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JOHANNESBURG — De ZA mi-

eter van Buitenlandse Zaken, Bo-
ha, heeft vandaag scherp gerea-

geerd op de jongste poging van de
e»igheidsraad sancties tegen zijn

lat>d af te kondigen. Botha richtte
kritiek op de Bondsrepu-

?"ek. De VS en Groot- Brittanniënadden hun veto- recht gebruikt te-Seri een ontwerp- resolutie van de
Veiligheidsraad waarin werd opge-
*.ePen tot verplichtende econo-""sche strafmaatregelen.

*****BAGHDAD— Iraq heeft vanmor-gen opnieuw een grond-grondraket
op de Iraanse hoofdstad

kort nadathet meldde dat
g nIraanseraket in een woonwijk in

aghdad was ingeslagen. Daarbij
Jaren volgens een legerwoordvoer-erverscheidenedodenen gewonden
gallen.Later vuurdeIran nogeen
fakf3t opBaghdad af. De diplomatie-
Se missies van India, Noorwegen,
'*eden, Denemarken en FinlandKondigden aan hun werk inTeheran
r en families van diploma-

te evacueren.
*****NEWDELHl—Ongeveer 100.000pensen hebbenvandaaginNewDel-

v' geprotesteerd tegen het geweldan deseperatistische sikhs,diemet"s°e in de IndiasedeelstaatPunjab
.Pereren. De menigteeistehetaftre-en vanpremier Gandhi die onlangs
et deelstaat- parlement in Punjab

Olltbond.

d JERUZALEM—Palestijnen in de
,°°r Israël bezette gebieden her-
enten vandaag met betogingen,

°evvelddaden en de voortgezette al-
r^ene staking het begin van dePstand tegen de Israëlische bezet-'ngop9december. Op deWestoever

lndeGazastrookwierpen weerbe-
f"Bers stenen naar Israëlische solda-
"Jjo en werd de verbodenPalestijnse
i laB gehesen. Het Israëlische leger, eeft een nieuwwapen ingezetom de

ertionstranten in de bezette gebie-
,6n uiteen te jagen.Het gaat om een
at*on dat grint sproeit en is gemon-
erdop een rupsvoertuig. Het nieu-e Wapenblijktzeereffectief.De ver-
ssing van de hagelvan kleine ste-n die hard inslaat op de menigte, aakt het de soldaten mogelijk de
"lonstranten in enkeleseconden teSpreiden.

JONDEN — In de nacht van
als opw°ensdag hebbenzich, zo-
v 'n devoorgaande nacht, onlusten
<}<^Sedaannaar aanleidingvan het
jpv*schieten van een ongewapend
J^- trio in Gibraltar. De Spaanse
au/ " neeft dinsdagin een verlaten
Dln -ln**etcentrumvan Marbella ex-
h osieven ontdekt Naar wordt aan.
doo01?en was de auto achtergelaten
Will lIÏA_ leden die een aanslag

''«en plegen in Gibraltar.
*****IjjJpDRID — Voor miljoenen leer-

vanHRen stndenten in Spanje was
van h

geen dag-*^en gTOoidcc*
)jjj docenten staakteom kracht
hoefzetten aan de eistot salarisver-
\yj?n£- Tot de werk- onderbreking
]{e °Pgeroepen door de gezamenlij-

van docenten.
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JUAN- Een 35- jarige in-

dfsze r van Amsterdam is begin
teg .^aand in Puerto Rico gearres-
lo e?Wegenshetbezitvanruim 7ki-
der caine- Volgens een woordvoer-
Ua VanBuitenlandse Zaken in Den
van 8 was de vrouw vermoedelijk
Boe tlt de c°l°mbiaanse hoofdstad
Zekr °P wegnaar Nederland toen
c 0 'Jcc&tussenlandinginPuertoRi-
verd gecontroleerd. Hetbezit van
top.oVende middelenwordtin Puer-
tozwaar bestraft.

*****rJjN HAAG-HetwerkschipLo-
Von VanYan de maatschappijAll Seas is
w dekustvanCamperduinbegon-
dinJ?et het leggen van een omlei-
Die m een °lic- transport- leiding.
toe werd 29 februari onbruikbaar
(Jo^,de Zweedse veerboot Vinca
W erd

°n er bovenop zonk. Besloten
ber^ ot deze noodgreep omdat de
ttiiw*8 van de Vinca Gorthon nog
de jf ns 6weken duurt. In dieperio-
Oihj n* deleiding geslotenteblijven
hei^i L

ni J naar alle waarschijnlijk--61(1beschadigd is.
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tfRUZALEM -De Verenigde

Welk leidir,g van de opstand,
orw e/roep zegt de Palestijnse
Isr a.nd in de bezette gebiedenvanArak' ei:eidenheeft demoord op een
AqK + T Politieman opgeëist in het
Jord ■ er" kamP biJ de grensmet
der pn*e. De organisatie hadal eer-
r-a | alestijnen die werken voor Is-
g 'sPolitie ofveiligheids- diensten
ofd arscnuwabun baanopte geven
ren oergeldingvan hetvolk teriske-
br=i, nds deopstand op9-12- 87 uit-
v a« zijnnu 88Palestijnen omhet le-e° gekomen.

ACHTERTUIN
De overwinning van Bush

krijgt nog meer betekenis door-
dat hij erin geslaagd is Ro-
bertson te verslaan in zijn eigen
"achtertuin"zoals devoormalige
televisie- dominee het zuiden
noemde. De zuidelijke staten,
ook wel de Bible Belt genoemd,
zijn hetbolwerk van fundamen-
talistische christenen van wie
Robertson het moet hebben.
Maar Robertsons "onzichtbare
leger" van diepgelovige kiezers
liet het dinsdag afweten.

Waarnemers schrijven het fa-
len van Robertson toe aan een
aantal factoren. Een daarvan is
zijn wildebeweringover de aan-
wezigheid van Sovjetrussische
kernraketten in deVS.Die infor-
matie bleekop 25 jaaroude foto's
gebaseerd tezijn. Verder zouRo-
bertson -die prat gaat op zijn er-
varing als veteraan van de Ko-
rea- oorlog- dankzij de invloed
van zijnvader, die toen in de Se-
naatzat, nooitnaar hetfront ge-
stuurd is. Mogelijk heeft ook het
schandaal rond televisie- domi-
nee Swaggart invloed gehad.Ro-
bertsonzelfweet zijnverlies aan
de banden van Bush met Re-
agan.

kwam dinsdag voornamelijk
dankzij de steun van dezwarte
kiezers alswinnaar uitdebus in
Georgia, Virginia, Louisiana en
Mississippi. Verder eindigde hij
in zeven staten als tweede. De
zwarte burgerrechten- activist
bewees daarmee dat zijn aan-
hang zich niet beperkt tot de
minderheden diehij onder deba-
nier van zijn "regenboog- coali-
tie" heeft verzameld, maar dat
hijookstemmenkan trekken on-
derdeblanke kiezers. De baptis-
tendominee heeftnu halverwege
de voorverkiezingen al bjna
evenveel afgevaardidgen in de
wacht gesleept als in 1984 toen'
hij volkomen onverwacht als
derde eindigde achter Walter

Mondale en Gary Hart.
De uitslag van Super Tuesday

is een bittere pil voor de conser-
vatieve zuidelijke Democraten
die met de grootscheepse prima-
ries eindelijk weer eens een
rechtgeaarde conservatiefin het
zadel wilden helpen. In plaats
daarvan zitten zij nu met een
monster met drie koppen, waar-
van er twee onvervalst liberaal
ogen: Dukakis en Jackson. De
populaire gouverneur uit Mas-
sachusetts gaat dankzij zijn
eerdere overwinningen in het
noordoosten aan kop met zon
450 afgevaardigden. Jacksonen
Gore hebben iederrond de370 af-
gevaardigden weten te verza-
melen.

VERLIESDOLE
De grootste verliezer van Su-

per Tuesdayis echterRobert Do-
le.De leidervan deRepublikein-
sefractie in deSenaatheeftnu in
totaal 222 afgevaardigden
achterzich staan. Hetzieter dan
ooknaaruitdathijzijnpresiden-
tiele ambities zal moeten opge-
ven, evenals in 1980 toen hij al
na deprimary in New Hampshi-
re moest afhaken.

De senator uitKansas bracht
Bushvorigemaandaanhetwan-
kelen, toen hij device- president

in lowa met een ruime voor-
sprong versloeg. Met zijn over-
winning verwierf Dole de repu-
tatie een krachtig leider te zijn
die meer aanspraak mocht ma-
ken op de troon van Reagan dan
Bush. De senator moest echteral
een week later in deprimaryvan
New Hampshire het onderspit
delven tegen Bush, die handig
inspeelt op de afkeer van de
Amerikanen van belasting- ver-
hogingen. Terwijl Bush de kie-
zers plechtig beloofde dat hij de
belastingen nooitzou verhogen,
sloot Dole nietuit dat de Ameri-
kanen een verhoging van de ac-
cijnzen zouden moeten slikken
om de begroting in evenwicht te
brengen.

Dole, diezijn nederlaagop Su-
per Tuesday al zag aankomen,
hoopte datRobertson inhetzuid-
en voldoende stemmen zoutrek-
ken om Bush van een overtui-
gende zege af te houden. Na het
uitblijven van de coupe van Ro-
bertsons "onzichtbare leger"
moet de senator in de tweede
helft van de voorverkiezingen
ruim 80procent van de stemmen
halen wil hij zijn achterstand op
Bush goedmaken.

Voor kandidaat Jack Kemp
lijkt het doek na dinsdag defini-
tief te zijn gevallen. Het conser-
vatieve Congreslid uit de staat
New York heeft voor donderdag
een persconferentie aangekon-
digd, waarop hij waarschijnlijk
zijn vertrek uit de race bekend
zal maken.

THE DUKE
Bij deDemocraten slaagdeMi-

chael Dukakis erin zijn positie
als koploper te behouden. "The
Duke" sleepte de meeste afge-
vaardigden in de wacht, voor-
namelijk dankzij zijnzegen inde
grootste zuidelijke staten, Texas
en Florida. Verder schreef hij
zijn thuisstaat Massachusetts,
het piepkleine Rode Island en
Maryland opzijn naam. Met zijn
overwinninginTexas en Florida
toonde Dukakis dat hij niet al-
leenin de liberalenoordoostelij-
ke staten uitdevoetenkan. Som-
mige verkiezings- deskundigen
menen echter datdegrote joodse
en Mexicaansegemeenschappen
in Texas de doorslag gaven voor
Dukakis, terwijl hij in Florida
kanrekenen op de steun vanveel
gepensioneerde "immigranten"
uit hetnoorden. Bij deconserva-
tieve blanke Democraten in het
diepe zuiden kreeg Dukakis
echter geen voet aan de grond.

De grote verrassing van Super
Tuesday wasAlbert Gore.De 39-
-jarige senator uitTennessee, die
de voorverkiezingen in lowa en
New Hampshire vrijwel had
overgeslagen, sloegop SuperTu-
esdayzijn slag. Gore won behal-
ve inzijn thuisstaat ook inNorth
Carolina, Kentucky en Oklaho-
ma. Woensdagmiddag zaghet er
naar uit dathij ook Arkansas en
Nevada zou binnenhalen.

Wegomlegging
WILLEMSTAD—Op donder-

dagochtend 10maart moeten in
deKaya GeraldineGutierrez bij-
lijnings- werkzaamheden wor-
den verricht. De straat wordt
daarvoor tijdelijk afgesloten.

De werkzaamheden beginnen
om halfnegen en men hoopt om-
streeks halftwaalfklaar te zijn.
Het verkeerkomende vanafPa-
rera metbestemming BergAlte-
na,kan wel vandeKaya Geraldi-
ne Gutierrezgebruikblijven ma-
ken. Alleen voor het verkeer ko-
mende vanafSalinaen het Julia-
naplein, wordt derijbaan afge-
sloten.

JESSE JACKSON
De derde hoofdrolspeler van

Super Tuesday, Jesse Jackson,

Dole enRobertson kunnen weinig doen aan zegetocht

George Bush grote
winnaar Super Tuesday

DEN HAAG— George Bush is dester gewordenvan Super
Tuesday. Metzijn monsterzege is device-president, dievorige
maand nog moeite leek te hebben zich zynrivaal Robert Dole
van hetlijf te houden, emu al vrijwel zeker van dat hij deze
zomer op de partijconventie gekozen wordt tot de Republi-
keinse kandidaat voor de opvolging van president Reagan.
Voor deDemocraten zijn devoorverkiezingen in dezuidelijke
staten uitgelopen op een patstelling tussen driekandidaten:
MichaelDukakis, JesseJacksonen AlbertGore, Geenvanhen
bjkt in staat te zijn op eigenkracht de nominatie zeker te stel-
len, zodat destrijd waarschijnlijkpas opdepartyconventie in
Atlanta zalworden beslecht metbehulp van de aloude politie-
ke handeltjes.

Bush behaalde dinsdag in 16
van de 17 staten, waar deRepu-
blikeinen naar de stembus gin-
gen, de overwinning. Alleen in
de caucus- verkiezing van Was-
hington moest hij het afleggen
tegen de ex-televisie- dominee
Pat Robertson. Volgens compu-
ter- berekeningen sleepte Bush
bijna 600 van de 713 afgevaar-
digden, die op Super Tuesday te
verdelen waren, in dewacht.

Na Super Tuesday is het on-
waarschijnlijk dat Dole en Ro-
bertson de 63-jarige vice- presi-
dent nog kunnen tegenhouden
op zijn zegetocht. Bush heeft nu
al 759van de 1.139afgevaardig-
den die hij nodig heeft om eind
augustus op deRepublikeinse
partijconventie in New Orleans
denominatie tekrijgen. "Ikword
de volgende president", voor-
speldeBush dinsdagvoor een ge-
hoor van juichende aanhangers.

