
koming sociale lasten". De echte
oplossing is en blijft, zoals ver-
schillende keren reeds gezegd is,
de verbetering van het investe-
rings- en ondernemings- kli-
maat, dat wil zeggen het schep-
penvan een sfeer waarin onder-
nemersreëlekans hebben ophet
maken van winst.

Tot zover de VBC.

Burnhams en Dunn
Consuls voor
Groot-Brittannië

WILLEMSTAD —In af-
wachtingvan het exequatur zijn
de heren M.G. Dunn en R.E.
Burnhans voorlopig erkend en
toegelaten, op de voet van
vreemdeling, als consuls van
Groot- Britannie en Noord- ler-
land voor de Nederlandse Antil-
lenmet-standplaats Caracas.

■ O/ST^ 'XS. CURACAOSCH LANDBOUW EN VEETEELT ;
■ NoA^ BEDRIJF N.V.
5 C y^ V (CURACAO AGRICULTURAL COMPANY)

j/v\ j
Z BIJ ONS BEDRIJF BESTAAN DE VOLGENDE VACATURES:

» A) EEN GEDIPLOMEERD VEEARTS, met beheersing van deNe- ■
derlandse taal en minstens 3 (drie) jarenervaring in debehande- ;
lingvan paarden.Ervaring metandere dieren strekt tot aanbeve- j
ling.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, terwijl het salaris af-
hankelijk isvan deopgedane ervaring en leeftijd.

■ B) EEN GEDIPLOMEERD STALLENJONGEN, met ervaring in jj
het verzorgen van paarden, o.a. longeren, poetsen, zadelen bij-
werking van hoeven, training van dressuur en spring-paarden,
toedienenvan eenvoudigeinjecties(ingevalvan o.a. Kolieken) en
in het algemeen alle andere voorkomendewerkzaamheden.

N.B. Zonder genoemde ervaring onnodig tereflecteren.
2 Sollicitaties terichtenaan:: CURACAOSCH LANDBOUW EN VEETEELTBEDRIJF N.V.
: P.O. BOX 50, CURACAO, N.A.

/fesskaa
Kursus

SECULARISME
TOEKOMST VAN RELIGIE IN EEN WERELD VAN

WETENSCHAP EN TECHNIEK
Prof. dr.E. Henau

Taal : Nederlands
Data : 14 -16-18 -21 -23en 25 maart 1988
Plaats : Universiteitvan de NederlandseAntillen(JO-4)
Uur : 20.00- 22.00uur
Inschrijfgeld : NA/.60.-(Studenten UNA vrijopvertoon v. college-

kaart)
Inschrijvingen kunnen plaats vinden op maan-, woens- en vrijdag van
09.00 -12.00 uur op hetkantoor van FESSKA (pastorie Sta. Familia, tele-
foon 623413).

ito <m3g§ Ontvangen {%E
Katoenen ochtendjurkjes,
slackssets van „Popovitch"
Mini-rokken en mini-jurken.

Boutique JU^Z^ M^U~^, Caracasbaaiweg U^"^ ,*/B Pr-sa

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorzieningonderbreken op:
* Zondag 6 maart 1988

vanaf 09.00t/m 16.00 uur.
* Kaya CuracaoscheCourant (voorheenDrukkerijstraat),

gedeelte Pietermaaiweg en Nieuwestraat (vanaf Thea-
terstraat t/m Kalksteeg).

i@IKODEL.A_._S
Nttp v

Vy LANDSRADIO (Afd. CURACAO)

y MAAKT BEKEND,
V datderekeningenoverdeboekmaandJANUAßll9BBzijnver-Lr zonden.
Deze rekening dientuiterlijkvoldaan te zijn per

8 MAART 1988
Telefoonnummerswaarop alsdan nogrekeningen openstaan zullen

— geblokkeerdzijn voor ALLE inkomend interinsulairen internatio-
naal(automatisch en niet-automatisch) telefoonverkeer.— geen telefoongesprekken via onze internationaletelefonisten
kunnen aanvragen.— telefonisch geentelegrammen kunnen aanbieden.

— geblokkeerdzijn voor alle in-en uitgaande telexgesprekken.

Voorts zullen bovengenoemderekeningen, in handenwor- vrj
den gesteldvan een incassoloper c.g. incasso bureau. De _/^l|L
extra incasso-kostenkomen voorrekening van dedebiteur. M

Men gelieveer rekening mee te houden dat bank- >^___T||U
en girobetalingenons pas na meerdere dagenbe- X j M

K - /ff)É|li
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Bijeenkomst
padvinders
WILLEMSTAD — Vandaag
vindt in het buurtcentrum Jan-
we van halfzeven tot halfnegen
deopening plaatsvan hetproject
'Ban forma nos mes huntu' van
dePadvindsters- verenigingvan
de Nederlandse Antillen (PNA).
Dit project is speciaal bedoeld
voor de senioren van 14 tot 18
jaar.Na deopening zal ereen en-
quête gehouden worden over de
wensen van de senioren met be-
trekking tot de activiteitenvan
de PNA.

Vervolgens zal er een lezing
worden gehouden over het the-
magedrag, communicatieenbij-
drage aan de samenleving. Met
ditproject wil dePNA demeisjes
ervandoordringen datzij aan de-
ze samenleving actief moeten
deelnemenen datzij aan zichzelf
moeten werken om ditdoel te be-
reiken.

Meubel-expositie
Curaçaosch Museum

DE FEESTELIJKHEDEN
ter gelegenheidvan het veer-
tig-jarig bestaanvan het Cu-
ragaosch Museum zijn giste-
ravond gestart met een ten-
toonstelling over de ont-
wikkeling en de karakteris-
tieken van het antieke Cura-
caose meubel.

Twijfelt men bij de
stichting Het Curagaosch
Museum wel eens aan debe-
langstelling voor het mu-
seum, dan isdie twijfel nuwel
weggenomen, want in groten
getale kwam het publiek om
op deze eerste avondvan zijn
belangstelling blijk te geven.
Het waszo druk, datallezalen
en gangenvol stonden toen de
openingplaatsvond.

Het museum heeft zelf en-
kele mooie meubelstukken,
die altijd te bezichtigen zijn
enter gelegenheidvan dit ju-
bileum heeft mevrouw G.E.
Nije- Statius van Eps foto's
verzameld van antieke meu-
bels bij mensen thuis. Ze wil-
de liever demeubels zelfnaar
het museum halen, maar bij-
na niemand wilde zijn antie-
ke meubelen uitlenen. Daar-
bij komt datveel meubelen in
een slechte staat van onder-
houd verkeren en door het
vervoer zoudenzij kunnen be-
schadigen. Zij moest zich dus
tevreden stellen met foto's.
Wat ik wel jammervond, was
datzij voor hetmaken van die
foto's geen beroeps- fotograaf
hadaangetrokken.Foto's met
flitslicht maken van meube-
len vraagt een grote kennis
van detechnieken diemist de
fotografe afen toe duidelijk.

De meubels, die op defoto's
staan,zijnover het algemeen
ergmooi. Hetwasleuk tijdens
hetrondlopen debezoekers el-
kaar te horen aanwijzen bij
wie thuis welke foto's ge-
maakt zijnen van welke oma
een bepaalde kast oftafel af-
komstig was. Zo toonde ook

een mevrouw dewieg waarzij
zelfnog in had gelegen en die
later door haar familie aan
hetmuseumwas geschonken.
Dit gafde sfeerin hetmuseum
ietsheel eigens, een 'di nos e
ta'.

De avond werd geopend
door Mundu Goeloe, die een
lustrumprijs aankondigde,
waarna dokter Ellis Martis
een toespraak hield over de li-
teratuur waarin de antieke
Curacaose inrichting van
huizenbesproken wordt. Het
antieke Curacaose meubel is
een hobbyvanhem, hoewel er
van zijn meubels geen foto's
hangen. Hij is van plan zelf
een uitgave over meubels te
verzorgen, misschien in sa-
menwerking met mevrouw
Nije. Hij heeftzich gespeciali-
seerd in het schrijhwerkers-
aspect, terwijl zij de meeste
aandacht heeft voor stijl en
datering.

Bij elkefoto hangt ook een
beschrijving van de stijl en
van het tijdperk waarin de
meubels vervaardigd zijn.
Daarnaast werd een stencil
uitgereikt met een schema
van de stijlperioden waarin
het Curagaose meubel zich
ontwikkeld heeft.

Er hangennietalleenfoto's
van meubels op Curacao,
maar mevrouw Nije heeft ook
foto's gemaakt in Nederland,
bijvoorbeeld bij de oud-
journalist Van der Walle
thuis die in de tijd dat hij op
Curagao woonde, veel antiek
verzameld heeft.

De avond werd begeleid
door het ensemble van Edgar
Palm. In het begin wat ge-
stoord doordestemmenvan te
veel mensen, maar nadat de
eerste druktevoorbij was,kon
men genieten van deCuraca-
ose muziek, terwijl menzat of
liep rond tekijken.

NELCASIMIRI

Kort geding
Berlinski

ORANJESTAD—Chirurg/
politicus dr Leonard Ber-
linski heeft een kort geding
aangespannen tegenhet land
Aruba in verband met het
landsbesluit waarin hij ont-
slagenwordt alsarts in dienst
van het landAruba.

Zoals bekend zietmen inrege-
rings- kringen dit landsbesluit
louteralsformaliteit temeerom-
dat in feite dr Berlinski — vol-
gens de regering — vrijwillig
ontslag heeft genomen door niet
op het werk te verschijnen en
zich ook niet bij de directeur
Volksgezondheid voor werk te
melden. Dr Berlinski wilmet dit
kort geding bereiken, dat zijn
ontslagwordtopgeschort, totdat
de ambtenaren-rechter in deze
besloten zal hebben over de gel-
digheidvan zijn ontslag.