Veertien miljoen

Europees geld
voor Aruba

BRUSSEL—DeEurope-
se Gemeenschap leent
veertien miljoen gulden
aan Aruba, zo heeft een
woordvoerder van de EG-
commissie woensdag in
Brussel meegedeeld. Met
het geld gaan de autoritei-
ten de infrastructuur van
de internationale luchtha-
ven 'KoninginBeatrix' ver-
beteren.

Het geld wordt ter beschik-
king gesteld tegen speciale
voorwaarden. Het komt uit
het vijfde ontwikkelings-
fonds van de EG. Met de le-
ning worden voorzieningen
getroffen ombinnenkomende
en uitgaande vliegtuigen be-
terte begeleiden. Verdergaat
men de luchthaven geschikt
maken voor alle typen vlieg-
tuigen. Dat is nodig omdat
Aruba het in de toekomst
vooral van de ontwikkeling
van het toerisme zal moeten
hebben.

Caribische conferentie drugsbestrijding:

Antillen en Aruba doen
oproep tot samenwerking

WILLEMSTAD/BRIDGE-
TOWN—De Nederlandse An-
tillen en Aruba hebben tij-
densdeCaribische Conferen-
tie overdrugsbestrijding aan-
gedrongen op intensievere
samenwerking bij de aanpak
van handel en vervoer van
verdovende middelen. De
conferentie, dieplaatsvindt
op Barbados, is georgani-
seerd door deVerenigde Sta-
ten en Groot Brittannië en
wordt bijgewoond door vrij-
wel alle regeringen in hetCa-
ribisch gebied. Zij duurt tot
donderdag.

Premier Don Martinakondig-
de in Bridgetown aan dat in de
Antillen overwogen wordt de
maximum- gevangenisstraf op
handel in drugs te verhogen van
tien naar dertig jaar.De Aru-
baanse ministerWatty Vosriep
op de strijd tegen de "drugsko-
ningen" nietalleen metwoorden
te voeren, maar over te gaan tot
actie en daarbij ookmilitair ma-
terieel in te zetten.

Martina gafop deconferentie
met cijfers aan dat de smokkel

van vooral cocaine een groeiend
probleem is. Zowerd opdeAntil-
len in 1987 meer dan 2000 kilo
cocaine in beslag genomen. In
1977 was dit slechts 25 kilo. Het
aantalpersonen datin 1977voor
dergelijke delicten werd gear-
resteerd, bedroeg nog maar 350.
In 1987lag dit aantal 55 procent
hoger, op 545.

De premier gafverder een ui-
teenzetting van de maatregelen
die in de Antillen in voorberei-
ding zijn om de drugshandel te
bestrijden. Voor de regering is
drugsbestrijdingeenvan deprio-
riteiten op het regerings- prog-
ramma, erzijndanookextra gel-
den voor uitgetrokken, legde
Martina uit. Hij noemde onder
anderedeaanschafvan patrouil-
le- boten en samenwerking met
verschillende andere landen om
gezamenlijk destrijd te voeren.

De premier bracht tot slotvan
zijn speech naar voren dat ook
naar de financiële aspecten van
illegale drugshandel gekeken
zal worden, m andere landen is
immers gebleken dat de finan-
ciële gevolgen even schadelijk
kunnen zijn als de productie en

het smokkelen van drugs. Deze
miljoenen-handel werkt corrup-
tie in de hand, verzwakt een
regering en isvernietigend voor
de maatschappij, aldusMartina.

AMSTERDAM—Oppaarden
uit het Zuidfranse natuurreser-
vaat de Camargue is deFranse
natuurkundige Robert Regal op
wegnaar deNoordpool.Foto:Het
moment waarop hij de Neder-
landse grens bereikte. De 44-
-jarige Fransman uit Arles wil
metzijnpoolreisdeaandachtves-
tigen opdeslechtetoestand waar-
inhetnatuurgebiedverkeert door
milieu- vervuilingenmassa- toe-
risme.

Miljoenen verknoeid

Bank Puerto Rico
in verdachtenbank
in onderstand-zaak

WASHINGTON— De Ame-
rikaanse regering heeft de
Ontwikkelings- bankvanPu-
erto Rico aangeklaagdin een
poging om alsnogeen bedrag
van 343,5 miljoen dollar bo-
ven water tekrijgenwelkgeld
verloren is gegaan als gevolg
van slordig optreden met le-
vensmidddelen- bonnenvoor
hen die onderstand genieten.

De klacht is gedeponeerd bij
het gerechtshofvan San Juanop
PuertoRico. De bank zouonvoor-
zichtg hebben gehandeld en ook
niet verstandig zijn opgetreden,
als gevolg waarvan het dubbele
aan levensmiddelen- bonnen
werd uitgegeven. In maart 1982
werden vier werknemers van de
bank gearresteerd nadat zij wa-
ren betrapt op het ogenblik dat
zij voor meer dan 45.000 dollar
aan dergelijke bonnen zich had-
dentoegeëigend.

Zwaargewonde op St Maarten opgenomen

Explosie op cruise
schipmettwee doden

PHILIPSBURG — Zaterdag
rond elfuur in devoormiddag
werd de politie door de ha-
venmeester op de hoogte ge-
bracht dathet toeristenschip
Sun Festival St Maarten als
meest nabije haven zou aan-
doen, nadat een explosie aan
boord had plaats gevonden
die het leven had geëist van
twee bemanningsleden.

Rolando Bonilia Chacon van
Costa Rica en Alberto Sanches
Flores van Honduras waren de
slachtoffers. Een derde beman-
ningslid, Simon Antonio

Sanchez Flores, broer van de
overledene was ernstig gewond.
Omstreekséén uur in de middag
ging hetschip voor anker in Gre-
at Bay. De autoriteiten gingen
aanboord en de ambulancestond
klaar om de gewonde man diein
kritieke toestand verkeerde,
naar hethospitaal te brengen.

De twee stoffelijke overschot-
ten werdenvan boord gehaalden
naar hunrespectievelijke vader-
land verstuurd. Nadat de nood-
zakelijke formaliteiten waren
afgehandeld, vervolgde het
schip dereis.

VOLVÖ
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MENSEN
HARRIS GLENN MILSTEAD
(42) een Amerikaan die bekend
werd door travestietenrollen in
Amerikaanse films, is dood ge-
vonden inzijn hotelkamer inLos
Angeles. De 150 kilo wegende
ster van de underground- film
zou zijn overleden tengevolge
van een hartinfarct. Hij schitter-
dein de groteske uitbeelding van
schrille vrouwentypen zals in
«Pink Flamingos» een film uit
1972 waarover de New York Ti-
mes schreef datheteen "klassie-
ker van opzettelijk slechte
smaak" is geworden. In de afge-
lopenjaren brachtDivine zijnop-
zettelijke gebrek aan smaak ook
infilms dieop eenbrederpubliek
waren gericht. In februari
startte hij met de komedie
«Hairspray» waarinDivine niet
alleen in vloekende vrouwen-
kleding, ma.ar ook als man
optrad.

"£ -}*. %. -(*. ■(;

Op een filmset in Johannesburg
heeft een olifant de 28- jarige
Britse cameraman Phillip Mar-
sen uitRotherham doodgetrapt.
De olifant, SHARPIE, was een
van de vijf die gefilmd werden
toen het incidentzcch voordeed.
Een woordvoerder van de politie
deelde mee dat deolifanten wa-
ren teruggestuurd naar hun ei-
genaar in Zimbabwe en dat men
het aan de overheid daar zou
overlaten wat met Sharpie te
doen.

"Even naar de kapper gaan"
heeft inZuid-Korea ook een dub-
bele betekenis. Een recent on-
derzoek, gehouden door hetblad
Korea Herald onder 258 kap-
perszaken in Seoul en vijfandere
steden, heeft uitgewezen dat 35
procent ook onzedelijke diensten
aanbiedt of aparte kamertjes
voor datdoel heeft ingericht. De
gezondheisdienstheeft nu beslo-
ten de naam van Seoul als SEX-
HOOFDSTAD te zuiveren met
het oog op de komende Zo-
merspelen. De actiericht zich op
bedrijfjes in de buurt van het
Olympische complexenin dewij-
ken waar veel toeristen komen.
De herenkappers in de buurt
moeten de specialekamertjes in
hunzaak verwijderen en derode
lampjes uitdoen. Salonhouders
die doorgaan met de erotische
dienstverlening,riskeren een
zware straf en intrekking van
hun vergunning.
De legendarische ALICE COOP-
ER geeft na zon twaalf jaarniet
meer opgetreden te hebbenweer
een concert. Hij koos daarvoor
Nederland uit. Op 5 mei neemt
hijnaar deRijhhal inArnhem al-
le attributenmee diezijn showin
de loop der jarenwereldfaam
hebben bezorgd: van guillotine
tot een levende boa- constrictor.
De zachte winterversnelt in Ne-
derland de loop der natuur. Zo
kon dit plaatje gemaaktworden
in Arnhem waar een MOEDE-

REEND haarkroost, een maand
eerderuithet ei dannormaal, be-
waakt.Een van dekuikens staat
op het punt een voor hem grote
hindernis, een stoeprand, te
overwinnen.

De familie Carlos Noguera-Wer-
net op Sint Maarten ontvingbe-
richt uitMiami dathunzoon RU-
DOLF NOGUERA aan de Inter-
nationale Universiteit van Flo-
rida zijnbachelorsdegree in hos-
pitality management behaalde.
Rudolf is een oud- leerling van
het Aruba Hospitality Training
Center.
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Tom Poes en de klokker door marten Toonder

2026—Z0langheerBommel detijd stilhad latenstaan,hadden
de schurken Superen Hieper aan de laddergehangen. Wat zij
in hunongemak dachten, was waarschijnlijk niets, want wan-
neer detijdstaat, denktmen niet, zou ik zo zeggen.Enwanneer
men niet denkt, staat de tijd stil.

Ze slaaktenechter allebei tegelijk een diepe zucht toen heer
Bommel begon te lopen. Ze keken elkaar een ogenblikje wat
vreemd aan, dochbegonnentoen alséén man deladderweerte
bestijgen. En heelvlug ditkeer; ze begonnen te voelen dathet
tijd werd om de tijd in hu

Heer Oilie intussen liep langs ac nevelige oever van de tijd-
rivier, methet heldere verleden achter, en detoekomst tame-

lijk mistigvóór zich.
"Wil jewelgeloven, datik eraardigheidin begintekrijgen?"

sprak hijna eenpoosje tot debediende Joost, diehem, metzeis
en zandloper, opde voet volgde.

"Het is aardig om zoregelrecht naar detoekomst te wande-
len. In het dagelijkse levenkomt men daarzo zelden toe, als je
begrijpt wat ik bedoel!"

"Zeker, heer Ollivier!" zei Joost. "Ik volg u, met uw welne-
men. Maar mag ik evenopmerken, dat u iets tehard loopt? Op
deze wijze gaat detijd te snel!"

"Onzin!" zei heerBommel krachtig. "Vooreen heer, diezich
naar de toekomstricht, gaat detijd nooit te si -1!"

Zonder merkkleding ben jealgauw een eitje

Mode kost een fortuin
In Nederland is modeal geruime tijd geledenverworden

tot een waar statussymbool. Ouders geven formidabele be-
dragenuitaankleding voorhunkinderenen yeel scholieren
vinden datalleen het beste goed genoeg is wat betreft kle-
ding.Dure merkkleding methetetiket goedzichtbaarwordt
graaggedragen,mits het'in' is, want datiseen anderefactor
waarmeerekening gehoudenmoetworden. Watvandaagin
is, is morgen - jammermaar helaas- weer 'onwijs' verou-
derd. En hetprobleem is, datals dekleding uit is, dedrager
ervan ook nietmeer voor volmeetelt inzijn vriendenkring.
Eenkijkje in deklerenkastvan deschoolgaande jeugdin de
Lage Landen en eenverhaalover de'terreur van dekinder-
mode.

Best dressed kid in town',
vermeldt derüg van haartrui
in grote,felle letters.Datbest
gekledekind van de stad is de
dertien- jarigeDagmar. Vol-
gens haar slaat de tekst ner-
gens op, maar is ie gewoon
leuk. De reactie van de moe-
der: het is allemaal hartstik-
ke duur.

Logisch dat brochures van
het Nationaal Instituut voor
Budget- voorlichting (NI-
BUD) over zak- en kleedgeld
de deur uit vliegen. Ouders
weten niet hoeveelgeldze aan
kleren voor hun kinderen
moeten uitgeven. In de ogen
van de ouders is het altijd te-
veel, hunkindeïe^n daarente-
gen menen preciéfs het tegen-
overgestelde: 't isaltijd tewei-
nig. Uit een onderzoek onder
scholieren blijkt datkinderen
tussen de twaalf en achttien
jaargemiddeld 200 gulden
per maand hebben te beste-
den. Kleding komt na friet,
snoep, uitgaan, elpees en ca-
deautjes. Veel zegt dat niet
omdat de ouders in driekwart
van degevallen dekleding be-
talen. Vaak een flink bedrag.

Hetkost inderdaadeen aar-
digestuiver omjegeheelnaar
de heersende schoolmode te
kleden. Want zonder
merkkleding wordt jetoch al
snelaangezien voor een eitje.

Volgens een onderzoekje is
zelfgemaakte kleding uit.
Het isnuKappa voor sport en
vakantie, O'Neil voor de jas-
sen en aan de voeten worden
nog slechts bergschoenen ge-
dragen. Behalve bergschoe-
nen kunnen ook de 'carrière-
trappers' met gaatjes heel
goed. Tussen voet en schoen
sokken met wybertjes- mo-
tief. Ook dè meisjes dragen
bergschoenen en sokken met
ruiten en in dezomer worden
het gympen met een print.
Komende zomer dienen de
meisjes Oilily te dragen. De
jongenspols wordt gesierd
meteen Swatch,waarooknog
de tijd op valt af te lezen en
voor oudere nette knapen
mag een Seiko ook wel.

De polo's en truien met het
krokodilletje vanLacoste zijn
daarentegen geheel uit de
tijd. En Benneton is tegen-
woordigmeer voor 'ouwehjke

types', zo blijktuit het onder-
zoek onder scholieren. Jon-
gensdrageneenpoloofcoltrui
van dunne katoen onder een
sweatshirt met felle opdruk.
Hethaar van de jongensis op
stekeltjes-lengte in model ge-
bracht met gel. Een oorbel
wordt als asociaal gekwalifi-
ceerd, maaraftershave is wel-
kom. Met 'hoogwater-
broekspijpen' uit de electric
boogie- tijdkun jejemet goed
fatsoen nietmeervertonen en
het hogerejaars vwo-
attachékoffertje kan ook niet
meer: een rugzakje moet het
zijn.

NEP-CHANEL
De broek is zowel voor de

jongens als meisjes, kaki,
bandplooimodel. Het felge-
kleurde sweatshirt is ook bij
de meisjes veel gezien. Een
katoenen dasje is een must, zo
zijn de onderzoekers te weten
gekomen. Kleine oorbelletjes
en een dun ringetje kunnen.
Het haar wordt afgeknipt in
'bob-line', waardoor ook de
kappers nog een graantje
meepikken van het modebe-
wustzijn van de hedendaagse
schooljeugd. Meisjes met te-
veel zakgeld kopen voor hun
laatste centen een flesje
Anaïs Anaïs. Minder kapi-
taalkrachtigen doen het met
nep-Chanel van de super-
markt.
Eén ding wordt wel duidelijk
uit het onderzoek je moet er
wel watvoor over nebben om
jeaanzien op het schoolplein
te bewaren.

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN: Patiënten vand»
artsenvan Bandabao (3e distrikt) kunnen 't
spoedgevallen telefoon 641658 bellen*11
danhetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medischeA®
trikten kunnen voor spoedgevallen ds
artsenpraktijkvan hun eigenhuisartsbelle"'
hetantwoordapparaat zal dan mededele"
wie dedienstdoende arts is.

THORAX CENTER (Jan NoorduynvveJ
naastUNA, tel.: 85544): openingstijdenv*1
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 ut*
op zon- en feestdagen alsmede op werkdfr
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel-
-85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIEj
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 1?'
tel.: 82947/81078;geopend van maanda"
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdaj
de geheledag gesloten; na 17.00uurkunt"
de zustervan dewachtbellen:zusterBern*
dina, tel.: 85853, pageboy027-360.
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur allee»
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagva»
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspraaK-

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voof
heen Wijkverpleging Curacao): Kantooj
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopejj
van maandag t/mvrijdag van 07.00-18$
uur; de wacht heeft zuster Pietersz, tel-:
671147, pageboy 027-345.

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag va"
07.0CH 2.30/13.30-17.00 uur, kantoor St»
Maria 17,tel.: 80222.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parer»
tel.: 614000.

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geope«<
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA ISLA(tel.: 663895): openingstijd
van maandagt/m vrijdag van 07.00-17*
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11 O"
uur. Voorspoedgevallenna kantooruren ga'
lieve zich te begeven naar de Ve''
bandkamer.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
SantaMaria, WinstonChurchillwegl?
80800.
Panda
Popular, hoek Madurostraat/Colu
straat 15,tel.: 611269/612376.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- e*
woensdagavondom 19.30 uur te JirajarS'
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond o"]
19.30 uur te Openbare Basisschoo'
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond of
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro-
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga'
vond om 19.30 uur te Centrum Abiaxac.
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en za
gavondom 19.30uur te Aioestraat 12.

TONEELWORKSHOP: 18.30-20.30 uü"
voor beginenrs en 20.45-22.45 voor gevor-
derden - auditorium Cultureel Centrum Cu-
racao te Emmastad.

WERKGROEP LAGOEN: 19.00 uur infor-
matie-avond over venerische ziektes e"
Aids - Recreatie- en Informatiecentrum U'
goen.

DONDERDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 08.00-22.00 uu'
«Rotterdam»-Ft.L.
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HENRY ® By Dick Hodgins

BONER'S ARK ® By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY ® By Mort Walker

REDEYE ® By Gordon Bess
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MOGELIJK EEN BRABANT- PAVILJOEN IN ITC
Nederlandse ondernemers inventariseren kansen op Curaçao

Van zonnig vakantieoord terug
naar vroegere handelspositie

WILLEMSTAD—"Curacao is zijnpositie alsvooruit gescho-ven handelspost voor de Nederlandse ondernemerswereld
kwijt geraakt. InHollandzietmen deAntillen alleenalszonnig
vakantieoord.Dat willen wjjrechtzetten.Dit isvoorbeide par-
tijen belangrijk: Curacao heeft er belang bij dathetzijn han-
delspositie terugkrijgt, en de Nederlandse ondernemers heb-beneen bedrijvencentrum in hetCaribisch gebiednodig voor
verdere exportvanhunprodukten en diensten."Dat zeggen J.
van Hulten, export consulentvan deKamer van Koophandel
en Nijverheid in Den Bosch en Friedrich Zielinski, in Neder-
land werkzaam alsbedrijfskundig adviseur. Beiden maken
deel uitvan een25man sterkedelegatievanBrabantse zaken-lieden die bekijken of Curacao een geschikte uitvalsbasis isvoor verdere handelsactiviteiten in Noord-, Midden- en Zuid-
Amerika.

Gisteren berichtte de Amigoe
reeds het arriveren van de groep
ondernemers. 21Zakenlieden en
vier begeleiders zullen tot zon-
dag een intensief programma
volgen waarin excursies, ge-
sprekken met deeilandelijke za-
kenwereld, overheid en semi-
overheids- instellingen en per-
soonlijke contacten elkaar af-
wisselen.

INVENTARISEREN
Inventariseren, daar gaat het

°m. Hetverblijfvan een week isbedoeld om deBrabantse onder-nemers met eigen ogen te laten«en wat de mogelijkheden zijn.
jndecember was er aleen Antil-len- informatiemeeting georga-
niseerd in Nederland. Men heefttoen dezakenlieden uitgenodigdzelf te komen kijken of Curacaokerkelijk die gunstige vesti-
gingsvoorwaardenheeft die in
de presentatie naar voren kwa-
den. 21 Vertegenwoordigersvan verschillende bedrijven na-men de uitnodiging aan. Daar-
onder zijn ondermeer fabrikan-ten van plastic produkten, con-
fectie- kleding, vleesproduktenen meubels. Ook gaat hetom le-
veranciers van medisch equip-

ment, isolatie- materialen en
sport- artikelen en voorts yacht-
bouwers en orgelbouwers.

Curasao zou om drie redenen
aantrekkelijk kunnen zijn voor
Nederlandse ondernemers: zij
zouden zich hierkunnen vesti-
gen (een eigen bedrijf of een
joint-venture project); zij zouden
Curagao als overslaghaven en
uitvalsbasis kunnen gebruiken
voor handel met overige landen
in het Amerikaanse continent;
en natuurlijkkunnen zij ook za-
ken doen met potentiële han-
delspartners op het eiland zelf.
Elke zakenmanuit deBrabantse
delegatie heeft naast het geza-
menlijke programma in zijn in-
dividueelprogramma ruimte in-
gedeeldvoor het leggenvan con-
tacten met de voor zijn bedrijf
meest interessante personen op
het eiland.

INTHE PICTURE
Teoordelennaar deopmerkin-

genvanVanHultenen Zielinski
scoort Curacao als potentieel
handelscentrum beslist niet
slecht. De behoorlijke infra-
structuur, de havenfaciliteiten
en het ondernemers- vriendelij-

ke toelatingsbeleid zijn be-
langrijke pluspunten. Vanzelf-
sprekend is de vestigingvan het
International Trade Center in
Willemstad een ander groot
voordeel. Van Hulten: "Het is
zondermeer duidelijk dat het
ITC een spilfunctie gaat vervul-
lenin decontacten methet Gari-
bisch Gebied en derest van dit
werelddeel."De delegatie zal bij
terugkeer in Nederland de on-
dernemerswerelddan ookwijzen
op de belangrijke sleutelpositie
die het ITC inneemt tussen de
Latijns- Amerikaanse markt en
de Europese markt en de moge-
lijkheden die dat Nederlandse
fabrikanten biedt. Het ITC 'in
the picture' brengen, noemt Zie-
linskihet.

PAVILJOEN
Van Hulten en Zielinski we-

teriievertellen dater onder een
aantal ondernemers het idee is
geopperd een Brao^ atpavilioen
in het ITC te vesigen. Tijdens de-
ze week vindt een evaluatie
plaats van de mogelijkheden
daartoe. Terug in Nederland zal
in de Brabantse onderne-
merswereld gepeildworden ofer
enig enthousiasme aanwezig is
voor het idee.

Zielinski wijst er verder op dat
samenwerking tussen het Bra-
bantse bedrijfsleven en het ITC
ook nuttig is voor de zakenwe-
reld op Curacao en in het Cari-
bisch gebied omdat men via het
ITC makkelijker toegang krijgt
tot de Nederlandse en dus Euro-
pese markt.

CURAÇAO-BRABANT
Drie initiatiefnemers hebben

al eerdergewezen op hetbelang
van het ITC in ditCuracao- Bra-
bantcontact. Dat zijn Jacky Vo-
ges (CPA), Cayoochi Romer van
Curinde en Erich Zielinski (ad-
vocaat en broer van Friedrich
Zielinski). Zij maakten van Cu-
ragaose zijde de Brabantse za-
kenwereld al warm voor de mo-
gelijkheden die deaanwezigheid
van het ITCopeen ondernemers-
vriendelijk eiland te bieden
heeft. Dat gebeurde eind verle-
denjaar inRotterdam tijdens de
grote manifestatie Euro- Latino
en op een informatiemiddag bij
deKamer van Koophandel in
Den Bosch.

Waren de Brabanders reeds
tevreden over de presentatie in
Nederland,zijzijn ookte spreken
over de perfect georganiseerde
opvang op het eiland. Van Hul-
ten en Zielinski hebbenwaarde-
ring voor de moeite die hun
gastherenCurinde, CPA, ITCde
KvK en het Bestuurcollege zich
getroost hebben om Curacao als
een goedprodukt te verkopen.

Voor afdeling Jeugdgezondheidszorg
GGD bestudeert voorstel
instelling management-team

WILLEMSTAD — Het per-
soneel van de afdeling
jeugdgezondheidszorgheeftde GGD voorgesteldom voor
°e medische aspecten binnenjjeze afdeling, een manage-
ment- team te benoemen,
"aarin zouden, naast het
jueuwehoofd, ookeen arts en
*en verpleegkundige zitting«■oeten nemen. Indien dathet
j\eYal is, zou het personeel
chkunnen verenigenmet debenoeming van een orthope-aagoge als nieuw hoofd.Ue vergadering met afgevaar-

digden van de afdeling Perso-neelszaken is totvolle tevreden-heid van de onderhandelings-
en devakbond ABVOeriopen.Van dezijdevanPerso-neelszaken is toegegeven dat de
rond de benoemingran het nieuwe hoofd, niet dertn!n?- 18 §eweest- Het personeel'acthier meerbijbetrokken moe-en) worden, erkent Perso-neelszaken.

snJervolgens is langdurig ge-
jProkenover de argumentenvan
et personeel van de afdeling«ugdgezondheidszorg dat eenrthopedagoge onmogelijk deva^Sche verantwoordelijkheid«ndeafdelingkan dragen. Voorartsen en de verpleegkundi-

cen/fn deafdeling is ditnietac-
Ptabel. Voorgesteld is om een

vlanagement- teamtebenoemen
de°r J^i^he aangelegenhe-
v n- "at de algemene leiding
hr\de afdeling bij het nieuwe„ °td ügt, is voor het personeel. "oor de GGD- afgevaardigden
nagezegd het voorstel met deUJJ-stafte bespreken. Besloten

is dat daarnacontact zal worden
opgenomen met de contact- per-
soon van hetpersoneel en devak-
bond. Bèbè Rojer van de ABVO
het weten goede ho*lp te hebben
dat er uit dit dialoog een oplos-
singvoortvloeit. Mochten de ge-
sprekken onverhoopt op niets
uitdraaien, zal de gedeputeerde
van Gezondheid en Milieuhygië-
ne alsnogbenaderd worden.

Politie helpt
bij bevalling

WILLEMSTAD — De politie
moest gisteren assisterenbij een
bevalling: de vriendin van de
jongemoeder was in paniek de
politie gaanhalen toen devrouw
weeën kreeg. Voordat dedoor de
politie gebelde ambulance bij de
woningarriveerde, was debaby,
een gezonde dochter, al met be-
hulp van eenpolitie- agenten de
vriendin, geboren. Moeder en
dochter, en de gealarmeerde va-
der, werden alsnognaarhet zie-
kenhuis gebracht.

NEGATIEFBEELD
"Tot nu toe bestond er een ne-

gatiefbeeld van de handelsmo-
gelijkheden op Curagao in Ne-
derland vanwege de econo-
mische tegenslagen van de
laatste jarenvoor het eiland.Bo-
vendien timmerde Curagao veel
te weinig aan de weg. Maar dedingenzijnaan hetveranderen",
zegt Zielinski die van Antilli-
aanseafkomst is."Ikbenvijfjaar
van het eiland weggeweest,
maar nu ik uit Nederland benovergekomen, zie ik dat er
sindsdien zoveel veranderd is
dat we het ondernemersklimaat
uitstekend kunnen noemen. De
free zone, het industriepark, de
containerhaven enzovoort, het
zijn allemaal goede voor-
beelden."

Van Hulten: "Natuurlijk zijn
er altijd wel een paar dingen te
noemen waarnog aangesleuteld
zou kunnen worden. Zo mist de
containerhaven een tweede
kraan. Dat maakt de haven on-
aantrekkelijk voor groot
transport, wantbij het uitvallen
van die ene kraan ligt de over-
slag stil. Gelukkig wordt er een
tweede kraan gebouwd hoorden
we."

Consulaat
WILLEMSTAD — Enrique

Eduardo Wilkinson deAlmeida,
is erkend en toegelaten, op de
voet van vreemdeling, als con-
sul- generaal van Argentinië
voor de Nederlandse Antillen
met standplaats Caracas.