Dr Berlinski verklaarde dat
het besluit tot zijn ontslag voor
denodige verwarring onder het
publiek zorgde ofhij werkt of
niet. Iniedergevalwil hijmetdit
kort gedingbewerkstelligen,dat
hij doorkan werken, vooral ook
omdat volgens drBerlinski juist
de minder gefortuneerde patiën-
ten de dupe worden. "Ikblijf pa-
tiënten behandelen, zonder eni-
ge restrictie", zo verklaarde de
chirurg aan de pers. "Ik heb al
anderhalf jaaroffers gebracht
omhetvolk te dienen zonder sa-
laristeontvangenin afwachting
tot een en ander geregeld zou
worden".

De politicus Berlinski merkte
nog op, dathij dit ontslagzuiver
ziet als een politieke zaak om
hem dwars te zitten nu hij door
het Hof is vrijgesproken van de
politieke val dievoor hem werd
opgezet.

WILLEMSTAD — Een 55-
-jarige man W.8.1. deed aangifte
van diefstal met geweld- ple-
ging. Drie onbekende mannen
kwamen hem tegen op een ter-
rein te Noord-Rozendal en vroe-
gen hem om geld. Toen de man
dit weigerde, werdhij door twee
mannen in de houdgreep geno-
men, terwijl de derde hem van
800 guldenberoofde.

George Curiel
WILLEMSTAD — Op ei-

gen verzoek zal de heerGeor-
ge Curiel, directeur van het
Departement van Ontwikke-
lings- samenwerking, uit die
functie treden. De overheid
heeft zijn aanvraag ingewil-
ligden hem met ingang van 1
mei 1988 eervol ontslag ver-
leend, onder dankbetuiging
voor de door hem aan het
Land bewezen diensten.

Vlooienmarkt
WILLEMSTAD —Zondag or-

ganiseert hetPire Collegeaan de
Chuchubiweg in samenwerking
met de oudercommissie een
grandioze vlooienmarkt op het
schoolplein. Naastverschillende
spelen voor dekinderen met leu-
ke prijsjes, zullen allerlei boe-
ken, spelletjes, planten,
pronkstukken en sieraden ver-
kocht worden. Tevens zijnerver-
schillende maaltijdentegen zeer
redelijke prijzen te koop. De
opbrengst is bestemd voor de
aanschaf van educatief materi-
aal voor de leerlingen. ledereen
is van harte welkom.

Vrouw mishandeld
WILLEMSTAD - Een 29-

-jarigevrouw M.A.J.C. werd met
twee gebrokenribben eneen per-
foratie vati de linkerlong bij de
Polikliniek binnen gebracht.
Hetbleek datdevrouw tweeket-
tingen had geruildvoor base.De
kettingen zouden gestolen zijn
door een zekere K.S. van haar
neef. Die vroeg de kettingen te-
rug en toen de vrouw begon te
schelden, werdzij met stenenbe-
kogeld, waaraan zij heternstige
letsel over hield. De neef werd
aangehouden en voor verder on-
derzoekingesloten. Hetslachtof-
fer moet nogverhoord worden.

WILLEMSTAD — Een zes-
tien- jarigeknaap is aangehou-
den nadat een hondenbezitster
hem zag wegrennen met haar
rashond. Het voorval vond
plaats in de nabijheid van Mili
HairSalon.

Hevige regenval
hindert verkeer

WILLEMSTAD — Neder-
landse toeristen moetenechteen
huiselijk gevoel hebben gekre-
gen de afgelopen dagen. De re-
gen dus.

Was zaterdag al een topdag
waarin hethemelwater metbak-
ken op dushi Körsou
neerplensde, gisterenen deafge-
lopen nacht waren ook niet be-
paald droogte noemen. De hevi-
ge regenval zorgde op diverse
plaatsen voor verkeers- opstop-
pingen, file- vorming en lang-
zaam rijdend verkeer deed zich
op diverse plekken voor. De Pa-
terEuwenswegen dewegenron-
dom Radio Hoyer zijn bekende
plekken in dit geval.

De meteorologische dienstvan
heteilandheeft vanochtendover
deafgelopen 24uureen neerslag
van 12,5mmin denabijheid van
Hato gemeten. De meetpostVan
Engelen noteerde 13,7mm.

Integenstelling tot het afgelo-
pen weekeinde stond er meer
wind enwerd deregenval 'beter'
verdeeld over het eiland.

De meteorologische dienst
voorspelt dat de kans op een lo-
kale stortbui tot het weekend
nog wel aanwezig blijft. Vooral
vanmiddag, vannacht en morge-
nochtend is het verstandig een
paraplu mee te nemen bij bui-
tenshuis vertoeven.

De hevigeregenval isnietnor-
maalvoor detijdvan het jaar. In
februari werd 44,7 mmregenwa-
ter in het meetbuisje van meet-
post Van Engelen gevonden. In
Hato was dat 42,8mm hetgeen
meer danhet dubbele isvan wat
er gemiddeld in februari geme-
ten wordt. Normaalvoor februa-
ri is een neerslagcijfer van 26,8
mm. Injanuarien het begin van
februari is het niet ongebruike-

lijk dat het flink regent. Hevige
regen eind februari en begin
maart is echter niet normaal.

Dathetnu nogzoveelregent is
te wijten aan het lage drukge-
bied dat enkele dagen geleden
zich boven Bermuda bevond.
Normaal bevindt zichboven dat
gebied een hogedruk- gebied.
Het lagedruk- gebied is inmid-
dels vertrokken maar heeft vol-
doende vochtige lucht aange-
trokken die in hogere atmosfe-
rische lagen condenseerde,
waardoor wolkenvorming
optrad.

Curaçao naar
conventie
leraren Engels

WILLEMSTAD — In Chicago
wordt van 8 tot 13 maart 1988
een conventie gehouden van
lerarenEngels die lesgeven aan
sprekers van andere talen, TE-
SOL, (Teachers ofEnglish to
Speakers ofotherLanguages).

Gezien het feit dat door deel-
name aan de conventie een blij-
vende upgrading van leraren
wordt bevorderd, is deRaad van
Ministers opvoorstel van de mi-
nister van Onderwijs, akkoord
gegaan met diens voorstel mej.
drs. Rose- Marie Heije van het
1.L.A., eneen lidvan TESOLCu-
ragao, JohnBloem,aanbovenge-
noemde conventie deel te laten
nemen.

Tevens is deraad akkoord ge-
gaan om mej. drs. Rose- Marie
Heije op te dragen tot een max-
imum van ’. 500,- aan nieuwe
methodes en andere bijscho-
lings- materiaal aanteschaffen.

VRIJDAG 4 MAART 1988

WILLEMSTAD - Maandag
werd door de heren D. Ercol,
voorzitter van de Federashon
Penshonadonan Shell Curagao
(FPSC) en F.C. Willem, voorzit-
ter van deUnion diPenshonado-
nan diAntiyas (UPAH) een nota
van de Belangencommissie Ge-
pensioneerden NA. aangeboden
aan de voorzitter van de Staten.
De nota bevathetresultaat van de
bevindingen van decommissie en
haar aanbevelingen die dienen
als richtsnoer om te geraken tot
één of meerdereregelingen voor
verzachting van de inkomsten-
belastingdruk voor gepensio-
neerden in de Nederlandse An-
tillen.

Foto: vlnr. drs. CA. Eisden
(voorzitter van definanciële com-
missie), GM.Palm (secretaris fi-
nanciële commissie), EA.J. Ro-
mer (lid FPSC), F.C. Willem
(voorzitter UPAH), JA.O. BIK-
KER (voorzitter derStaten), D.
Ercol (voorzitterFPSC) en B. Si-
mon(lidFPSC).

X> Zondag 6 maart is er een grandioze VLOOIEN- X
XX MARKTophetschoolpleinvanhetPlßECOLLE- X
NN GEaan deChuchubiweg. Leesboeken, spelletjes, x
NX planten en nog veel meertekoop tegen spotprijzen. X;
XX Ook zijner stands metheerlijke en betaalbare maal- x
\X tijden. De vlooienmarkt begint om 10.00 uur 's mor- X;
xX gens en eindigt om 3.00 uur 's middags. .sX

% Zondagmorgen 6 maartvindt er in deaulavan de x\N
X^ UNAdoorJocelineA.Clemenciaeenvoordracht Xs
xx over Ellis Julianaplaats. Xs
XX Ditgeschiedt in het kader van deCola Debrot-voor- X\
XX drachten en draagt de titel HET GROTE CAMOU- XXS
XX. FLAGESPEL VAN OPI. De aanvangstijd is 11.00 Xxs
xx uur en de toegang is gratis. Xx\

XX Zondag 6 maartorganiseert de damesclub 'Mv- ex
vX" he den desaroyo' een FIETSTOCHT. De tocht X>
èxs start om 8.00 uur 's morgens vanaf hetvoetbal- XX;X^ veld van Rust en Burgh. XX
vy De inschrijfkosten bedragen f. 10,-per persoon >x
X (één uur voor de start betalen). Hiervoor krijgt men X
X een T-shirt, tweemaal een drankje en iets te eten. X
Xe x^
XX Zaterdagmiddag 5 maart kunnen de natuurlief- NS
XX hebbers weer genieten van een excursie geor- X
x ganiseerd door de gidsen van het Christoffel- X
X PBl*-
XX Dezeexcursie leidt langs het slavendorp naar enke- XX
NX le oude dammen. De wandelingbegint om 5.00 uur ex
XX en eindigt bij maanlicht (ongeveer 8.00 uur 's §
Xx avonds). Natuurlijk wordt u tijd gegund om uitte rus- x
\X ten(onder een eeuwenoude Tamarindeboom) en te x;
xX genieten van een koele dronk. X
X\\ Zondagmiddag 6 maartvindt er een modeshow X
XXX plaats in het Princess Beach Hotel met modellen ss
XXX van Mylene Real Models die de nieuwste mode \N
XSX voor groot en klein zullen presenteren. X
x^x De muziek is in handenvan D.J. Prim en alsspeciale
NNX gast zal George Willems optreden. De organisatie
Xx van de showwordtverzorgd doordecommissie 'Bir- XS
\X gen di Ararat' en de opbrengst is bestemd voor de X\
ex bouwvaneenkapelopbergArarat.Kaartjeszijnver- ss
X krijgbaar bij deingang èf. 10,~ perpersoon. Deaan- xa
X\ vangstijd is 6.00 uur. ex

Xn Zondag6maartpresenteert hetCuracaoschMu- X
x\ seum in hetkader van haar40-jarig jubileumeen x
X> SOIREE in de Shon JanchiBoskaljon Kiosk. ex
Xx, Muziekvan deSt. Vincentius Harmonie en een ka'i ex
Xx örgel.Tevensvindtdeoverdrachtplaatsvaneenka- X
KNS non gerestaureerd door dè Koninklijke Marine. x
xxx Drank en Curacaose hapjes tekoop. De toegang is X

gratis.
Xxx; Zondag 6 maart is er op Landhuis ASCENCION x-
\XX weer een OPEN HOUSE.
xX Het begint om 10.00 uur 's morgens met een Oecu- x^xX mènische kerkdienst. Om 11.15 is er een rondlei- X^xX ding, met uitleg, door het landhuis. Diverse ex-
\X posities zijn er te bezichtigen. Folkloristische dan- XS^X sen gepresenteerd door dekinderen van BeaMuzo. exx>
X; Snacks, koffie en drankjes uiteraard verkrijgbaar, xx;
\> Maandag 7 maart zal JanetS.Dundore In hetCv-
x , racaosch Museum een CARILLON CONCERT x,
SX 9even. N
X\ NydiaEcuryzal een toespraak houden over de ge- x^
\X schiedenis van het Carillon 'de vier ko- X;
\X ningskinderén'. xj

De aanvangstijd is 7.30 's avonds en de toegang is N
e§xxx\\xxxx>xxxx^ wexxx. _

AMIGOE

FOR ONLY
$167 U.S. Monthly

111
Purchase a 12.500 m 2lot (3.09 acres) in one ofVenezuela'srichest and most

prosperous areas.
Land development with areas reserved for Country Club, Swimming Pool,
Church, Hotel, Artificial Lake, Commercial area. Gas Station, Children's

Play-ground, Farm, etc.
Located in the area of most rapid growth and valuation in Venezuela, where

land prices are constantly increasing.
12.500 m 2lot (3.09 acres) from $7,200 and easy monthly payments of$167

(or the equivalent in florines).

Don't lose this opportunity to make the best investmentofyour life.

Cut out this coupon and mail it withyour address in order to sendyou further
information.
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INVERSIONESINDELOP, C_A. ® I
Edlfico CAVENDES, Plso 8, Oflclna 805.AvenidaFrancisco de Miranda.
Los Palos Grandes CARACAS-VENEZUELA.
Please send me. withoutobligation, booklets and adltionalinformation on lots:

NAME:
ADDRESS :

TELEPHONE: U
COUNTRY: — Crfp

Bij elke aankoop van een

Idtfes Faultless Spray Starch
¥" 22 oz.

SPHA.
stahch ontvangt U een

ÖM Bon Ami Cleaning Cake kado.
» - Balbrist - Tel. 611036

STICHTING SAN FERNANDO
zoekt ter opvolging van de scheidende direkteur, kontakt met
geïnteresseerden voor defunktie van:

DIREKTEUR/TRICE
v/h JONGENSINTERNAAT SAN FERNANDO

Funktie-eisen: Vooropleiding HBO (bij voorkeur: 1.W.)
V.O. strekt tot aanbeveling.
Minimaal 30 jaaroud.
Ervaring in leidinggevende posities.
R.K. beleidend.
Goedekontaktuele eigenschappen.
Goede mondelinge en schriftelijke uitdruk-
kingsvaardigheid in Papiamentu en Neder-
lands.

Salariëringafhankelijkvanvooropleidingen ervaringconform inter-
naatschalen:schaal 13 (verg. eilandgebied schaal 11 tot maximaal
’1.4630.-.
Nadere inlichtingenverkrijgbaarbij dhr. H.F. Gressman (scheiden-
de direkteur) tel.: 613022.
Sollicitaties (met uitgebreide hand geschreven curriculum vitae)
dienenvoor 26maart 1988 binnen te zijn bij de: Secretaris van
deStichting San Fernando, drs. Henry R. Pietersz p/a School Ad-
vies Dienst, Baai Macolaweg z/n, Curacao.
Een medisch en psychologisch keuring maken deel uit van de
laatstefase van de selectieprocedure.

____M________-HMlMi^|^^^^___________«___l^«""i^^"*",," BI"l""~^^^^"B,""B,""—■"■■^^

UITNODIGING
In hetkader van deCola Debrotvoordrachten op zondagmorgen
zal

Drs. JOCELINEA. CLEMENCIA
op zondagmorgen 6 maart een voordracht houdenover

HET GROTE CAMOUFLAGESPEL VAN OPI
Over Ellis Juliana

Plaats : Aula-UNA
Datum : Zondag 6 maart 1988
Tijdstip : 11:00 uur
Taal : Papiamentu
Toegang : Vrij. Na afloop koffie/thee op de Patio.

DeRector-magnificus UNA
Mr.drs. Alex Reinders. yffjy I In

Untversidat Nashonal di Anüa J I
Universiteit van de NederlandseAntilten

i University of the NetherlandsAntilles
Uruersid-d dé las Antinas Neeriandesas
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Bedrijfsleven over 'opvoedende taak'
TeleCuraçao heeft zich meer
dan eens laten misbruiken. WILLEMSTAD- "Het isjammer dat de regering opzon resolute wijze de priva-
osering van de AntilliaanseTelevisie- maatschappijATMvan de hand heeft gewezen,
geheelofgedeeltelijkepriva-
tosering van wat nu doorgaatv°or de nationale televisie-
maatschappij zou geleidkun-
denhebben tot de noodzake-'yke investeringen, in appa-
ratuur, personeel en prog-
rammering, zonder nood-2akelijkerwijs ten koste te
B»anvan deopvoedende taak*c de ATM heeft", aldus de
"ereniging Bedrijfsleven Cu-rasao (VBC).. De gedachte dat privatise-
ring ten koste zou gaan van de
opvoedendetaak van detelevisie
ls onterecht. Ofschoon TeleCu-
J"a?ao eigendom is van de over-bid, wordt die opvoedende en
v°orlichtende taak al jarenniet
Ijfjieus genomen. Integendeel:
jeleCuragao heeftzich, ondanksie opvoedende taak, meer daneens laten misbruiken doorfigu-

*jeri die allesbehalve de opvoe-
fög van de bevolking tot doelhadden".

Vooral gezien de schaarse fi-
nanciële middelen, zou volgens

deVBC, deregering ernstig moe-
ten overwegen om bijvoorbeeld
het aandelen- pakket van de
ATM te diversificeren. Door bij-
voorbeeld 60 a 70procent van de
aandelen teverkopen aan perso-
nen en instanties (a laLions Ma-
rina Hotel) kan men kapitaal
aantrekken voor investeringen
in onder meer personeel en
technische voorzieningen, ter-
wijl de overheid voldoende zeg-
genschap behoudt om een gede-
gen programmering te ga-
randeren.

"De wens van deregering, om
het mediumtelevisie aan te wen-
den ten behoeve van voor-
lichting en opvoeding van de be-
volking, is terecht. Om deze
wens in vervulling te laten gaan
is echter kapitaal nodig die de
overheid niet heeft, maar moge-
lijk via gedeeltelijke privatise-
ring zoukunnen betrekken. Te-
leCuragao en de opvoeding van
het volk zijnveel meerhierbij ge-
baat danbij het schermenmet de
minder praktische argumenten

die gehanteerdzijn bij de afwij-
zing van enige vorm van priva-
tisering". Totzover de VBC.

Informatie
venerische
siektes
Willemstad — De

"erkgroep Lagoen organiseert
woensdagavond om zeven uur in
"et recreatie- en informatie-centrum Lagoen voor de bevol-
*jng van Banda Abou een infor-
matie- avond over venerische
SektesenAids. De ontwikkelingvan de ziekte Aids is gecompli-
ceerd en aan de bevolking moet
Jifortnatie gegeven wordenover
Qe ernst van deze ziekte. De
Werkgroep Lagoen houdt dit
oort evenementen in buurten

"aar veel jonge mensen wonen,orr>dat de werkgroep ervan uit-
Saat datals debevolking goedis

over sexuele zaken, zij
°°k in datopzicht voor zichzelfverantwoordelijk kan zijn.

Buncamper-Harms
op dienstreis
naar Nederland

WILLEMSTAD —Mevr.
J.TH. Buncamper- Harms, in-
spectrice bij het Voortgezet On-
derwijs afdeling Bovenwindse
eilanden is belast met het struc-
tureren van het voortgezet on-
derwijs in het Engels op Saba.

Op voorstel van de minister
van Onderwijs,EA. Woodley, is
de Raad van Ministers in haar
vergadering van dinsdag, 1
maart 1988 akkoord gegeaan
mevr. Buncamper- Harms op te
dragen een dienstreis naar Ne-
derland te maken.

Betrokkene zal in deperiode
van 14 t/m 17 maart in Neder-
land scholen bezoeken met En-
gels in het voortgezet onderwijs
en diverse besprekingen hier-
omtrent hebben. Daar de gezag-
hebber van heteilandgebied Sa-
ba, W.S. Smith in dezelfdeperio-
de in Europa is, in verband met
bijwoning aan deInternationale
Toeristen Beurs teBerlijn zal hij
in Nederland bij de diverse be-
zoeken en besprekingen eve-
neens aanwezig zijn.