Minguel Angel Unzueta, is er-
kend en toegelaten, op de voet
van vreemdeling, als adjunct
consul van Argentinië voor deNederlandse Antillen met
standplaats Caracas.

EERSTE KLAP
Ofdeoverige ledenvan deBra-

bant- delegatienet zo te spreken

zijnover devoorzieningen en mo-
gelijkheden op Curacao wil Van
Hulten nog even in het midden
laten tot vrijdag als dezakenlie-
den het hele programma afge-
werkt hebben en op persoonlijk
initiatiefgesprekkenhebben ge-
voerdmetvoor henaantrekkelij-
ke handelspartners. "Laten we
vooral geen overspannen ver-
wachtingen koesteren. Men
moetniet vergeten dattijdens dit
bezoek de inventarisatie van de
mogelijkheden vooropstaat.
Maar het zonet genoemde onder-
nemers- vriendelijke pakket en
het feit dat er zoveel onderne-
mers daadwerkelijk de oriënta-
tiereis naar de Antillenmeema-
ken, is natuurlijk op zich al een
goede zaak. Vergeet niet dat dit
deeersteklap is, en die is nog al-
tijd een daalder waard."

WILLEMSTAD- De delega-
tie van Brabantse zakenlieden,
die momenteel Curacao bezoekt,
is maandagavond ten huize van
gezaghebber Ronald Casseres
ontvangen. De Brabanders heb-
ben veel belangstelling voor Cu-
ragao als 'vooruitgeschoven han-
delspost' van Nederland in Mid-
den-en Zuid- Amerika.

...J. van Hulten van deKamervanKoophandel enNijverheid in
Den Bosch (rechts) enFriedrich
Zielinski, bedrijfskundig advi-
seur in hetNoord- Brabantse
Oss, in de tuin van hetLas Pal-
mas Hotelingesprek meteen ver-
slaggever van deAmigoe...

COMMISSIE
Al enigemaanden is een com-

missie, waarin ook de vakbond
zitting heeft, bezig om een
wetsvoorstelte makenwaardoor
deregels om verdere problemen
te voorkomen, vastgelegd moe-
ten worden. Die commissie
functioneert echter niet goed,
vindt Maurits. Het eerste
wetsvoorstel dat besproken

werd, vertrapte allerechten van
de vakbond. Nu ligt er gelukkig
een voorstel op tafel datvoor alle
partijen acceptabel moet zijn, zo
verwacht Maurits. De commis-
sie is echter al enigeweken niet
bij elkaar gekomen en de vak-
bonds- voorzitter vreest dat er
nog meer stagnatie zal komen.

Omdat de problemen voor de
taxichauffeurs op diemanier on-
opgelost blijven, wordteen alge-
mene staking voorbereid waar-
voor Maurits steun verwacht
van de ruime meerderheid van
dechauffeurs. OmdatMaurits er
echter zelfvoor pleit om de pro-
blemen aantafel opte lossen,wil
hij eerstafwachtenofde commis-
sie inderdaad eindvan demaand
bijeenkomt.

Chauffeurs zijnproblemen beu

Taxivakbond bereidt
algemene staking voor

WILLEMSTAD — De vak-
bond van Taxichauffeurs
staat in de startblokken om
alle chauffeurstemobiliseren
voor een algemene staking.
Vooralsnog wordt de ver-
gadering van de commissie
afgewacht die werkt aan een
wetsvoorstel om de proble-
matiek van de taxi's te rege-
len. Die vergadering wordt
sinds januariuitgesteld maar
zou hu op 31 maart moeten
plaatsvinden. Indienerwede-
rom uitstel komt, kan in de
week daarna een algemene
staking verwacht worden.

Dat verklaarde voorzitter
Mauritsvan de Taxibond diezich
ernstig zorgen maakt over de
toekomst van detaxi- chauffeurs
op Curagao. Van alle kanten
wordt er werk van hen 'afge-
snoept' zodat er vrijwel niets
meer overblijft voor detweehon-
derdtaxi- chauffeurs. Grote tou-
ring- bedrijven halenenbrengen
de toeristen, dehotels hebben ei-
gen busjes en de cruise- schepen
worden aan de voor de taxi's
meest ongunstige kade afge-
meerd, aldus een boze Maurits
die de overheid verantwoorde-
lijk stelt.

BEURTSYSTEEM
Naast de bekende problemen

met touring- bedrijven, blijken
er opde luchthavenookregelma-
tig incidenten te zijn als taxi's
voor hun beurttoeristen mee ne-
men.PNP-erDonald Hernandez
heeft deze kwestie inmiddels
schriftelijk bij het Bestuurscol-
lege aangezwengeld met het
dringende verzoek om zo snel
mogelijk een oplossing tezoeken
omdat de toeristen hier de dupe
van zijn.

Maurits liet evenwel weten
dat het 'beurt-systeem' prima
functioneert,zij hetdat sommige
chauffeurs zich daar niet aan
houden. Hij is de meningtoege-
daan dat dit systeem ge-
handhaafd moet blijven. Dat er
in aanwezigheid van toeristen
ruzie over gemaakt wordt waar-
bij de gemoederen soms erg hoog

oplaaien, isvolgens Mauritsniet
waar. Indieneen chauffeur voor
zijn beurt toeristen meeneemt,
wordt hij verbaliseerd maar
wordt, juistmethetoogop detoe-
risten, wel toegestaan dat die
toeristen vervoerd worden door
de betrokken chauffeur. De toe-
risten hoevenbeslist niet over te
stappen naar detaxi diewelaan
debeurt was, aldus Maurits.

Aanrijdingen
WILLEMSTAD —In de afge-

lopen vierentwintig uur vonden
er 16 aanrijdingen plaats waar-
bij3 gewondenvielen.Eén onge-
luk werd veroorzaakt door een
dronkenbestuurderen inéén ge-
val reed de dadernahetongeval
door.

De materiele schade wordt ge-
schat opruim 15.000 gulden.

Rozendal
hoort niets

meer uit
Suriname
WILLEMSTAD — Indien

ministerFrankRozendal van
Verkeer en Vervoer begin
volgende week nog nietsvan
deSurinaamseregering heeft
gehoord, zal hij zelf contact
zoeken. De minister blijft
vooralsnog op het standpunt
staan dat als de Surinaamse
regering geenoplossingvindt
voor het deviezen- probleem
van deALM, deSLM eind de-
ze maand met de vluchten
naar Curacao moet stoppen.

Zoals bekend zwengelde Ro-
zendal dezeproblematiek enkele
weken geleden weer aan. In het
verleden was er eenregelmatige
directe verbinding tussen Suri-
name en Curagao, zowel door
vluchten van de SLM als de
ALM. Toen deALM echter haar
geld nietmeer uitSuriname kon
halen, werdhier eenpunt achter
gezet.

Omdat er nog altijd veel be-
langstelling bestaat voor een
luchtverbinding tussen deze
twee landen, tracht Rozendal
een oplossing te vinden voor de
deviezen-problematiek. Een Su-
rinaamseregerings- delegatie is
op Curagao geweest om de eisen
van de Antilliaanse regering
aan te horen.Ook is aan de SLM
toestemming gegeven om negen
chartervluchten uit te voeren op
Curagao. Eind deze maand ver-
loopt deze tijdelijke toestem-
ming. Sinds de Surinaamse dele-
gatie weer huiswaarts is ge-
keerd, heeftRozendal nietsmeer
gehoord, liethij vanmorgen des-
gevraagd weten. Tot maandag
wacht deminister nogaf, danzal
hij zelf contact gaan zoeken. Hij
bevestigde vanmorgen nog-
maals dat indien er geen oplos-
sing door Suriname wordt aan-
gedragen voorhet deviezen- pro-
bleem, de SLM niet langer op de
Antillen mag vliegen.

INBOEDELS THUISBRENGEN - OVERAL TER
WERELD - IS ONS VAK!

Met ruim een kwart eeuw ervaring beschikt Meyer - I MPYFR TRANSPORT
Transportover dekennis, de middelenmaarvooralover fflC 'en ' n*** ***** **"demensenomeenbuitenland-verhuizingprobleemloos -
en tot in de puntjes te regelen -VAN HUIS TOT HUIS, .*
OVERAL TER WERELD. ' > M^ s/f/W^
Dat wij daarbijveel waarde hechten aan een begrip als t}o& W"
dienstbetoonvindt u terug in onze persoonlijke, klantge- f' :
richte aanpak. Telefoon $14766 Potarrsweg

V^ buno arends
praktijkopleidingen

■rub» arendstraat S tel. 23515
curacao scharlooweg 75 tel. 612470Op Curo-Do start de volgende ISW opleiding:

MARKETING PRAKTIJK
(aanvang 9 april 1988)

Bel voor toezending van gratis informatiefolders: lel.: 612470.

3

fiï_twwff toonzeherenafdeiing
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Bfllln PEPEenRALLEY

K WSi&Srw / * Pantalons van katoen en
|ÏK jP\y--\\/ corderoy
Il V \\ \ * hemden * sweaters

y * Bermuda's *boxing shorts
\\ V' en voor de sportieve man speci-
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\\ V ontvingen wij tennistassen en

sAj l i rugzakken.

WyP\\ \ ■ Wij accepteren ook bonnen.
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" /c!o>^v Curasao ■ Aruba
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Juan Farro:

Toeristen krijgen meer
aandacht dan jeugd

ORANJESTAD —Leerkracht Juan Farro, die
met zijn ingezonden stukken— ookin deAmigoe—entele-
visie- interviews de aandacht
wil vragen voor het drugsge-
bruik onder de schooljeugd
en maatregelen om dit tegen
te gaan, doet ditmaal een
dringend beroep op de rege-
ring meer in deze te doen.

Farro is van mening, dat een
toeristdieenigedagenAruba be-
zoekt, meer belangstelling van
de overheid krijgt, dan de eigen
jeugd, de toekomst van Aruba.
De pers staat niet alleenvol van
foto's van toeristen, die gehul-
digd worden omdatzij zoveel ja-
ren naar Aruba komen, daar-
naast staat de pers ook vol over
ongelukken en gevolgen van ge-
bruikvan verdovende middelen.

Farro wijst erop, dat hij
kortgeleden duidelijk het ge-
bruik van verdovende middelen
onder de schooljeugd, dat onge-
kende vormen aanneemt,aan de
kaak heeft gesteld. Er is nog

niets gedaan hiertegen, aldus
Farro, die meent dathij eenroe-
pende in de woestijn is. "Waar
wachtenwe op?"zo vraagt Farro
aan de ministerraad, Staten en
directievan Onderwijs. "Er zijn
reeds gevallen van verdovende
middelen bekend, die nadelig
zijnvoor deschoolgaande jeugd".

ORANJESTAD — In een
radio- interview vertelde het
afgetreden Statenlid John
Booi waarom hij opgestapt
was. Booi, die erom bekend
staat dat hij zijn woorden al-
tijd doordacht weet te kiezen,
liet zich op een gegeven
ogenblik, toen hem de vraag
gesteld waarom de zaak niet
intern in de partij geregeld
werd, ontvallen: "Men kan
een ezel niet naar deput bren-
gen". Haastig voegde hij er-
aan toe, dathij nooitpersoon-
lijk in zijn kritiek wilde zijn
dus ditmaal ook niet. In ieder
geval de ezel is nimmer bij de
put gekomen.

Bisslik na zwemmarathon:

Zwembad is dringende
noodzaak op Aruba

SAVANETA — In een ver-
klaring feliciteert AVP- Sta-
tenlidRolly Bisslik sportlera-
res Marina Kruier met de ge-
slaagdeDionZwemmarathon
van afgelopen zaterdag die
ruim tweeduizend toeschou-

wers trok. Opnieuw is bewe-
zen, aldushetAVP- Statenlid,
dat een zwembad een dwin-
gende noodzaak opAruba is,
vooral ook al omdat zwem-
men eenbekende Olympische
sport is.

Het Statenlid onderstreepte
de woorden van Marina, dat
zwemles op de scholen verplicht
gesteld dient te worden. Het is
bekend, dat de regering een en
ander bestudeert, doch onder
meer zal rekening moeten wor-
den gehouden met beschikbare
zwem- instructeurs en plaatsen
waar lessen gegeven kunnen
worden, alsmedetransport daar-
heen.

"Wij hebben overal rond ons
water", aldus Rolly Bisslik,
"maartoch moetenweeenzwem-
bad hebben om betere instruc-
ties te kunnen geven. Alleen in
een zwembadkan dezwemsport,
waterpolo en waterballet bevor-
derdworden.De situatieopAru-
ba is beter aan het worden", al-
dus besluit Statenlid Rolly
Bisslik. "Misschien is er wel een
zwembad in zicht".

ORANJESTAD — Zaterdag
12 maart organiseren de mari-
niers een fundraising 'Country
andWestern'- feest ten bate van
dekinderen van de Imeldahof.

Dit is van acht uur 's avonds
totéénuur 's ochtends inhet Ma-
rine Verlofcentrum te Eaglebe-
ach. Het programma vermeldt
naast het feesten opzijnAmeri-
kaans ook het optreden van
zangduo Tommy andFrancis, de
dansgroep Gold Dust, een loterij
met aantrekkelijke prijzen en
het steroptreden van een per-
soon, die de mariniers nog niet
willen verklappen. Er zijn ook
prijzen, waaronder een vliegtic-
ket naar Venezuela, beschik-
baar voor de personen die het
best verkleed komen in
'Country- en Western'-kleding.

Bedrijven met interesse
voor Aruba doorgelicht

ORANJESTAD — Twintig
bedrijven, die zich op Aruba
zouden kunnen vestigen,
werden de afgelopen maan-
den door Plant Location In-
ternational te Brussel door-
gelicht.

Minister Don Mansur vertel-
de, dat de Arubaanse regering
hiervan het rapport ontvangen
heeft en goede hoop heeft dat er
bedrijven zullen zijn die interes-
se hebben zich op Aruba te ves-
tigen.