Franse politie maandag op Curaçao verwacht

Lijk La Goulette nog niet
begraven, wel opeisbaar

WILLEMSTAD — Het
Bw>ffelijk overschot van devermoedelijk 62- jarige

die aan boord van het
jfchipLa Goulette gevon-
jfen is, isnog nietbegraven,
j?aar ligt in een herme-jhisch afgesloten alumini-
ro* kist ineenruimte op dej^graafplaats Bottelier.Vl*heeft Angel Nieuw van?e begrafenis- onderne-

El Tribute bevestigd.
p Vanochtend deelde deranse consul Elyiane Gorsi-.a al mee dat in tegenstelling
l?F wat uit de media mocht°llJken het lijk in een koele,uimte opgeborgen was, na-
tteerder dezeweekautopsie

D «et lijk was verricht.
■ Nieuwzei dater bewust ge-
kozenwas voor dezeoplossing

zodat het stoffelijk overschot
elk moment overgedragen
kan worden aan de bevoegde
autoriteiten als daarom ge-
vraagd wordt. In principe is
de consul bevoegd opdracht te
geven het lichaam te
transporteren naar
Frankrijk.

Sinds gisteren zijn de be-
langrijkste bewijs- documen-
ten ter inzage van de Franse
consul Gorsira. Zij hoopt in
het weekeinde het reis-
verslag tekunnen lezen zodat
waarschijnlijk maandag
meer gegevens over de reis
van het schip boven water
komen.

Inmiddels heeft zij bericht
gestuurdnaar Frankrijk met
het verzoek aan depolitie al-
daar om de identiteit van de

overledene te achterhalen.
Tentweede heeftzij gevraagd
of de gendarmeriewil onder-
zoekenofvan de driemannen
die volgens duidelijke bewij-
zen aan boord van La Goulet-
temoetenzijn geweest,een le-
vensteken is gevonden inFrankrijk.

Verwacht wordt dat maan-
dag een onderzoeksteam vande Franse politie naar het ei-land zal komen voor verderonderzoek.

Emmabrugbestaat 100jaar
Reparatie motor pontonbrug

nog vier maanden
,}Willemstad—vanmid-
t_ 8 Vergadert de Curasao
cece°rt Authorities (CPA) om
oVp

agenda samen te stellen
iv!?" degeplandefestiviteiten
b.et

er°andmetdevieringvan
" iariS bestaan op 8

Vu 11 deKoningin Emma-
' *)eter bekend als de

old ïfonDrug of "the swinging
jjj lady". Deze brug is uniek
é é ft

ewerelden vormtdanook
j^Pleistersvan Curacao.

waa eniSe tiJ^is de motor»mee de brug voor het
sW ePs- verkeer geopend en ge-
«n n.w°rdt, defect. Hetopenen
kjej Ulten geschiedt nu met een
doo ne boot die bemand wordt
tfy Personeel van één van de

eerDoten die de veer"
banj n tussen Pvaida en Otra-to' â onderhouden, als dePon-
gev^g opengaat. Dit heeft tot

er s'ecnts één veer"
ggf- Vaart,waardoor devoetgan-
v°or 8°1_1s *ang moeten wachten

2ekunnen oversteken.

Jacklvns de directeurvan CPA>y voges, moest voor derepa-

ratie van de motor eersteen ver-
gelijkende studie worden ge-
maakt van alle mogelijkheden.
Voges: "Ik wacht nog op de stuk-
ken van deadviseurs, voordater
een definitieve beslissing wordt
genomen.Die motor-onderdelen
moeten uit het buitenland ko-
men en delevertijd isdrie maan-
den. Dan duurthetnog ongeveer
een maand voordat de reparatie
helemaal gereed zal zijn. Dus op
8 mei, deverjaardag, zal de brug
het ook zonder motor moeten
stellen.

De laatstekeer dat debrug he-
lemaal gerenoveerd is, was in
1949. Het bovenstuk is inciden-
teel gerenoveerd en ook de ver-
flaag is regelmatig vernieuwd.
Het houtwerk moet echter nodig
vernieuwd worden. Voges: "Voor
debrug hebben we hout vaneen
speciale lengtenodig. Datzullen
we uit Guyana moeten latenko-
men. De bouten moeten eve-
neens van een bepaalde lengte
enkwaliteit zijndie hier niet ge-
leverd kan worden. Maar als de
brug eenmaal helemaal gerevi-
seerd is, danzal hij weer jaren-
langgebruiktkunnen worden.

Yoga voedingsleer
WILLEMSTAD - Zaterdag

wordt een informatie- ochtendgehouden doorJudithGorsiraenStanley Braafheid. Het onder-werp is: 'Yoga voedingsleer' enduurt van tien tot twaalf uur.Adres: Roodeweg 111 achtererf(Otrobanda). Inschrijvingtelefo-
nisch: Judith 623731 /Stanley
624055 (na tien uur).

Volgens EEG-regels
Rioleringsproject ook open
voor buitenlandse aannemers

WILLEMSTAD - Alhoe-
wel de EEG niet akkoord is
gegaan met een preferentie-
regel voor lokale onderne-
mers voor het project Riole-
ring Otrobanda, verwacht de
minister voor Ontwikkelings-
samenwerking dat hét toch
wel een lokale aannemer zal
zijn die voor de uitvoering
daarvan in aanmerking
komt. De lokale aannemers
zijn immersveel beterbekend
metde omstandigheden voor
het project.

In antwoord op vragen hiero-
ver van de Staten, antwoordt de
minister dat hij de kwestie eind
september tijdens zijn bezoek

aan Europa uitgebreid bespro-
ken heeft met de commissie van
de EEG. Daarbij heeft de minis-
ter gepleit voor een preferentie-
regel voor lokale aannemers en
een versneldeprocedure om opti-
male betrokkenheidvande loka-
le aannemers en plaatselijke ar-
beidsmarkt bij de uitvoering te
waarborgen.

Door deEEGwerdechtervoor-
gesteld om het project danop te
splitsen in een deel van levering
van allematerialen eneen twee-
de deelvan de uitvoeringvan de
civiele werken. Dat voorstel
bleek niet haalbaar omdat het
project danhelemaal moest wor-
denaangepast aan de nieuwe op-
zet en dit extra kosten van vijf
ton zou opleveren. Bovendien
loopt deopdrachtgeverin zon op-
zet derisico's vanextrakostenbij
de levering van materialen.

In overleg met de EEG werd
dan ook besloten van een split-
singaf tezien. Gezien deomvang
van het project moet dit echter
volgens de EEG regelgeving
worden aanbesteed middels een
internationale openbare aanbe-
steding. De aanbesteding staat

dan ook open voor onderdanen
van deEEG- lidstaten en geasso-
cieerde staten.

Gezien de bekendheid met de
lokale omstandigheden, mag
volgens de ministerechter ver-
wacht worden dat het uiteinde-
lijk toch een lokale aannemer of
aannemers- combinatie zal zijn,
die voor de uitvoering van het
project in aanmerkingkomt. Bo-
vendien meldt de minister dat
ook buitenlandse aannemers
verplichtzijn zich aan de vreem-
delingen- wetgeving te houden,
hetgeen betekent dat zij gebon-
denzijn voor hun van uit het bui-
tenland aan te trekken werkne-
mers een verblijfs- en werkver-
gunningaan te vragen.

WILLEMSTAD-De beleids-commi-sie Papiamentu heeft on-langs een workshop voor
leerkrachten georganiseerd. Ne-gentig procent van deleerkrachten uit het kleuter- on-
derwijs was hierbij tijdens hetweekeinde aanwezig. Doel van debijeenkomstwasom toteengrote-
re motivatie te komen bij het sa-
menstellen van leer- prog-
ramma's.

Foto: de opening van deworkshop.

Cursus Portugese
taal start in april
WILLEMSTAD — Op voorstel
van de Minister van Onderwijs,
EllisA. Woodley, heeft de Minis-
terraad in de vergadering van
dinsdag zich akkoord verklaard
met het aantrekken van een do-
cent in de Braziliaans- Portuge-
se taal, Luiz Carlos Neves, om
voor de duur van drie maanden
een taal cursustegeven.De afde-
ling InstituteLingwistiko Anti-
ano (ILA) van het Department
van Onderwijs organiseert deze
cursus,waarbij 15urenperweek
les zal worden gegeven. De cur-
sus begint in april.

De initiatieven daartoezijn in
1984ontwikkeld. Tijdens hetbe-
zoek in februari 1985 van de
Staatssecretaris vanEmigratie-
zaken van Portugal, Manuela
Aguiar, werden reeds plannen
geformuleerd om in de Neder-
landse Antillen onderwijs in de
Portugese taal en letterkundete
doen verzorgen door een Portu-
gese linguist. In 1987 heeft het
Department van Onderwijs met
medewerkingvan ILAeen uitge-
breid onderzoek verrichtnaar de
taal- communicatie op Curasao.Daarbij is tevens nagegaan of er
behoefte bestaataan dediensten
van een tolk.

Vooral in de handels- en
diensten- sector is toen de wens
geuitom detaalvaardigheidvan
hetpersoneel metbetrekking tot
het Nederlands, Engels en
Spaans op te voeren. Eveneens
werd speciale aandacht ge-
vraagd voor debeheersing van
het Brazilaans- Portugees in
bredere kringen, vooral gezien
de contacten met Brazilië, dat
zijn economische activiteiten
uitbreidten daarbijprobeert on-
dermeer via Curasao de EEG-
landen te bereiken.

Gebedsbijeenkomst
WILLEMSTAD—Zondag om

zevenuur 's avondshoudteen ge-
bedsgroep van Willemstad een
bijeenkomst op hetWilhelmina-
plein om te mediteren over de
passie, dooden wederopstanding
van Jezus Christus. Deze dag
van de Wederopstanding van
Christus biedt een goede gele-
genheidvoorgebedenmeditatie.

_,AAe^®e^^o>Hs^

Op 7 maarta.s. beslaat HetCuragaosch Museum

40 jaar
"Mj bieren dit graagmei U

met het

CARILLON CONCERT
ter nagedachtenis >. an al diegenen
diehun bijdrage hebben gelegerd

aan het Culturele l_eOen opCurasao.
Aanhang : 19.30 uur

* Plaats : Het Cura^aosch Museum
\J Van l_eeuwenhoekstraat

HW^ KunduNobo.
Fundashón Museo d!Körsou
TheCuragao Museurr Foundation
Stichting hetCuragaosch Museum
Fundación Museo deCurasao

Het Curacaosch Museum
presenteert in hetkader van haar 40-jarig jubileum

een

SOIREE
inde

Shon JanchiBoskaljon Kiosk
met muziek van

deSt. Vincentius Harmonie
en

een ka'i orgel.

Tevensvindt de overdracht plaats
van een kanon gerestaureerd door de

Koninklijke Marine.
U bentallen van harte welkom!

Toegang vrij

Dag: Zondag 6 maart 1988
Tijd: 6.00-10.00 p.m.

Plaats: Van Leeuwenhoekstraat z/n
" _t Mundo Nobo.
__~Jy

g^*** Drinken en Curacaose hapjes te koop.

General Catering met iets nieuws!

Wij presenteren U nü
CURACAOSE POFFERTJES

Introductie a.s. zaterdag 5 maart
op het bekende adres

Franse Bloemweg 2/Sta. Rosaweg

Een tractatie voor groot en &'^^~~~fs
Kom proeven; voor het eerst n?KJ\H^\op Curacao. |

Lekkerrrr ..n^jgTr

.Sp*/ General Catering
Jkr Services

* KUARESMA SPESHAI » KUARESMA SPESHAL » KUARESMA SPESHAL "

I 3 BALCHI Dl |§
BAKIOUFB-^r 1
* FUNCHI BROS BROS

(tota den nos kushina) "HÈ_/H_/ift *$> ** BATATA FRESKÜ HASA TOA| s
{ no frozen ) V^W^f^

* COLESLAW
(traha fresku tur dia') f

* NOS DELISIOSO TARTAR SAUCE ".

|l ALABAMA 11 .
* KUARESMA SPESHAL » KUAREsjSIttSHALM(UARESMA SPESHAL '

f ~~ -^l
RESTANTEN

DAMESKLEDING
nü

/3van de prijs

k Wr Madurostraatl3
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS ,

tot 10woorden

i4II> .F.5,50 /£k
/;W Elk woord meer Utf^J
// 1\ UITSLUITEND W^rJ,
/SPO U. A CONTANT! <==Tr

VOLVO 2441976, i.g.st. mcl. be-
lasting. keuring nov. 1989,
’.3.800,-. Tel.: 616115.

FLAT MEUBLA. Informashon
tel.: 671137/89477.

ECHTPAAR UIT Ned. met 2
kinderen zoekt oppashuis of flat
v. de periode v. 20 juli-15 aug.
Tel: 671137.

ARCHITECTEN ECHTPAAR,
geen kinderen, zoekt met spoed
oppashuisvoor periode 24 maart
t/m 10 april. Verzorging huis-
dieren geen bezwaar. Reacties
tel.: 614444 tst. 253, na 17.00
uur: 55234.

WELKE POESLIEFHEBBERis
bereid voor ±6 mnd. ons huis te
bewonen en voor twee poezen te
zorgen? Tel: 75026.

GROTE POSTZEGELVER-
ZAMELING, ook in delen. Tel.:
46036 na 2.00 uur.

KAMPEERTENT; DAMES-
FIETS(Raleigh ). Sabana Blanco
32. Tel: 31266.

WEGENS VERTREK: eethoek6
stoelen; bankstel; wandmeubel-
airco; koelkast; tv-kleur. Barca-
dera9-A.

Patiënten Bibliotheek
St. Elisabeth Hospitaal

heeft een chronisch tekort
$ «^'fa? aan stripboeken zoals
\£d// Kuifje, Suske en Wiske,

% K_T etc'etc'
\\BJV_ï>. Aanbiedingen vanaf

'B-Joy' maandag via:
M$L Tel.: 624900

Mevr. M. v.d. Dijs.

*"_-fl"ti a B"<nr»".". a'a'a o o's a i'ij
o Speciale Aanbieding %
o Katoenen nachthemden %
° in de maten 38,40 en 42 «
o ’.10.-per stuk %
° Moderne zonnebrillen ’.lO.- o
° Jeans shorts unisex ’.lB.- °
o La Indiana N.V. °

Hendrikplein 11 °_------__oO_--OoO___O<

RUM 1
SAN

PABLO
ZEER BEVREDIGEND

_**" " " " " *_\
* TE HUUR

19" B "'Jk__LJDj <

# T.V.'s, "

# VIDEO'S "
"pcwjt__4^pr^icx_i*

Schottegatweg Oost 36
Tel.: 79785-79787 m\. . e . " .y

NATIONAL AIRCO, 12.000
BTU, ’.475,-. Telamonstraat 11.

YAMAHA PIANO- orgel, één
jaaroud. 8-4 pm tel.: 663086.

TOYOTA COROLLA 1975, au-
tom. Tel: 86242 na 18.00uur.

VIDEORECORDER FISHER
HQ-VHS, gloednieuw, ’.600,-.
Tel.: 76843 (kantoortijd).

DIRECTIEWAGEN BUICK
Skylark 1982, ’.9.200,-, i.z.g.st.
Tel: 73752/673236.

2KAMA DI 1 persona, kada vn
’.50,-. Adres: Pierre Le Grand-
straat 4 (Mundo Nobo). Tel.:
624090.
PORCHSALEvan huishoudelij-
ke artikelen. Spotgoedkoop. Te-
gen elk aannemelijk bod. Scha-
lieweg 12 (Goede Hoop). Zater-
dag 5 maart, zondag 6 maart: 10
am-2 pm.

TERREIN SEMIKOK, hoog en
mooiuitzicht, 695 m 2, vraagprijs
’.27.800,-, cash korting 10%, af-
betaling mogelijk, aanbetaling
’.8.500,-. Tel.: 53372.

INBOEDEL: AUTOBED;
bankstel en nogveel meer. Kaya
Ixora 57 (Rooi Catootje). Tel.:
371171.

WEGENS VERTREK. Spoed:
Lada Samara '87. Tel: 78215.

ï CASHREGISTER,
ELECTRONISCH, Richmac; 1
airco. Tel.: 671791/671802.

SURFPLANK MISTRAL Maui.
Tel.: 83588.

PORCH SALE: benzine gras-
maaimachine + catcher; trap, 7
treden; polyester surfplank
z.g.a.n., merk Eagle; solide hou-
ten shutterramen, 104x139,
104x64; houtenbinnendeur82x-
-206; houten louverdeur 30x201;
Johnsonremote controle cables
10ft.; 7,5 PK Evenrude buiten-
boord- motormet afstandsbedie-
ning;hulpveren trailer; 2 stalen
brandstof- tanks; groot katrol;
tore sleutel; Toyota Starlet
schokbrekers; luchtfïlter Corol-
la; boorstand; popnageltang; div.
gereedschappen; coolbox Iglo;
elec. oven; elec. oliepan; draai-
blad voor hoek-keukenkast; div.
spelletjes; div.planten. Zaterdag
8-12 uur: Meeuwweg 16. Tel.:
79408.

STEREOTOREN MERK Sharp,
lA jaar oud, met boxen,
NA/.700,-. Tel.: 673189.

GOED ONDERHOUDEN Volvo
340 (eerste eigenaar, 1983, ste-
reo, net 50.000 km); zeilboot
Pampus; naaimachine; diapro-
jector; draaifauteuil; canvas zit-
je; Moulinex grill-bakoven; ±61
m brume vloerbedekking(Heu-
gafelt); 3 hang/legkasten; plan-
ten etc. Zaterdag 5 maart van
10.00-18.00 uur: Scalaweg 12
(Gaitu). Tel: 370820.

2-DEURS GE ijskast, wit, model
TB-13, jU.300,-;eetkamerstel(4
stoelen, 1 tafel), kleur licht,
’.600,-; wandmeubel bruin
’.450,-. Alles niet ouder dan 10
maanden. Aankoopdatum aan-
toonbaar. Tel: 83780(kantooru-
ren). Adres:Souax 15-Dna5uur.

HONDA ACCORDLiftback '84,-
-fully equip., 52.000 km,
’.12.000,-. Wanapaweg 43
(Charo).

HOLLANDS ANTIEK. Tel.:
76502.
BANKSTEL ’.500,-; diverse ba-
byspullen; commodekast; box;
strollere.a. Zondagvan 10 tot 6
uur: Gosiewegs3.

TEKENTAFEL MET tekenma-
chine ’.400,-; schilderij + plan-
ten. Rooi Catootjeweg 3. Tel.:
75237.

« _W UW— _W UW UW UW """""T

MEXX IS IN TOWN [

_P^:4_B immW -WÈM--- -_________H^______i _____ -:

HmÉM. W^ ____JPv< '

r^ _______Htf__________l ___ki
K _________^^^

!' INTERNATIONAL WOMAN COLLECTIONS
We doen het helemaal anders. Echt, alles moet_ helemaal anders, dit seizoen. De kleuren. De

\ vormen. De combinaties. Tenslotte komen
er ook nieuwe vogeltjes. Dus waarom geen \, nieuwekleding? Kom gauwkijken. r\ i
Naar de lentecollectie J \.
vanMexx. J" 170e 5

bii

j Penha's Ladies Boutique
i _H_ _■__ __M UW _ti_ ____' __■__

<BestRates from

PUERTO RICO
Please contact: I

Ad- Caribbean Cargo Services M.V.
tel.: 672588/671566 fax.: 674366

CLIMACARS

AÜTOMRCoffIIONING
Herst IA - Tel. 672059 Sta. Rosa

TEKOOP
EIGENDOMS-

TERREIN
te

Salina Abou
± 2600 m 2
Tel.: 55438 ~

;7_|_H___BBK_-_a______«_____-^M____M_L

Kom een poesje uitzoeken in
DIERENASIEL PARERA!