Op de vraag of betrokken rap-
port net zoiets is als het destijds
uitgebracht Melchior- rapport
stelde debewindsmaninTeleno-
ticias, dat het Plant Location-
rapport zeer professioneel is uit-
gebracht. Twintig bedrijven
werden doorgelicht, waarbij ge-
keken werd wat de mogelijkhe-
denkunnen zijn. Niet alleen op
Aruba, maar ook elders. Daar-
naast werd ieder project op
zichzelfbezien. Als mogelijkebe-
drijven noemde minister Man-
sur visblik-industrie, chemische
fabriek, electronische appara-
tuur, sportschoenen enz.

Verwacht wordt datna hetpu-
bliceren van het rapport meer
bijzonderheden bekend zullen
worden gemaakt. De be-
windsmankon er nunogniet die-
perop ingaan.

Lezing Slot over
boot-registratie

ORANJESTAD — In de Nati-
onale Bibliotheek houdt profes-
sorP.K. Slot van de universiteit
van Leiden vanavond een lezing.
Hij zal sprekenoverhetregistre-
ren van boten, mogelijk op Aru-
ba. In hetkader van dienstverle-
ning is ditvoor Aruba een inte-
ressant onderwerp. De minister
van Verkeer en Communicatie
nodigt belangstellenden uit —detoegang is gratis—vanavond
de lezingte komen bijwonen.

Gerardus cursus
ORANJESTAD- Afgelopen

zaterdag werd bij de Gerardus
Cursus door de volgende leerlin-
genhet diplomakantoor- typiste
behaald: Riny Almary, Patricia
van der Biezen, Kitt Brokke,
Gracy Diojkhoff, Lucien Giel,
Eveline Harms,Lillian Hernan-
dez, Jeanette Kelly, Joureen
Kelly, GwendolineKwidama,
Evelyne Lampe, Vanessa
Loefstop, Janine de Mey, Ninos-
ka Nunez, Margaritha Rasmijn,
Ethline Ruiz, Jacky Ruiz, Chio-
ladyne Snijders (best geslaagde),
Maybelinne Thiel, Mirtha
Tromp, Aswin Wever en Epi
Wever.
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X'X'X'X*** >-C£Kp>\ SETAR is het overheidsbedrijf op Aruba, dat zorg
"XX'X'X'X /r*Z_f_jJ»i*, draagt voor het lokale en internationale telekom-
X'X'X'X'l" l_ii__*A^_i munikatieverkeer. Het bedrijf heeft een personeels-
X'X'X'Xv -Cfc —F bezetting van circa 300 werknemers. In het kader
"X'X'X'X"! Y-Dssir van een verdere professionalisering van de bedrijfs-
X'X'X'X'!*1 >OJy-*^ voering zoekt men een

":":":":":":":"$ jurist m/v
X*X*X*X*!* In deze staffunktie adviseert men de direktie t.a.v. aliejuri-
X'*XvXv!' dische aangelegenheden welke voor het bedrijf van belang
"I'XvX'Xv zijn. Onder meer vormen de kontrakten met leveranciers, af-
"XvX*X*X nemers, internationale instituten, consultants, personeel enz.
"X'X'XvX een c*ee' van ce zeer gevarieerde onderwerpen waarmee deze
X"x"X*X\* funktionaris gekonfronteerd wordt. Men rapporteert aan de
I*X*X*X*X* direkteur.
"X'XvX'X Van de kandidaten voor deze funktie wordt verwacht dat
XvX*X*X* zij minimaal 5 jaar werkervaring hebben in een relevante sek-
X*X»X*Xv tor- aangezien het hier een vrij zelfstandige funktie betreft.

X'XvX'X" re^- n -953
*"«"""""" ""■■".."^■"■■"""^■■""~- ~"*-~-""~~"■"■"~^".*—mmm~"~— '"X'X'X'X'! Schriftelijke sollicitaties voorzien van volledige ge-
»X"*">"«X*X** 't-1 gevens moeten worden gericht aan Drs. Harold
X'X'X'XV c—*j r—-I Arends, Psychologisch Adviesbureau, Postbus 751,
\'X'X'X'X I Curacao of Arendstraat 9, Aruba. Strikt vertrouwe-
XvXvXv " I lijke behandeling gegarandeerd.

X*X*X*Xv \!Vs'^ Gelieve ref. no van de funktie te vermelden.

x£x"*::X::- Li psychologisch adviesbureau
I-**»**»"-»*»**»*-»*-*- arendstreat 9, aruba scharlooweg 75b,curacao
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ABN Bank
Aruba Branch

Nos ta ofrece na turnos klientenan eu nan salariotacore via
nosbanco riba vncuenta corriente esiguientefacilidadnan:
A. Sobregiro riba nan cuenta corriente

B. Financiamentopacompra, construccion, reparacion of modemisacion
di vivienda

C. Financiamento pa compra di auto

D. Prestamo personal

E. Servicio di paga bo cuentanan di telefon, awa, corriente etc.

F. Servicio pa obtene vn tarjeta di credito

G. Cuenta di ahoro

G. Facilidad pa habri vn cuenta na Hulanda pa estudiantes
Esaki ta djiesalgun di etantisimobeneficionaneuABN BANK taofrece
pa anjas largocaba.
ABN BANK, e banco eu oficinanan den 44 pais rond di mundO.
Abo tambe ta eu ABN BANK?
Pa mas informashonsea asinabon di jamanos na telefon nr. 21515y nos lo
atende bo gustosamente manera semper.

A -*.,_-,__--
D o Banco di confianza

N_-_.._-._».
Aruba Branch
1 '

jjimiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiii-__i^
I Assurantie Makelaar heeft plaatsingsmogelijkheid voor j

= EEN BOEKHOUDER M/V |
Z Vereisten: s

Praktijk diploma Boekhouden en/of MBA, of ge-
lijkwaardige studie._ s

S Ervaring; tenminste 3 jaar. ;
S Met dehand geschreven sollicitatiebriefen curriculum (ko- _
; pie diploma's) te richten onder nr.825, bureau van ditblad,

S Nassaustraat 110, Oranjestad, vóór 15maart 1988.

J Salariëring - sociale voorzieningen (na persoonlijk onder- ;
a houd) nader overeen te komen.

ARUBA FASTENERS
SeroeBLanco 60G

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden is devaka-
ture ontstaan van een:

MTS BOUWKUNDIGE
De geschiktekandidaat zal zich vooral gaanbezig houden
met deverkoop van technische materialen en onderdelen.
Kennis van deEngelse, maarvooral deNederlandse taal is
een must.

Geïnteresseerden wordtverzochtschriftelijktereflekteren.
Nadere infokan verstrekt worden door de heer E. Maduro,
tel. 28449.

■_———————____________■_____■■■■■■!
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BEKENDMAKING
Wij makenhieronderbekend dat
ons spaarbankboeknummerA>
30619 als verloren is opge-
geven.
Een maand na heden zal ge-
noemd boekalsverlorenworden
verklaard en daarvoor in de
plaats een nieuw boek worden
afgegeven.

L ARUBA BANK N.Vy

BEKENDMAKING
Wij maken hieronder bekenddat
ons spaarbankboeknummer T-
-19446 als verloren is opge-
geven.
Een maand na heden zal ge-
noemd boekalsverlorenworden
verklaard en daarvoor in de
plaats een nieuw boek worden
afgegeven.

\_ ARUBA BANK HM.J

J RESORT V_

Do you speak English well?
Do you like talking to people?
Then we have the right job for

you, with a guaranteed minimum
salary.

For application, please call 29024
and ask for Helen or Glenda.

ORANJESTAD-Debekende
musicus/ componist Padü (del
Caribe) Lampe verrichtte(zie fo-to) — in het bijzijn van gouver-
neurFelipe Tromp en leden van
de commissie Himnoy Bandera— de opening van de 'Himno y
Bandera'- tentoonstelling in de
Nationale bibliotheek. Opattrac-
tieve wijze geeft de tentoonstel-
ling een uiteenzetting over de be-
tekenis van vlag en volkslied en
de Nationale dag in het alge-
meen.Detentoonstelling isop al-
le werkdagen voorhetpubliekge-
opend.
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TA HUUR
Espacio pa Oficina/Showroom

1) Schelpstraat nr.sB 160m2 Afl. 2500,00
2)Emanstraat nr.4 125m2 Afl. 1000,00

Cada espacio tin su propio toilet y airco unit

Espacio pa Warehouse
l)ltaliëstraatnr.l3 300m 2 Afl. 1250,00

E espacio aki tin su propio toilet.

Pa mas information yama libremente na:

PROPIEDADES HABIBE N.V.
Schelpstraat 58-A Tel.: 25523 of32789
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l ARUBA DAILY
\ ENTERTAINMENT i
0 o

° /vScÊ^FV^f~^ Aruba'sHottest Late NightDisco.
° _\ _Tt*l_V/_/ You can danceto the latestdisco soundsor justhave a °
° jftfr\^y drink,maybe playa game ofpool, pingpong, pinballor °
° vT^ f^"

_
even darts inour e

o |\ _V NEW GIANT BILLIARD PALACE.

a l.g. smithB*d. Ga/oore P"T2SiB\0 Oranjestad, Aruba. v»„l**'S*%W-*w ■ umtmmmmm i c

1 Detopnightelub Take away tel.: 33541 AimM %
o van Aruba Geopend van 11.00 a.m. fot 06.00 a.m. »
o I -a
o _"?■■_. GOLDENTULIP °S YOU ARE INVITED /fY|V arubaCaribbean ;
: to dine at one of Aruba's top rJSSSmSt^B'
0 restaurants proudly presents: «

I wmmwto "nÏÏE charles ;|
» Wilhelminastraat 7 ST.PAUL SHOW
1 Daily from 6.00-11.00 Ace. by Stacey Marks and our c

" Meat and fish, lightly seaso- swinging Hous^bandFerrari. "I ned, grilled and served on a daily curtain time 10.30 p.m. J
° marble stone. except Mondays »
°J: „~*Z „11. Club openfrom 9:00 p.m. till2:00 a.m. c
0 Forreservations Call. „vercharge show-time$7.„ min. 2 drinks %
a 24544 Forreservations please call 33555 0
D* 1 C

l Gezellige sfeer, goedeservice I
X vindt Uin wijverwachten Uvoor lunch I

RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR \I r\n/7 MO-7.00) of dinner (18.00- «

° C^___i^_kE®M Telefoon 22977 of 27833. ;

I B"rt<"ard DRIVE-IN |
s Theatre today

1 TfJDAY at 8:30 p.m. j
___________H__L'^_____l>

° at 8:15 p.m. i|Bj
0 lli____iffilil_lllUlllll' 1"nrMMim _if^ ___^_l__l B0 9 _K^fl___t_l Ir
o fiffij _*_i _frp' 9
0 lei ___■&_"""'*KB_l_P§JH _l
0 1 BB__. Bvw» wp

__i '-* _A_Ti_S_fe__«
0 1 Br" 9 _~___^V_B fl—3
0 I Br eBN&_|_i 9fco0 1 _L -I _r

o I ___é_v^__É'
°_ \ _PP-^^ 1°0 _ _. __B I__m___ml ■*088 _f« w^ ' ■/ KG Is

° £_B L _i __jft_ *i?sl BK "»*'J|ï*_|a
° !_,_■ __JH By W_____ fc___c
0 K_i JTj^NBCSfi▼__">, IPS'I0 jC-jw "S*'*k. i__l_ w_r_«
0 Sm_HbjßK___Hl I «__B_k Bs

°__*d _S__\s_*vE \m^ __Kf_fl _o
c azß [_&_VJ viamvm"
0 Bral B^«Bm^ - IB^^B B^

o B ! I__l _E
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ACTION 18yrs- THRILLER 18 yrs. j/
i TODAY THE j
o at 8:45 p.m. _ „, «- p-m- SQUEEZE ;
o COMEDY 18 yrs. .»BB99l>t>flBl>Bg9 0flQB88ll<)QOOQo n oon onnnflflflnnflfl o fl^



AGENDA

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

Telefoon: 24333.

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

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

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJESverschijnen op dinsdag envr"|dagen kunnen iedere dag tussen 08.00--12.00/14.00-17.00 uurworden opgegeven;
oenalve op zaterdag. Alleen zoekertjes, dieop maandag en donderdag voor 10.00 uur
wrien zijn, kunnen de dag daarop (dus
a|nsdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER

" 20.15 uurExlrme Prejudice (18 jr.).
": 20.45 uur The Squeeze (18 jr)URIVE-IN: 20.30 uur TheOuting (18 jr.).
BOTICA'S (nachtdienst){"abao brug: de! Pueblo, tel.: 22154.brug: San Lucas, tel.; 45119.
WACHTREGELINGDOKTORENoranjestad, Madiki, Tanki Flip, Noord, TankiLeenden, Paradera en Sta. Cruz: dokter J.van Veen, Tanki Flip 24, tel.: 27100.rinif. rquito' Savane'a en San Nicolas:
uoKter E. Weststrate,via Centro Medico SanNicolas, tel : 48833.
WIT GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;Noord; ,ei.: 23425;Santa Cruzen Paradera:47ri^8288/25543;Savanetaen Brazil: tel.:; San Nicolas:tel.: 45906; Da-
toor) " 29008 '""^gebouw), 24444(kan-
(voor brandgevallen,ongelukken of
Ai

of ander ongeluk gelieve'uarmcentrale op te bellen, tel.: 115)

TELEARUBA
WOENSDAG: 18.00 Thundercats:'o 30 CNN international news; 19 3CMama's Family; 20.00 Telenoticias:fO-30 Programma Kankerfonds; 21.0CUocumentary: «Nicaragua»; 22.00Lar-'yKing show; 22.50 Showbiz today(CNN); 23.30Sluiting.

DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters:1°.30 CNN international news; 19.3Cturotops; 19.55 Sportlotto; 20.00 Tele-noticias: 20.30 Miniserie: «Deadly'mentions..; 21.30 Where there's life"Natural childbirth»; 22.00 Larry Kincsnow; 22.50 Showbiz today (CNN)23-30 Sluiting.

gVERSENh.UGHT INFORMATION CENTER: dage-'lksgeopend van 07.00-20.00uur; na 20.00UUr informaties via verkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
£"00uur per daggeopend (alleengeslo-«n van zondag 20.00 uur tot maandagmor-9en 07.00 uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-i AAL(tel.: 24300): bezoekuren 15.00-15.45/18 30-19.30uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
<<*b52 - 22817): informatiecentrumwoensdag geopend van 08.30-12.00 uur -aardenbaaistraat8 (boven).