\>-S fes»"" V—"7

ffeÉp
\ Punda V

Pietermaai 20
Voorkinderen van

0-10 jaar
»( educatief speelgoed
l Evenflo, FisherPrice

HUIS TE HUUR
GEVRAAGD

jong echtpaar, géén kinde-
ren, zoekt per 1 mei, woning,
3 slaapkamers, ongemeubi-
leerd in rustige/goede buurt.

V Tel.: 614444 tst. 253
\^na 17.00 uur tel. 55234

IK/ UNISEXBEAUTY*
1/-JU PARLOUR

locatedca the I
Shopping Arcade. Open I

Mondaythru Saturday I
from 9:ooa.m. - 7.00p.m. I

Sundays openfrom I
10:00a.m. -3:00p.m.

Visile nuestraSALONDE BELLEZA
UNISEX situada en laGalena de Com- I
pras. Abierto de lunesa
sdbado de9:00 a.m. hasta
las 7:00 p.m. Los
domingos de 10:00a.m.
hasta3:00p.m.

1
Visiter notre COIFFURE
MASCULINEET
FEMlNlN.Situidans
la Galerie ouvrerLundi_ Samedide 9:00 a.m. ■

7:00p.m. Les dimanches —-4|
de 10:00a.m. -3:00p.m. &>£*&s!

Tel. : 625400 ■ 625532 >$ffl J

( PIZZA
di

BAKIOU
SPESHALPAKUARESMA

Rfc»
l^ 4iut f

/
Wij zoeken een

REPRESENTATIEVE DAME
die zelfstandig kan werken in onze kleine zaak. Prettige
sfeer en gunstige werktijden. Leeftijd tussen 35-50 jaar.

Brieven onder no. 9 aan het buro van dit blad, Curagao.

e Zs
f^JULj\ st. maarten
y^FS* NETHERLANDS ANTILLES

is seeking qualified accounting personnel, hotel ex-
perience helpful:
Credit Manager
Accountants Receivable Supervisor
Accountants Receivable Clerk
Salary commensurate with qualifications, excellent
benefits, opportunity to grow professionally. Sendre-
sumé with picture to Director, Personnel, Box 309,
Mullet Bay, St. Maarten, N.A.

MEXX IS IN TOWN
HERE WE ARE

Em

' ________________________ r'^jËÊÉÊUM

r
'■ '^ <^___k_f^^r '"*Hlo^^U\

__■ * **iiii._ . _________ i _ "**_____.
__> jp|k'l

___ * ________6fsÖ_s3■ ___! :______l___=s____*__l ___Pl_______S ■
I INTERNATIONAL YOUTH COLLECTIONS 'j

Bloempot Shopping Center

raissra msEsa CLEiaa

I - \

B Internationale verhuizers en verschepers

HITERSTERG
Dokweg z/n, achter Maduro Plaza - Curacao, N.A.
Tel.: 70140 — FHx 70141.

l Memberof Steens InternationalMovingGroup.

-, -- ~ ~____a__^_________ ____. I

wê jkj^bMm __s^Tv_^P\____________Lsi_

z' v modieuze unisexkleding
_^^-^s^' \ nu ookverkrijgbaaropCURACAO.V __

rr^iiÖ^^_\ "*-»y,\_u V^r__-^ >̂-,^^,'BOIJTIQIJEKII_ITE VEERIS\ -^^^0^10^^ PETRA &SONS - SEROELORAWEG
LANGS EN PROFITEER VANONZE INTRODUKTIEPRIJZENI l

fgiffliiwirjtiiiwwi^
Europa, Africa y Medio Oriente es European En Canada es Tilden.

En Austalia es Natcar

zoekt op zeer korte termijn een
ADMINISTRATIEVEKRACHT/RENTAL AGENT
metrijbewijs.
Opleiding Mavo/Havo.
Tel.: 82288toestel 198of 189 of 83489.

~ "

GEVRAAGD 1
SALESMAN

Vereisten: Enigeervaring strekt totaanbeveling.
Bezit van eigen vervoer.

Sollicitaties persoonlijk op zaterdag 5 maart bij:

POPULARAGENCIES
Scharlooweg 19van 8 -12 uur a.m,

SOOSterCLEANING
VRAAGT:

CHAUFFEUR/MONTEUR
met ervaring opDAF FA 2100 Diesel Trucks,ervaring in
hydrauliek en pneumatiek strekt tot aanbeveling.
Eigenhandig geschreven sollicitaties worden ingewacht op\ Reigerweg 2. J

_________ _____-^m

HOTEL COMPTROLLER REQUIRED
Minimum 3 years experience in similar position. Compu-
ter experience preferable. Mustbe hands on oriented. Sa-lary comensurate with experience and goodbenefits. Inte-rested persons shouldapply in writing with resume to:

Comptroller ADV nr. 55 P.O. Box 488,
Philipsburg St. Maarten

(mm*
WINDWARD ISLANDS AIRWAYS INTERNATIONAL N.V.

heeft een vakature voor:
een ervaren ADMINISTRATEUR
Is verantwoordelijk voor:
1. Het coördineren van Balans en V + W reke-

ningwerkzaamheden.
2. Begrotingssamenstelling.
3. Het opleveren van maandelijkse resultatenre-

kening.
4. Het opleveren van de jaarrekening en toe-

lichting op deresultaten.
Moetookbereid zijn administratievewerkzaamheden
te verrichten die betrekking hebben op kassen, ban-
ken, crediteuren, debiteuren en agentenafrekening.
Gelieve sollicitaties te richten aan:
WINDWARD ISLANDS AIRWAYS INTERNATIONAL N.V.
P.O. Box 2088,
Juliana Airport,

L ST. MAARTEN. J

AMIGOE



AGENDA

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

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

OPENBAREBIBLIOTHEEK(openingstijden voor het publiek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00uur; dinsdagen vrijdag van 08.00-12.00/'4.00-17.00 uur: zaterdag van 10.00-12.00uur)
(openingstijden voor lezers)
woensdagvan 14.00-19.00uur.
pOSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewonestukken 16.30uur.
SERVICE CLUBSKiwanis: donderdagavond 19.30uur - HotelBonaire.
Lions: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
Hound Table: elke tweede maandag -buurtcentrum TerraCorra.Rotary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:"8.00-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-pend. s

WUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtigingniervangelieve contactop te nemen met deneer Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

POLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):geopendopvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-'erdagvan 12.00-24.00uur.
SPREEKUUR(gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
s'uurskantoor, Kralendijk; laatste donder-
dag van de maand van 10.00-12.00uur teHincon.

KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-naireaanse schelpen en koraal; open vanu'nsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30uur -Nikiboko Zuid 3.
W: openingstijden slachthuis maan-

,p9y m woensdagvan 07.00-12.00/13.00--600 uur en donderdag en vrijdag van06-00-11.00/11.30-14.30uur.
(„4»aart)

t~tNTROKULTURALBONEIRU: 20.00uur'oneelworkshop - JeugdhuisJong Bonaire.

STICHTING BLINDENZORG: 20.30 uurb'errenfestival' - JeugdhuisJong Bonaire.

KERKDIENSTEN
*«»tBernarduskerk KralendJjk:
Jjagelijks 18.45uur; zondag08.30 en 19.00
Co-omotokerk Antriol:dagelijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00

Ludovicuskerk Rincon:Qagelijks, ookzondag, 19.30uur.

KLACHTENBEZORGING doorgeven»an mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
uacique4.

GENEVE — De huidige leidersy.an de regerende Communistische
,p°Jkspartij van Afghanistan

’DPA) zijn bereid"omwillevanvre-
j£ af te treden. Dat heeft de Af-
jpaanse minister van Buitenlandse

verklaard.

Autowas-actie
van Aquaspeed

KRALENDIJK — Zondag.a' op hetterrein voor Consa-es een car-wash worden ge-
organiseerd doorAquaspeed"onaire Windsurfers (ABW)., / ijdens het wassen van de au-s zal er een demonstratie wor-en gegevenmetremote control-

Volgens mededelin-h!Van ABW is er ook gelegen-pa om een hapje te eten eneen
gaasje te drinken. De volgende"^strijden van de windsurf-
2^en_gingzijn bepaald op 19 en
«" maart. Daar zullen deCura-vdoSe Windsurfers reV anchejuinen nemen op hunBonaire-
Wprf!VTienden- diebij de laatste
ÜAf ? "Jden in november maar
tiarn

Vljfbekers mee naar huis
Ar- vfn" ook deelnemers vanniba zullen aan de start ver-fijnen. De wedstrijden wordenhouden opKentucky Beach.

VEEL OORZAKEN
Cecilia attendeert erop, dater

vaak vele oorzakenkunnen zijn
dat jongerenbesluiten zich over
tegeven aandrugs- gebruik.Een
gebrek aan voldoende opvoeding
van jongelui die hun school- op-
leiding niet hebben afgemaakt
en soms niet kunnen lezen en
schrijven, is ereenvan. Maarook
hetfeit datvelen geen werkkun-
nen vinden of thuis problemen
hebben, leiden tot het gebruik
van drugs. Tenslotte zegt Cecilia
dat ook sexuele problemen —
vooral wegens gebrek aan vol-
doende voorlichting en een wei-
nigvriendelijke opvangthuis —oorzaken kunnen zijn.

Overigens verklaartElvio Ce-
cilia datniet alleenin dewerken-
de klasse — en de werklozen —het drugs- probleem zich voor-
doet, maar ookbij mensen dietot
debovenlaag van demaatschap-
pij behoren, intelligent geacht
moeten worden en een goede be-
trekking hebben. Zij vervallen
in hetdrugsgebruik door gezins-
offinanciëleproblemen, het feit
dat zij zich een te hoge levens-
standaard hebben aangemeten
of zij lijden onder de druk van
hun werkzaamheden.

VRIENDENDIENST
Erworden volgens Cecilia ver-

schillende soorten van verdo-
vende middelengebruikt opBo-
naire. Uiteraard marihuana,
maar ook verschillende vormen
van cocaïne, bazoeka, base en
cocaïne die gesnovenwordt. Ook
lichtCecilia entipje van de sluier
op hoe mensen in drugsverzeild
raken. Dat gaat vaak via een
vriend, aldus de wijkcentra-
coördinator, die hen het laat
proberen. Soms is het ook wel
eens uit curiositeit dat men het
wilproberen, maar zelden echter
houdt men rekening met de ge-
volgen en hetresultaat.

Cecilia ziet net als in andere
landen een aantal fasen in het
gebruik: experimenteel, het ook
eens willen proberen; regelma-
tiggebruik, misbruiken tenslot-
tedeverslaving.Eigenlijkzou er
aan deze mensen hulp moeten

worden verleend, maar op Bo-
naire is daar geen speciale gele-
genheidvoor.

Bedacht naar Venezuela
Voor lezingen over
lawaai-problematiek
VKRALENDIJK - Van het
Bon " aanse consulaat op
aüHaire ls vernomen, dat de
Bed» "uCOnsulent Prof- Rudv
draou* lnCaracas drievoor-
lawaÜ- zal h°uden over de&;pr/>blematiek
het nt;Pedacht zal spreken voor
fiütvVa-ilonale Jeu£d conservato-
'W.u militaire kapel en de«ziekschool José Angel La-tnaar?P "ï^dag7en dinsdag 8
Vee ] « " * d°et mij bijzonder
de j senoegen dat ik zowel voor
het i als voor volwassenen>^awaai- probleem zal toe-

lichten,en vooral omdathet hier
personen betreft die zowel be-
roepshalve als vanwege pedago-
gische interesse met geluid te
maken hebben", aldus Bedacht.
Zijn toespraak is dan ook geti-
teld: „Audio- violencia y laEdu-
cación Musical" (Auditief ge-
weld en demuzikale opvoeding).
Prof. Bedacht zal veel illustra-
tief materiaal distribueren,
waaronder de ook inmiddels op
Bonaire enCuragao bekende mi-
ni-affiches "Müsica si,Ruido no"
(Muziek ja,Lawaai nee).

Tot het voorlichtings- pakket
datBedacht in Caracas zal aan-
bieden, behoort een ex-
perimentele stem- vork- proef
voor auditieve diagnose. Er zal
ook een demonstratieworden ge-
gevenvan de audio-meter, waar-
bij het plaatselijk geluids- ni-
veau een indicatiefcriteriumzalkunnen vormen voor het dooiBedacht te verschaffen audio-consult. Door middel van enquê-te hoopt Bedacht een beeld tekrijgen Van de opinie- vorming
inzakealdannietschadelijke ge-
luids- niveaus in diverse delenvan een miljoenen- stad als Ca-racas.

Ruïnesuit
slopershand gered
Ieri?LIPSBURG-Ophetal-. patste moment werden de
bij h van de oude zoutfabriek
le v otezoutPanvan eentota-*emietiging gered.
b u jïJurtDewoners zagen er eenCr, SZeraanhetwerken verna'
deiT de ruines zouden wor-
j. & opgeruimd om plaats te ma-
aiifVoor een nieuwe disco. De"toriteiten werden ge-
st^arS uwd en het sl°Pen werd

GEEN OPVANG VAN GEBRUIKERS
Inkleine gemeenschap moet hulp mogelijk zijn

Elvio Cecilia: niemand kan zich
aan drugs-probleem onttrekken
KRALENDIJK—VoIgens decoördinator van de wijk-

eentraElvio Cecilia heeft het gebruik van drugs op Bo-
naire evenzeerplaats als in andere delenvan de wereld.
Cecilia attendeert er zelfs op, dat de plaats die het ge-
bruik van drugs op Bonaire heeft bereikt, groter is dan
velen eigenlijk denken.Hoewel ineersteinstantievooral
mensen tussen vijftien en vijftig jaar de aandacht heb-
ben van de wijk- coördinator, blijkt toch dat er steeds
meer jongerenbetrokken raken bij de drugs.

Dat is een gevolgvan de situa-
tie, aldus Elvio Cecilia, op het
drugs- seminar afgelopen wee-
keinde. Hij attendeerterop, dat
ouderen diezich inlaten met het
gebruik of de handel in drugs,
voorzichtiger zijn geworden in
deze kleine gemeenschap. Men
wil voorkomen achter de tralies
gezet te worden en derhalve la-
ten gebruikers vaak hun jonger
broertje kopen en verkopen. Het
gevolg daarvan is, datkinderen
op een relatief erg jonge leeftijd
in aanraking komen met drugs.
Heel vaak weten jongelui diebij
drugs betrokken raken, niet tot
wie zij zich moeten wenden voor
hulp.

HULP
In de meeste gevallenvraagt de
gebruiker naverloopvan tijdzelf
hulp. Zijhebben onderling goede
contacten en weten wie ze kun-
nenvertrouwen. Invelegevallen
alsdezaakinderdaad uit dehand
gaat lopen of men wil daad-
werkelijk stoppen, zoeken de ge-
bruikers contact. In dat geval

wordenze naareen arts gebracht— na ze over een drempelvrees
heen geholpen te hebben — en
hunbehandeling gebeurt dan in
het hospitaal. Daarna zijn deex-
-gebruikers soms heel gemoti-
veerd en inderdaad van plan om
te stoppen. Soms mislukt het,
wordt de spanning te groot en
vallenzij weer terug inhetzelfde
milieu. Er zijn wel twee instan-
ties (AA en CA) die kunnenhel-
pen. Zijkomen regelmatig bij el-
kaar en geven de noodzakelijke
morele steun aan de leden.

Volgens Cecilia echter zullen
er meer lezingenmoetenworden
gehouden, speciaal voor ouders
over het gedrag van mensen die
bij drugsbetrokken zijn geraakt.
Niet alleen moet er de nadruk op
worden gelegd datdegebruikers
stoppen, maar vooral waar zij
hulp kunnen vinden om uit hun

probleem te geraken. In de klei-
ne gemeenschap zoals Bonaire
is, aldus Cecilia, moet het moge-
lijk zijn dat mensen met drugs-
problemen worden geholpen.
Daarom zal er iets gedaan moe-
ten worden aan voortijdige
school- verlaters of zelfs het in-
stellen van een leerplicht. De
wijkeentra kunnen ook hun
steentjebijdragen, maardanzul-
len er meer activiteitenmoeten
komen, die trouwenseen hogere
subsidie noodzakelijk maken.
Deze wijkeentra zijnechter geëi-
gend om de jeugdna de schoolu-
ren op te vangen en bezig te
houden.

Tenslotte zegt Elvio Cecilia
metnadruk, datniemandbuiten
het probleem van drugsgebruik
staat. ledereen zal moeten mees-
trijden tegen drugs, wantBonai-
re dienttoekomst te hebben.

Lezing op Dag van Vrouw
KRALENDIJK —In verband

met de Internationale Dag van
de Vrouw, die ookopBonaire zal
worden gevierd en wel op
dinsdag8 maart, zal er 's avonds
om zeven uur een kerkdienst
worden gehouden in deparochie-
kerk vafi Kralendijk. Na de
dienst zal er om acht uur in

jeugdhuis Jong Bonaire een le-
zing worden gehouden door mr
Josephine Bakhuis- Trinidad
over: De positie van devrouw in
de gemeenschap. De lezing is in
het Papiamentu. De toegang is
gratis.De lezingwordt georgani-
seerd door de Organisashon Fe-
menino Bonairiaro (Orfebo).

WARSCHAU—Walesa, de leider
van deverbodenPoolse vakbond So-
lidariteit, krijgt geen paspoort om
naar Australië te reizen waar later
deze maand een congres wordt ge-
houdenvan het InternationaleVer-
bond van Vrije Vakverenigingen.
Walesahadwelverlofgekregenop de
Leninwerf in Gdansk waar hij
elektromonteur is.Volgens eenrege-
rings- woordvoerderzou hettegen de
belangen van Pelen zijn, een pas-
poort tegeven aan devoorzitter van
een verbijden vak- organisatie.

In verbandcarnavalsparades

Selibon: kritiek
is niet terecht

KRALENDIJK — De afge-
treden voorzitter van deCar-
navals- commissie, José Ma-
rianna, heeft in een laatste
verklaring na het carnavals-
gebeurennogal wat kritiek
geuit. Met name de lokale
pers dietoch—vooralwatbe-
treft deochtendbladen—een
enorme steun hebben gege-
ven, kregen een veeg uit de
pan van Marianna. Ook Seli-
bon heeft het werk niet goed
gedaan, aldus de scheidende
voorzitter.

Een reden voor het hoofd van
Selibon (Reinigings- dienst) om
de juiste lezing van het verhaal
te geven. Selibon, aldus het
hoofd Aubrey Sealy, heeft er na
de beide carnavals- dagen alles
aan gedaan om zo snel mogelijk
ordeopzaken testellen.Deroute
van het carnaval zowel voor de
kinderen als voor de volwasse-
nen werd in eenrecordtijd opge-
ruimd en alle weg gegooide cups
werden verzameld. Daaraan
heeft de Carnavals- commissie
totaal nietsgedaan, aldus Sealy,
evenmin als de deelnemende
groepen die veel vuil hebben
achter gelaten.