FRANQAISE DARUBA: iedere'aanda9 van 19.30-20.30 uur cursus voor
I,tp7rde'denen van 20.30-21.30uurFranseHratuur; dinsdagvan 20.00-21.00uur con-'satielessen; woensdagvan 19.00-20.00
n" ,CUrsus voor beginners - Colegio Aruba-
,

din^NIS (afd- Oranjestad): 19.30 uur"ner meeting - Bushiri Beach Hotel.

[?ENIEUWAPOSTOLISCHE «ERK(Schu-
12): 19.00uurkerkdienst.

SECRETARIES ASSOCIATION:
nashurü al9emene ledenvergadering -Ca-"Shito Room, Concorde Hotel.

raadI E?7!ANTSE KERK: 2000uur kerke-nd m dekleine kerk.

van2riIG;2OOOuLII"vanPro,essordrP.K.Slot
re aLtiUniversiteit van Leiden (thema: 'HetB*l&Naaciobnoaf' "^°P AfUba,)"

&DSEERNDAG
*'*~

4E5H'STORIKO ARUBANO: ope-
l2oo/iRnm??ndagt/mvriida 9van 09.00-
-12'00uurUur;zaterda9a 9 van 09.00-

LIJK! AMnLl,y^S-' GEZINS" EN HUWE"Wd^OEIVJKHEDEN(Lagoenweg 9A,
12 00/ ie?!8);!Bed8re werkda9 van 07.30--sP'aaktl3m°a 0; 16-30 UUr (00k m°9eliik af"aakte maken viatel.: 23145 of 25111).

Artiblf (ltich'in9Hulpaan SlechthorendenEaqleri„h??eLandstraat C-'onsgebouw t/o
960^"^3"08-30-

GEHANn^G4C.ENTRUM GEESTELIJK
aandan

CAHTEï"MANNAOBRA»:elke
u^r oelfl^ d°nderdag van 09.00-12.30hetoudAT^e °m Producten tekopen in9keetpWiXpr°PinM/OPrO-

-£8marl|ns'
Pernio"! d»nderdag): 17.30-18.30uur

* Hoë " G°'den TulipAnjba Caribbe-

Suhl^A4-0"1,?-00uur zwemlessen (
"asse'non oAE,! n F) voorkinderenen vol-aoenen -POVA-zwembad.

ADN valt uiteen
Ook ex-secretaris Roly Croeze opgestapt

ORANJESTAD — Ook ex-
-secretaris Roly Croeze heeft
in een lange brief zijn ontslag
genomen van de Aceion De-
mocratico Nacional (ADN),
nadatex-voorzitter/Statenlid
John Booi dit ook reeds met
een lange brief had gedaan.
Inmiddels hebben de partij-
raadsleden drs Orlando Fer-
rol enmevrouw Christina van

den Berg- De Freitas — die
beidenkandidaten waren bij
de laatsteverkiezingen—ook
bedankt als lid.Aanleiding is
het feit, dat John Booi ge-
dwongen werd zijn Statenze-
tel beschikbaar te stellen aan
ex-minister Charro Kelly.

Voorts zouden nog drie partij-
raadsleden overwegen hun ont-

slag in te dienen omdat ook zij
het niet eens zijn met de gang
van zaken. Uit de briefvan Roly
Croeze blijkt, dat hij evenals
John Booi erg teleurgesteld is
over de wijze waarop de laatste
tijd door deADN wordt opgetre-
den, welke niet zou voldoen aan
doelstellingen waartoe destijds
de partij werd opgericht.

Aan Croeze zou de huidige
voorzitter Charro Kelly destijds
verklaard hebben, dat hij het
voorzitterschap in handen zou
nemen, zorgen dat hij in de Sta-
ten komt, waarna hij campagne
voor zichzelf kan gaan voeren.
Croeze veroordeelt de 'one man
show', waarbij alleen eigen be-
langvoorop staat, ten scherpste.

Helemaal niet te spreken is
Croeze, zo blijkt uit zijn ont-
slagbriefaan departij, datChar-
roKelly steeds laathoren, dathij
deADNheeftopgericht,hij hard
gewerkt heeft voor de partij en
dathij uiteindelijk deman is, die
bij de verkiezingen de meeste
stemmenbehaalde.

Boos op Eman en ministerraad

Actiecomité van
overheidsvakbonden

ORANJESTAD — De over-
heidsvakbonden — GABA,
SADA, SEPA en SIMAR —
zijn het nieteens met debrief
van de minister- president
aan devoorzitter van het Ge-
organiseerd Overleg Aruba
(GOA), dat dit overleg niet
kan functioneren wegens on-
voldoende medewerking van
de overheidsvakbonden.

De regering weet drommels
goed dat zij zelf hiervan de oor-
zaak is, aldus debonden. De arro-
gante brief, stellen de over-
heidsvakbonden in een verkla-
ring, wijst weer eens_het karak-
ter en mentaliteit van premier
Eman en zijn Raad van Minis-
ters.

Opnieuw is dit een bewijs dat
deregering zand in de ogen van
de bevolking wil strooien over
door haarzelfbegane fouten. De
regering zou volgens devakbon-
den deze taktiek gebruiken om
dewetten door te drukken, zoals

waciiugeiü, vervroegd pensioen
enz, die tegen de belangen van
hetoverheids-personeel ingaan.

Helemaal niet te spreken zijn
de vakbondenover hetfeit dat de
premier in zijnbrief stelt dat de
regering het akkoordvan Noord
niet aanvaardt. Naaraanleiding
hiervan hebben de over-
heidsvakbonden een spoed- ver-
gadering gehouden om de situa-
tie te bespreken. Besloten werd
een actiecomité van de vakbon-
den te vormen, die binnen een
week de besturen moet advise-
ren wat er nu gebeurengaat.

Op dekleine man wordt een
oproep gedaan alert te blijven.
Totslotwordt met een voorbeeld
nog eens aangehaald, dat deze
regering meer voor de grote dan
de kleine man zou doen. Onder
meer dat over rente op spaarre-
keningen geen belasting meer
betaald moet worden. Welke
kleine man heeft een dergelijke
rekening? vragen devakbonden
inhun gezamenlijke verklaring.

PARADERA VOOROP
Achtentwintig jaargeleden

gaf Paradera de aanstoot om in
samenwerking met OVA in de
districten Koninginnedag te
gaan vieren. De Oranje Vereni-
ging Paradera — onder leiding
van Bonny Croes — organiseer-
de vele activiteiten die honder-
den bezoekers trok. Al spoedig
namen de andere districten ditvoorbeeld over en met dekomst
van de buurtcentra is het nu zo
dat overal Koniginnedag
enthousiast met sport en
volksspelen wordt gevierd. Ook

de Boulevardloop is al
achtentwintigjaarlang een vast
onderdeel van deze viering.

Voorzitter Van der Schoot
sprak de hoop uit, dat met
enthousiasme en samenwerking
Aruba nog vele jarenKoningin-
nedag mag vieren, zoals nergens
anders in het koninkrijk het ge-
val is. Hij verzocht een minuut
stilte voor de overleden leden
van deOVA, in hetbijzonderhet
enigeerelid datde OVA ooitrijk
was: Henk Kemmink. Hierna
werd — dankzij Netto Arends
vanKowloon—een champagne-
toast ingesteld op het jubileum.

Bezinning op 8 maart

SEPA: positie vrouw bij
overheid blijft moeilijk

ORANJESTAD — In een
verklaringbiedt deAmbtena-
ren- vakbond, SEPA, devrou-
wen op Aruba zjjn gelukwen-
senaan methuninternationa-
le dag. "Niet alleen een dag
omte vieren, maarook despe-
cialeaandacht aan de situatie
en positie van devrouw in on-
ze gemeenschap", aldus SE-PA- voorzitter Gregorio
Wolff. B

Hij wijst erop, dat in deze tijdsteeds meervrouwen aan het ar-
beidsproces deelnemen, waarbij
niet altijdrekening met deposi-
tie van de vrouw wordt gehou-

den, uij voorueeid ïüet datzij ook
een gezin heeft. Wat deoverheid
betreft is depositie van devrouw
nog steeds moeilijk ondanks het
feit dat het discriminerend arti-
kel in deLandsverordening Ma-
terieel Ambtenarenrecht, welke
derechtspositie van devrouwre-
gelt, werd geëlimineerd. Als
voorbeeld haalt de SEPA in dit
geval de kruisweg aan die ge-
gaan moet worden voor de vrou-
wen diein dienstzijnen hetrecht
op pensioen moetenkrijgen.

In het SEPA-radioprogram-
mavan vandaagzalaan deInter-
nationale Dagvan de Vrouw alle
aandachtworden besteed.

PARTIJBELANG
Wathet Staten- lidmaatschap

betreft, waarvoorKelly na zijn
aftreden als minister stond te
dringen, vraagt Croeze zich afof
de ex-minister zich te trots voel-
deomnazijnministerschapweer
als ambtenaar te gaanwerken.

Croeze is van mening datKel-
ly alsminister allekansen heeft
gehad om 'in de picture' te ko-
men, doch dat hij daarvan geen
gebruik wist te maken. Croeze
verdenkt voorzitterKelly ervan,
dat hij Booi weg wilde hebben,
vanwege hetrespect enpopulari-
teitdat Booi in alle lagen van de
gemeenschap had, vanwege zijn
optreden als voorzitter en Sta-
tenlid.

Croeze, dieals nummervierop
de ADN- lijst staat, noemt het
onbegrijpelijk datKelly nu voor
de televisie komt vertellen, dat
hij niet kan begrijpen dat de
regering overheidskantoren in
San Nicolas bouwt, terwijl ge-
bouwen van de Lago beschik-
baar zijn. Toen hij ministerwas,
heeft hij niets in die richting la-
ten horen noch gedaan.

Drs Orlando Ferrol, die ook
schriftelijkzijn ontslag indiende
als lid van deADN, steldein zijn
brief aan het ADN- bestuur:
"Het is mijn oprechte overtui-
ging, dat Booi op voorbeeldige
wijze en geheel in overeenstem-
ming met de principes van de
partij zich vanzijntaak alsparle-
mentariër heeft gekweten. Er
was mijns inziens dan ook geen
enkele reden van algemeen be-
lang noch van partijbelang, die
een dergelijkekoers van departij
kan rechtvaardigen", aldus drs
Ferrol.

BESTUUR
Het bestuur werd als volgt

aangevuld enof'veranderd: voor-
zitter Jos van der Schoot, vice-
voorzitterWim Martinus, secre-
taris Luis Zievingen, pen-
ningmeester Poy Jong en leden
frère Kaspar (scholen), Z. We-
ver- Ras (Brazil), Djurre Vries-
wijk Senior (geüniformeerde
jeugd), SeverianoFeliciano (Pa-
radera), Elsa Geerman- Duberro
(Santa Cruz /lintendans), Jerry
Gomez (Sport), Fransisco Ruiz
(Tanki Leendert), Ovito Tromp
(noord), luitenantder mariniers
O.A. Quandt, onder- inspecteur
van politic Shon Pc Krozendijk,
Stella Thodé (San Nicolas), Ju-
dithLing/Delkis Floris (Biblio-
tecaNacional).

De viering van Koninginne-

dag op au april zal in het teken
staan van de vijftigste verjaar-
dag van koningin Beatrix. On-
der meer de volgende activitei-
ten staan op het programma:
aanbieden gelukwensen door
Staten- voorzitter mr Hector
Gonzalez, de uitreiking van de
Dr Leito Jeugdbeker, deceremo-
niëlevlaggeparade, tentoonstel-
ling 'Koningin Beatrix vijftig
jaar'in deNationale bibliotheek,
activiteiten door jeugd- bewe-
gingen, vlieger- wedstrijden
doorKiwanisclub Aruba, Oran-
jebal,volksspelen in alle distric-
ten, sportwedstrijden, dragra-
ces, lintendans en Boule-
vardloop. Het programmawordt
nu geheel uitgewerkt.

In Club Visage

Feestavond Kiwanis Aruba
vanwege nationale feestdag

ORANJESTAD—DeKiwa-
nisclub Aruba organiseert
volgende week vrijdag — de
Nationale feestdag van Vlag
enVolksliedvanAruba—een
feestavond in Club Visage.
Muzikale medewerking
wordt verleend doorMusical
Time en Papito y su Doble
Sabor.

Er zijn deurprijzen beschik-
baar, terwijl de opbrengst van
deze nationale avond ten goede
komt aan het activiteiten-fonds
van deKiwanis tenbehoeve van
de gemeenschap. Op het prog-
ramma van dit jaarheeft deKi-
wanisclub Aruba nog staan als
activiteiten: een Paasfeest voor
minderbedeelde kinderen, een
vliegerwedstrijd ter gelegenheid
van Koninginnedag, een
jeugdseminarvoor de MAVO-
examenklassen, de Jan Bezem

beste studentpnjsenhetbouwen
van een speeltuin voor Casa Cu-
na. Kaarten voor vrijdagavond
zijnbij ledenvan deKiwanisclub
en Club Visage verkrijgbaar.

PREMIER: BELANGRIJKE BIJDRAGE BAND MET ORANJE
Koninginnedagviering sinds jaren in alle districten

Oranje vereniging veertig jaar
ORANJESTAD—Opbescheidenwijzeheeft deOranjeVere-

nigingAruba (OVA)— deenigeOranje- verenigingbuiten Ne-
derland — maandagmiddag in Kowloon Restaurant het feit
herdacht, datveertig jaar geledenonder voorzitterschap van
W.F.M. Lampe de verenigingwerd opgericht.