Op verzoek van de voorzitter
van de Carnavals- commissie
heeft Selibon op de par-
keerplaats voor het stadion op-
geruimd. Alle cups daar en die
inmiddels in derooi voorhet sta-
dion terecht waren gekomen,
werden opgeruimd. De voorzit-
tervan de Carnavals- commissie
José Marianna, aldus het hoofd
van Selibon, heeft echter niet
eenmaal verzocht dat ook de
overblijfselen van de verbran-
ding van Momo zouden worden
weggehaald doorSelibon.

AFGELOPEN MAANDAG
werd in Flamingo Beach-hotel
(FBH) een kleine bijeenkomst ge-
organiseerd door algemeen ma-
nager Monte Hollander om ken-
niste maken meteen van deartis-
tieke medewerkers van het hotel.
HetisMarcelRosario diealswai-
ter werkt in het Calabas-restau-
rant en die in zijn vrije tijd zijn
artistieke talenten de vrije hand
laat. Zo ontwierpRosario de
voorzijde van het nieuwe menu
datgeserveerdwordt in hetChibi
Chibi- restaurant. Tijdens de in-
troductie van het nieuwe menu
werd het glasgeheven op de bij-
dragevan MarcelRosario.Bij de
foto: vlnr algemeen manager
Monte Hollander, MarcelRosa-
rio diezijn ontwerp overhandigt
aan Maitre D Patricio Abra-
hamsz enRichard Beday deF &
B manager van het hotel. De
anderefoto toont devoorzijdevan
het nieuwe menu: het Chibi Chi-
ci- terrasgezienvanafdezeezijde.

VERZOEK
Met nadruk zegt Sealy dat het
goed is dat Marianna daar niet
omheeft verzocht, wantdergelij-
ke werkzaamheden vallen in het

geheelnietonderSelibon. Indien
de Carnavals- commissie hulp
wil hebben, dankan men verzoe-
ken aan de DOW een truck ter
beschikking te stellen. Ookis het
mogelijk om een open truck te
huren om de restanten van car-
naval te laten verwijderen. Sea-
ly accepteert niet dat Marianna
in verschillende kranten heeft
verklaard dat de verantwoorde-
lijkheidvan hetopruimen van de
overblijfselen van Momo op de
schouders van Selibonligt. Deze
dienst heeft daaraan part noch
deel.

Rivera blij
met nominatie
voor Grammy

NEWYORK— De Porto-
ricaanse zanger Danny Ri-
veratoonde zich dolgeluk-
kig met het feit dat hij was
voorgedragen voor een
Grammy- onderscheiding,
de Oscar op muzikaal ge-
bied. Hij zei dit nadat ge-
blekenwas datdeGrammy
hem ook deze maal weer
ontging.

Dit isopzichaleen groteeer
want hetbetekent datmen de
aandacht heeft getrokken
met zijnplaten- werk,zo vindt
hij. In mijn geval is het hele-
maaleeneer omdatik mijnei-
gen merk heb: DNA, een be-
scheiden en kleine maat-
schappij welkemoetzienop te
boksen tegen de giganten op
grammofoon- platen- gebied
welke al een lange geschiede-
nis achter zich hebben.

Zijn laatste album Amar o
morir is ingoede aarde geval-
len.De 43-jarigeartiestenza-
kenman besefte dat zijnkan-
sen om deGrammy inderdaad
te behalen niet erg groot wa-
ren. Hij deedmee in derace in
de Latijnse sector op muzi-
kaal gebied, waarin Julio Ig-
lesias en Eddie Palmieri ui-
teindelijk met de eer gingen
strijken. Rivera is voorstan-
dervan de onafhankelijkheid
van zijn geboorte- eiland en
zei dezeopvatting nooittezul-
len verloochenen.

JOHANNESBURG— Vijf dagen
nadat de ZA regering de anti-
apartheids- groeperingen feitelijk
verbood, werd maandag in Johan-
nesburg een nieuwe zwarte organi-
satie opgericht: Coördinatie- comité
van Azania (Azacco). Het is het
eersteantwoordvan debuiten-parle-
mentaire oppositie op de maatre-
gelen.

Aksionistanan di

"Erven CD. Crestian"

takumplikv epenoso deberdipartisipa faye-
simentu inespera di nan direktor:

DIEGO DELFINCIO CRESTIAN

Akto di entiero: djasabra atardi na Rincon-
Boneiru.

DE WAARDE VANEENLEVEN WORDTNIETBEPAALD DOOR
DE HOOGTE TOT WAAR HETOPKLIMT, MAAR DOORDE
DIEPTE TOT WAAR HETDOORDRINGT.

Wij willen onze oprechte dankbetuigen voor Uw medelevenen belangstelling tijdens deziekteennahet overlijden van:

GUILLAUME ALBERT CHUNDRO
Uit aller naam:
Th. Chundro-Taytelbaum.

Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCENTRALE BANK VAN DE NEDERLANDSEAN-
TILLENGELDIG OPVRIJDAG4 MAART 1988EN TOT NADERORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 180
CAN DOLLAR 1.40 1.42 144
PNDST€RUNG 3.08 3.135 3195N€DGLD 92.89 93.61 9441
BOUVAR — — _
ZUU FRANCS 126.43 127.15 12795FR FRANCS 29.75 30.85 3155
DUITS6MARK 104.41 105.13 10593SURGLD — 100.07 10259rrURC 1.10 1.40 146AR FLORIN 98.00 100.00 ÏOOPO
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NFf-FRLANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPART?'
MENT VANFINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 4 MAART1988EN TOT NADER ORDER. IWU"

9.75% OBUGATI€L6NING€NP€R85/89 99 7?13 % 06UGATI€L€NING€NP€R 86/90 104142 % OBUGATI€L€NING€NP€R 88/92 04»10.5 % OBUGATI6L€NING€NP€RI9BB 0019mïVLcZ"^""" 1986p€fi '990 0043
genbedSSSME"T °P*"*°"""mm.

L<s&mo mDUSTR,BI 0£ vEn*ZUEin
*-É____V\__»T maakt de wisselkoers bekend

van deBDLIVAR, geldig tot
MAANDAG 10.30 uur

AANKOOP VERKOOP
Cash - Cheque , fi

__
’.5.30 ’.5.50 J. 0.50

VRIJDAG 4 MAART 1988 AMIGOE 13

UITNODIGING
Bij gelegenheid\>an het

goudenkloosterfeest
\>an

Fr. Candidus van der Linden
nodigen vdij Grienden en bekenden uit voor
een gezeltigsamenzijn op het Fraterhuis aan
deKa^aKoronas.
Datum : 19 maart.
Tijd :Na de Eucharistie^iering \)an

19.00 uur in de Parochiekerk >Jan
De Pla^a, Kralendijk, Bonaire.

Plaats : Kraterhuis.
Kralendijk

k rr.M.AurelioVerbunt. Ji^w Regionale Overste.
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Ell!!—Si
RESTAURANT

i wam© ©®ma«:::
ië_t_r -' ■ik

■"p_^^S_^Kv n

Concordiastraat-Punda Q
__________________*

Romantisch tafelen in een ■_■
sfeervol restaurant met LJ

PIE
Deuüstekendekeukenende
l^Seïs^^ Moyror nezweibiugerivvv u w
lunch ofdiner.
OPEN voor lunch: 12-14.00uur

diner: 18- h^
GESLOTENop maandag.

Q__-.A____-- I-.,.!»Renee en Leo Boogaard.

Voorreserveringen: U
Tol ■ R 1917» __^Miei..oi__i/ö &^a

_____■■_H________a_H______-___H______-__MHaßa«MMi^^^H
________________________ ——-—GOLDEN DRIVE-IN: _n

nrpc.ont-___r+- ■_■presenteert.

vriidaqom9en

zaterdag om 9en l__l
12 uur midnight LJ

zondag om 9 uur

"ROBOCOP"

____r__k_£__?ï\
___P __^__ê^_E _______!__".’

*_-_i__F___l______rnl_Rf ~^W w ________________!rl<s_B__Fv__ifi W-2=
—fl_______lr ■______

U K. il
mXÊ wok

________rrnnvi^rTTn____B ft^
IC__fTIRO TbnP_l ■■

tmree. ’. o.- p.p.
Leeftijd: 18 jaar. U: 1——«-H

PRIMF
RÏR E

■ A , ■■I T^XT" b/SL__sSc-i- __r__r^F^??L _P-f rzijrjSLijL'. %s§&

MSf«A_RÏLKfïLRiPS Indonesisch fl^Mh^ "RtSrAUFA^

C
AND REN IALS N.V. htnfrfn rt ï. wMrWfeïfDA gourmet cuisine

Ullll^rVL^ll DJLÜ. \ Penstraats-Te1.:55418 P
boattrips naar Klein-Curagao, Banda Abou, . V^WVINDONESIAN Ooenvanaf 18 00 uur PBonaire, Moonlights, enz. &.«_e \^^/ RESTAURANT openvanaf 180° uur'

Nü ook verhuur van vissersboten, zeil- j»y «passte ~ *,---" aanderandvandeCaraïbischeZeemhetSea- ,-n- 's Maandags gesloten.
boten, zeilplanken vanaf het Spaanse f"* quarium.Geopend voor lunchvan 12.30tot XI P
WatPr 15.00 uur, behalve maandag en zaterdag. L

—*~~^^ ledere avond open vanaf 18.30 uur behalve Nico comeüsse
Inform.. Solange,Tel.: 671579 in de weekeinden Tel.: 79996 - op maandag. Voor reserveringen: 616419 en Maïtreßot jsseur P
Adres: Jan Sofat 232A. Niesje. b.g.g. 77260. P
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