Indie afgelopen veertig jaaris
de OVA een deel van de maat-
schappij geworden op Aruba en
daarbuitenenheeftzeer veel bij-
gedragen om de al toch hartelij-
ke banden tussen Aruba en het
Huis van Oranje stevigeraan te

halen. Premier mr Henny Eman
benadrukte dit in een gelu-
kwens- telegram namens rege-
ring en bevolking, waarin hij
dank bracht voor de bijzondere
wijzedat deOVAzorgdroeg voor
versteviging van debanden tus-
sen de Arubaanse bevolking en
hetkoninklijk huis.

Voorzitter Jos van derSchoot
—diereeds achtendertig jaarbe-
stuurslid is, waarvan de laatste
vierentwintig jaaralsvoorzitter— memoreerde de veertig jaren
van de OVA. Dankzij enthousi-
asme en medewerking kon bij-
voorbeeld de viering van Konin-
ginnedag uitgroeien tot een vie-
ring inalledistrictenvan Aruba.
In debeginjaren werdKoningin-
nedag nauwelijks in de distric-
ten gevierd. Alles was gecon-
centreerd in Oranjestad waar de
aubade, de militaire parade, hetopenbaar gehoor in witpak met
zwart strikje, dezeilwedstrijden
metgrotebotenen andere activi-
teiten werden gehouden.

ORANJESTAD - De Aru-
baanse Kunstkring presenteert
op woensdag 16 maart om halfnegeninCas diCulturade beken-
de Israëlische pianist en orkest-
dirigentIlanßogoff. MeesterRo-
goffheeft al meerdere malen op
Aruba veel succes geoogst en zal
deze keer weer een concert geven
met werken van Brahms, Schu-
mann en Chopin. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij de boekhandels
en aan dezaalop deavondvan de
voorstelling.

Minister Vos op conferentie op Barbados

Alle middelen aanwenden
om drugsoorlog te winnen

ORANJESTAD — "Wij al-
len in dezezaal en deregerin-
gen die wij vertegenwoordi-
gen, hebben een plicht om op
te treden. Wij moeten strijden
tegen de toenemende groei
van drugs en dapper genoeg
zijnomtevechten voor detoe-
komst vanonze landenen wat
het meest belangrijk is: voor
de toekomst van onze kinde-
ren", aldus minister van Jus-
titie, Watty Vos, gisteren in
zijn toespraak op de Cari-
bische drugsbestrijdings-
conferentie in Barbados.

De minister noemde het
drugsprobleem een bedreiging
van monumentale proporties.
"In de hele regio hebben de
drugsbaronnen houvast gekre-
gen, hele naties gegijzeld, wet-
tenovertreden, kinderen enpoli-
tiemensenvermoord en wekun-
nen niet aan de conclusie ontko-
men",zo zei deminister, "dat de-
ze dreiging een internationale
veiligheidscrisis is. Voor ons is
het nu tijd om met moed en
vastberadenheid op te treden":

Minister Vos haalde een pas-
sage uit de New York Timesvan
vorige week aan, waarbij gesig-
naleerd wordt dat de intimida-
tie, het geweld en de liquidatie
van personen door drugshan-
delaren doorgaan met ondermij-
ning van de wereldomvattende
inspanning om de drugsproduc-

tie en -verhandeling een halttoe
teroepen.

Op de vertegenwoordigster
van de Verenigde Staten deed
minister Vos het beroep om de
danknamens alle Caribische lei-
dersuitte brengen aandeeerste
dame van de Verenigde Staten,
NancyReagan, voor haar onver-
moeibare inspanningen om de
vraagnaar drugs in deVSte ver-
minderen.

De ministerliethierop volgen,
dat wat betreft de consumptie
van drugs het belangrijk is zich
terealiseren, dat het nieteerlijk
is om alleen de drugs- produce-
rende landen de schuld te geven
voor ditprobleem. "Als er in een
vrijeeconomiegeen vraag is, dan
»s er ook geen levering", aldus
minister Vos.

Wat betreft de verkoop van
drugs zei minister Vos, dat alle
landenbereid moeten zijndeel te
nemen aan de totale uitlevering
van de 'baronnen van de onmen-
selijkheid". Dit is volgens hem
echter geen gemakkelijke taak,
omdat de meestelanden in dere-
gio de mogelijkheden, ervaring
of de vuurkracht missen om ie-
mandvangrotebetekenis vast te
houden wanneer hij eenmaal
wordtgevangen genomen.

SAMENWERKING
Er moet dan ook een hechtere

samenwerkingkomen tussen de

geallieerde naties,equipment en
training moeten worden ver-
schaften de landen moetenvoor-
bereidzijnom hethoofdtebieden
aan de dreigingen waar en wan-
neer ze ook plaatsvinden. "In-
dien er werkelijk een oorlog te-
gende drugsbestaat, danmoetU
paraat zijnom Uw legerintezet-
tenom deze dreigingtegemoette
treden", liet ministerVoshoren.

Wat betreft het drugs-
transport zei minister Vos, dat
Aruba nietin de beweringen ge-
looft, dat de Verenigde Staten
hun verantwoordelijkheid zul-
len inkrimpenen alleen deeigen
grenzen gaan beschermen. Op
het gebied van de drugsproduc-
tielietministerVoshoren, dat de
Verenigde Staten zeer zeker de
technologie bezitten om vijandi-
ge schepen te lokaliseren in het
midden van nachten inhet mid-
denvan een oceaan.

Aruba — aldus minister Vos
tot slot — heeft het genoegen
deel te zijnvan de oplossing van
deze verschrikkelijke crisis en
nodigt U allen uithetzelfde te
doenen dezeoorlogmet dadente-
gemoet te treden. "Alswij straks
deze conferentie verlaten, moe-
ten we een unanieme overeen-
komsthebben, dat alleburgerlij-
ke en militaire hulpmiddelen
aangewend zullen worden om de
oorlog tegen de drugs te win-
nen", aldusministervanJustitie
Watty Vos.

Minister Mito Croes:
Vrouwen nemen belangrijke
plaats in gemeenschap in

ORANJESTAD— Ter gele-
genheid van de Internationa-
leDag van deVrouw wees mi-
nister van Welzijnszaken, mr
Mito Croes, op debelangrijke
plaats die de vrouwen in de
Arubaanse gemeenschap in-
nemen.De bewindsman wees
erop, dathij alsministerdage-
lijks veel contact met vrou-
wen heeft, waarbij lüjzijnvol-
doeninguitte, datsteedsmeer
belangrijke posten door
vrouwen worden bezet.

In ditverband haaldeminister
Croesaan,dat onderhetdeparte-
ment van Welzijnszorg, waaron-

derCulturele Onderwijs en Soci-
ale Zaken vallen, de vrouwen
hierin een belangrijke rol spe-
len. Ophet ogenblik is hetzo, dat
demeerderheid van de studeren-
den buiten Aruba vrouwen zijn,
hetgeen inhoudt dat in de toe-
komst depositie van de vrouw in
de gemeenschap nog belangrij-
ker zal zijn, dannu het geval is.
Zij zullen posten kunnen bezet-
ten op economisch, financieel,
sociaal en cultureel gebied. "Op
dit ogenblik kunnen we reeds
zeggen", aldus ministermrMito
Croes, "dat het merendeel van
onze opvoeders vrouwen zijn,

vooral wat de opvoeding in huis
betreft, namelijk de moeders die
de meest belangrijke positie in
de gemeenschap hebben.

PLANNING
Ten aanzien van sociale plan-

nen maakte minister Croes be-
kend, dat deregering twee vrou-
wen heeft aangewezen, diewerkzaam zullen zijn op het de-
partement van Sociale Zaken ophet terrein van socialeplanning.Wat de wetgeving betreft zetteminister Croes uiteen, dater nog
verschillende artikelen zijn, diediscriminerendzijnvoor devrou-
wen, artikelen uit de verledentijd toen nog andere normengolden.

In ditverbandbenadrukte mi-
nister Croes, dat bij de inwer-king treding van de Arubaanse
constitutie daarin duidelijk be-
paald is, dat alle wetten, die dis-
criminerend voor de vrouw zijn,
vervallen. Hetgeen nog eens be-
vestigt watreeds in het Verdrag
van Rome en het Verdragvan de
Verenigde Staten is bepaald.

"Wijmoeten nogverder gaan",
aldus minister Croes, "niet al-
leen wat wetten betreft, maar
ook wat de mentaliteit van onze
gemeenschap betreft, die de
vrouw depositie moet geven die
zij verdient, een positie gelijk
aan die van de mannen. Dit
brengt ook met zich mee de ver-
antwoordelijkheid om initiatie-
ven op dit gebied te nemen. Uit
dewijze waarop de vrouwen hun
taak vervullen, blijkt duidelijk
datzij hiervan overtuigd zijn".

Minister Croes besloot met de
opmerkingdatdeInternationale
Dag van de Vrouw een dag van
bezinning is op de belangrijke
taak die de vrouwen in de ver-
schillendeberoepen—ook dage-
lijksthuis in hetgezin—hebben.

Containerschip
Hybour Travel
in problemen

ORANJESTAD— Het contai-nerschip 'Hybour Travel', dat
maandag de haven van Oranjes-
tadverliet metbestemming Mia-mi,kreegkort navertrektekam-
pen met motor- problemen. Op
twaalf mijlen noord-west van
Arubawerd assistentie vanAru-
ba gevraagd, waarna de sleep-
boot 'Andicury' zee koos en korte
tijd later het schip naar de haven
van Oranjestad sleepte.
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RAPHAEL STATIE HEEFTKRITIEK OP HET LOKALE HOTELWEZEN

Antilliaanse horecaman wil niet terug

"We hebben motiverende
hotelmanagers nodig”

WILLEMSTAD—"Het grotefalenvan hethotelwezen isniet
zozeer te wijten aan het onvoldoende functioneren van hetbe-dienend personeel, maar meer aan het gebrek aan interesse
van de managers van het hotel. Zij hebben de neiging zichachter hun bureau terug te trekken en van 'behind the desk'orders uittevaardigen aanhetpersoneel. Nooitzal jeeen gene-
ral manager zien die samen met hetpersoneel delobby door-loopt om te zien of er nog ietsop teruimen valt en ofde gastennogiets te wensen hebben. Hetkader staat tevervan hetperso-neel, demanagers doen te weinig hun besteen te worden met
het team en ze motiveren het personeel te weinig om een opti-male service aan de hotelgasten te verlenen. Dat maakt me
enorm kwaad."

Dat zijn dewoordenvan de33-
-jarigeRaphael BenitoRodriguez
Static. Een Bonaireaan die zijn
sporen in de hotelwereld
ruimschoots heeft verdiend. Ja-
ren geledenliethij zijnpositie als
assistent general manager van
HotelBonairevoor wat zijwas en
verliet deAntillen omelders zijn
geluk te beproeven. Indertijd
haalde Raphael Statie reeds de
kranten, toen bekend werd dat
hij weg wilde uit de hotelsector
omdat hij duidelijkzag datde be-
drijfsvoering van het hotel waar
hij voor werkte een 'restyling'
nodig had. Hij kreeg echter geen
carteblanche en vertrok in 1982
met het vliegtuig zonder
vastgestelde eindbestemming
naar het Verre Oosten.

Nadien heeft hij het via een
aantal werkgevers in de hotel-
sector weten te brengen totresi-
dent manager en waarnemend
general manager in een hotel in
Balikpapan (Oost- Kalimantan)
van de gerenommeerde hotelke-
ten van Beaufort International
Hotels.

hemverwacht wordt. De Antilli-
aanse hotels trekken managers
uit hetbuitenland aan. Logisch
dat dieverwachten dat net zoals
'thuis' hun systeem van leiding
gevenook hierwerkt: zij bevelen
en het personeel voert uit. Maar
zo werkt het helemaal nietop de
Antillen. Een manager moet als
een vriend van het personeel
meedraaien in de service verle-
ningen uitleggen kijk zo doe je
dit, zo doejedat, let hier eens op,

...hotelkenner Raphael Statie:
"We kunnen hier in de lobby zit-
ten van 's ochtends vroeg tot 's
avonds laat, maar denk niet dat
de general- manager langs zal
komen om te zien ofalles naar
wens verloopt"...

VERANDERING NODIG
Naruim vijfjaar is Statieweer

terug om te zien hoe de horeca-
sector er opdeAntillenbij staat.
En dat is in veel opzichten goed,
maar op belangrijke punten
staan de hotels er niet al te best
voor. "Als daar niet gauw ver-
andering in komt, blijven we de
komende twinti_jaar zo door-
sudderen, terwijl dingenm^ieen
klein beetje moeite veel beter
kunnen."

In de lobbyvan een groot hotel
buiten Willemstad vertelt Rap-
hael Statie over water naar zijn
mening allemaal aan schort.
Maar nog voor hij kan beginnen
dientzich een voorbeeld aan van
dat waar hijkritiek op heeft. De
bestelde drankjes doen op zich
wachten en de rekening moet
meteen betaald worden. Na een
half uur heeft niemand van de
bar er aan.geacht langs te ko-
men om te vragen of men
misschien nog een drankjewil.

"Dat is nou precies wat ik be-
doel, die attentheid ontbreekt.
Zij hebben onsweibediend.maar
er is nog niemand gekomen om
de man naast ons tevragen ofhij
iets wil drinken. Het barperso-
neel denkt datze in debar moet
blijven. Zolang niemand van het
kader hen er amicaal op wijst,
dat het een teken van hoffelijk-
heid is om ook aan de gasten te
denken als ze er zelfnietom vra-
gen,zal hetpersoneel zijn gedrag
nooitwijzigen."

"InEuropa enAmerikais alles
goed geregeld. De managers ge-
ven de opdrachten en elk perso-
neelslid voelt aan wat er van

geef daareens aandacht aan. En
op zijn tijd een schouderklopje.
Zo pikt het personeel het vak op
en gaat het beterfunctioneren."

LAKSHEID
"Het is beslist niet zo datAn-tillianen lui zouden zijn en dat

het hotelpersoneel daarom zo
slecht functioneert. Hetvraagt
alleen om een andere manage-
ment- aanpak en dat heeft men
nog niet door. Het is overigens
niet alleenhetAntilliaans hore-
capersoneel dat laksheid verwe-
ten kanworden: datkomt overal
voor. In Chicago, waar ik een
tijdjehebmeegedraaid ineen ho-
tel, deedzich hetzelfdevoor. Men
moetnietvergeten datpersoneel
perdefinitiezich zoveel mogelijk
drukt: Ifthey can get away with
it, they will certainly do it."

Een ander punt van kritiek
vindtRaphael Statie datAntilli-
anen te weinig kansen krijgen.
De hotelbusinesszit te springen
om goed kaderpersoneel, maar
men geeft devoorkeur aan bui-
tenlanders. Bovendien heeft
men deneigingAntillianen min-
der tebetalen. Het ligt dantoch
voor de hand dat zij minder be-
reid zijn tepushen omhogerop te
komen. De Antillianen krijgen
geenkans. Daaromben ik inder-
tijd ook weg gegaan van Hotel
Bonaire. Ikwist datik een hoge-
re positie aankondandievan as-
sistent general manager, maar
in dezes jaardat ik daargewerkt
heb, is me nooiteen gelegenheid
geboden dat te bewijzen. Toen ik
eenmaal in het buitenland was,
heb ik veel meer kunnen berei-
ken. Niemandkent jedaaren ze
letten op watjepresteert, nietop
het feit datje Antilliaanbent."

RAPHAEL STATIE beschikt
over meer dantien jaarhore-
ca- ervaring. In 1976 begon
hij als receptionist in het 32-
-kamers tellende Flamingo
Beach Hotel' op Bonaire. Na
een jaarstapte hij over naar
Hotel Bonaire (144 kamers).
De zes jaardat hij daar bleef
sloot hij af met een aanstel-
ling alsassistent generalma-
nager. In oktober 1982 ver-
trokhijnaar deOriënt. InSin-
gapore, Maleisië, Indonesië,
Japan, Hongkong en Thai-
land beproefde hij enkele
maanden zijn geluk.
Siegfried Beil, president van
Beaufort International Ho-
tels gaf hem een kans in een
140kamer-hotel in Malakka.
Maar zijn nieuwe werkgever
eisteweldathij van onderaan
opnieuw zou beginnen. Van
bordenwasser en schoon-
maakwerk in toiletten en de
paardenstallen klom de Bo-
naireaan Statieop totfrontof-
fice manager, rooms division
manager en assistent ex-
ecutive manager. Tijdenszijn
klim werd hij diverse malen
overgeplaatstnaar een anderhotel. Onder meer The Ma-lakka VillageResort en hetTanjung Aru Beach Hotel.Uiteindelijk bereikte Statie
depositie vanresident mana-
ger en assistent general ma-
nager. Bij zijnterugkeernaar
Indonesië in juni bestaat er
een kans dat hij aangesteld
wordt als general manager in
een van de hotelsuit deBeau-
fort- keten.

MOE
"Ik vinddaternogte vaak tevlug
geoordeeldwordtdateenAntilli-
aaninopleiding nietgoedfuncti-
oneert. Logisch datzo iemand op
den duur danook moe wordtvan
depogingeneen hogere positie te
bereiken."

Dat de uit hetbuitenland aan-
getrokken managers ontevre-
denzijn met hetpersoneel datzij
moeten trainen, is ook voor een
deel te wijtenaan detrainingdie
zijzelfinEuropa ofAmerika heb-
ben gehad. De manier waaropzij
geleerd hebben management te
voeren,werkt gewoon niet in dit
gebied: Ze moeten zich verbon-
den weten met het personeel.
Het heeft te maken met simpele
dingen als het rechtzetten van
een bloempot die niet in hetmid-
denvan een tafel staat. Hetgaat
omeen praatjemaken met de ho-
telgasten. Alseen generalmana-
ger in deze kleine dingen attent
is, danpikt hetpersoneel dat op
den duur op.De gasten van hotel
Bonaire dachten indertijd datik
de general- managerwas, omdat
ikdegene wasdiemetheneen ge-
sprek begon in de lobby. Degene-
ral- manager zag jedaar nooit."

ON THE JOB
"Het hotelwezen heeft het

meest behoefte aanmotiverende
managers. Als de 'on the job'-
training van een toekomstige
vervanger en het voortdurend
motiveren achterwege blijven,
danvoorspel ik dater in deeerste
twintig jaarnog nietsverandert
in debedrijfsvoeringvan het ho-
tel. En wie worden daar de dupe
van? Antilliaanse werknemers
èn de hotelgasten die door de
nonchalante houding van het
personeel wegblijven."

"De overheid zou hierin kun-
nen meewerken doorer op toe te
zien dat buitenlands kader zich
houdt aan de opleidings-clausu-
le in het contract. In de tweede
plaats zou de overheid niet moe-
ten afwachten of er zich iemand
uit de lokale bevolking met am-
bities zich meldtvooreen horeca-
functie. Zij zou een promotieac-
tie moeten voeren en gekwalifi-
ceerde mensen moeten oproepen
zich te meldenvoor eenaanstel-
lingin de hotelwereld."

KWAAD
"Echt, ik voel veel voor deAn-

tillen, maar ikkan zulke dingen
niet uitstaan, het maaktme ont-
zettendkwaad. Ik heb zes maan-

den verlof gekregen van mijn
werkgever in Indonesië om te
kijken of er elders op de wereld
nieuwe kansen voor mij liggen.
Op deAntillenzijnerookwel mo-
gelijkheden, maar ik ben nog
niet bereid terug te keren. Zo-
lang men Antillianen met vol-
doende capaciteiten nietopgelij-
ke wijzerespecteert als men bui-
tenlands kader respecteert, dan
kies ik er voor om naar Spanje,
Italië of terug naar Indonesië te
gaan."

WILLEMSTAD - Onlangs
ontving minister van Onderwijs
en Cultuur E.A. Woodley in devergaderzaal van deRaad van
Ministers, de leden van de com-
missie ter begeleiding van stu-
denten van Bonaire en deBoven-
windse eilanden. Bij deze gele-
genheid bedankte Woodley de

commissie voor de bewezen
dienstenvanaf1977.De commis-
siewerdontbonden.De ledenkre-
gen een plaquette.

Foto: het moment, waarop
Woodley de plaquette met op-
schrift aan één der leden over-
handigt.

Inbraken
WILLEMSTAD—Inde nacht

van zeven op acht maart werden
maar liefst 22 inbraken gemeld.
Veertien daarvanvonden plaats
onder 'verzwarende omstandig-
heden', twee inbrakenwerden in
scholen gepleegd en bij twee in-
braken bleefhetbij een 'poging1.
Bovendien werd een geval van
bedreiging, mishandelingen op-
lichting gemeld.

WILLEMSTAD - Gedepu-
teerde van Toerisme ir Herman
George heeft in het Avila Beach
Hotel een herinnerings-plaquet-
te overhandigdaan het echtpaar

Sylvia enHenryLivingstone'. Het
echtpaar bezoekt al tien jaar
achtereen Curacao. ElioRomijn
van het toeristen- kantoor washierbij aanwezig.

BUITENLANDERS
"Na zes jaarweggeweest te

zijn zie ik nog steedsbuitenlan-
dersaan detop van Antilliaanse
hotels. Men zegt dat er geen ge-
schikte Antillianen zijn voor de
hoge functies. Maar waaromzijn
dieer niet? Omdat de managers
hetvertikken hun assistenten zo
goed op te leiden dat ze na het
verlopen van hun contract het
bedrijf over kunnen laten aan
een lokale hotel- manager. Ik
vind dat men erop moet toezien
dat als buitenlanders een
contract tekenen voor twee jaar

management van een Antilli-
aans hotel, dat er tevens afge-
sproken moet worden dat zij na
die twee jaareen volledig opge-
leide vervanger kunnen afleve-
ren. De eigenaren stellen zich in
deze onvoldoende sterk op, is
mijn mening. Bovendien is het
buitenlandse kader niet gebaat
bij vervangers omdatverlenging
van hun contract op het spel
staat."

Ookplaats voor verslaafde meisjes

Plannen voor opzet
nieuw afkick-centrum
WILLEMSTAD-Help

hen, help ons. Deze slogan is
verwerkt in de naam van een
nieuwe stichting die
drugsverslaafden wil helpen
afkicken. De formele naam is
Fundashon Centro diRehabi-
litation Yudanan Yudanos.
Deze stichting zal in te-
genstelling tot twee andere
opvangcentra geenreligieuze
grondslag hebben. Als de
plannen voor dit centrum
doorgangvindenzal daarmee
de eerste opvang voor ver-
slaafde meisjes een feit
worden.

Totnu toe is dehulp aan vrou-
wen en meisjeseenondergescho-
ven kindje geweest. De bestaan-
de opvangcentra ontbreekt het
aan middelen om zowel jongens
als meisjes onderdak te bieden.
Een instelling voor alleen meis-
jesis nog niet van de grondgeko-
men. Tegen de tijd dat het op-
vangcentrum operationeel
wordt zal er naast opvang voor
vijftienmannenruimte zijnvoor
viervrouwen.

De naam van de stichtinglaat
zich als volgt verklaren: door
'hen' (de drugsverslaafden) te
helpen, helpt een samenleving
zichzelfen blijft zij gespaard voor
denegatieve invloed die narcoti-
ca hebben zowel opindividu, ge-
zin als samenleving.

Het idee voor Yudanan Yuda-
nos is ontstaan bij de Afdeling
Geestelijke Volksgezondheid.
HetAGVricht zich alleen opmo-
mentopnames, langdurige ter-
mijnbegeleiding is echter nood-
zakelijk. Het is de taak van het
nog terealiseren centrum toe te
zien op gedegen begeleiding, re-
habilitatie en resocialisering.

PRIVÉ-INSTITUUT
Het centrum wordt een privé-

instituut, maar met bemoeienis
van de AGV en het gouverne-
ment.

De plannen zijn niet verder
dan detekentafel gekomen. Men
zoekt nog naar goede
bouwgrond. Geschikte lokaties
zoudeneen stuk grondin dewijk
West Groot St Joriszijn, en een

terrein in de buurt van Scher-
penheuvel. Men hoopt dit jaar
nog met debouw te kunnen be-
ginnen en in januari volgend
jaar de eerste patiënten op te
nemen.

Belangrijk onderdeel van het
centrum wordt het agricul-
tuurproject. Veeteelt, het hou-
denvankippen, industriële acti-
viteiten (van melk yoghurt ma-
ken, schoenreparatie etc.) zijn
een aantal mogelijkheden die
mevrouw Senior noemt. Earla
Senior is werkzaam op de afde-
ling opname en observatie van
deDr David CaprilesKliniek en
is eerste secretaris en tijdelijk
voorzitter van Yudanan Yu-
danos.

BESTUURSLEDEN
In de stichting hebben verder

zitting: Marlin Doran van Ar-
beidszorg; MarisKoeyers, maat-
schappelijk werkster in de ge-
vangenis; voorzitter Marina
Hanson; Kenneth Valport,
werkzaambijPrincess Beach; de
heerOrtela, werkzaambij Socia-
leZaken en deheerElsio Felisia
werkzaambij Birgen diRosario.
Edsel Jansen van het AGV is
'toeziend medewerker' van de
stichting.

Hetplan is om het centrum te
beginnen met negentien perso-
nen. Vier units van drie perso-
nen per kamer en zeven eenper-
soonskamers. Men begint de af-
kickperiode in een kamer van
drie personen. Na twee tot vier
maanden, bij gebleken motiva-
tie om volledig af te kicken,
maaktmen kans te 'promoveren'
naar de eenpersoonskamer. Op
den duur kan dan uitgekeken
worden naar het zoeken naar
werk buitenshuis.

Voor het moment bereikt is
dat een ex- verslaafde zelfstan-
dig genoeg is om weer de maat-
schappij in tegaan zal een perio-
de van eenjaar verstreken zijn-
Maar indien noodzakelijk is een
opvangperiode van twee jaarook
mogelijk.

Over het begeleidend team is
nognietsbekend, welzalhetper-
soneel gerecruteerd worden uit
de groep deskundige therapeu-
ten. In principe zullen die door
het gouvernementbetaald moe-
ten worden. De overheid heeft
volgensmevrouwSeniorwel toe-
gezegd haar steun te geven,
maar er is nog niets officieel op
Eapier gezet. "We hebben wel

reten gehoord datsociale zaken
twee miljoen guldenaan dekant
gezet heeft voor verslaafden*
hulp."

Ingezonden Marco,
We hebben niet gezeurd Marco,
toen er zeepvan de lokale fabriek kwam, dieniet
schuimde enrook zoals het hoorde,
We hebben niet gezeurd
toen er een inweekmiddel op demarktkwam, waar meer
zand danzeep in zat.
We hebben nietgezeurd
toen er na verschillende klachten over de wasmiddelen
meer bleekpoeder ingegooid werd, om de was toch maar
schoon te laten worden. .
We hebben niet gezeurd
toen alonze kleren daardoorverpest werden
We hebben niet gezeurd
over dewasverzachter, die meer op zuurtjeswater
lijkt.
We hebben nietgezeurd
toen hetbleekwater meer water danbleek bevatte.
We hebben nietgezeurd
toen ons pas geverfde huis al heel snel verbleekte.
(misschien kunnen verf- en bleekfabriek samen werken?)
We hebben niet gezeurd,toen onzeboodschappen
steeds duurder werden.
We hebben nietgezeurd
Overalle andere maatregelen van Marco.
MAAR NU GA IKZEUREN »
WANT MARCOBLIJF GEWOON VAN DÉ KOFFIE AF!!!!!!!!!!!!!!!!
Ublijft maarvergeten, dat als een produkt goedis
en deprijs ook, dat alle huisvrouwenbereid zijn om
het lokale produkt te steunenen het tekopen, maar
we willen nietBELAZERD WORDEN.
Vriendelijke groeten,

M.HAGENDOORN
Curasao

VBC over
Export-prijs

WILLEMSTAD —DëVereni-
ging Bedrijfsleven Curasao,
VBC,juichthetidee vanhet jaar-
lijks toekennen van een Export
Award' toe alsmede het toeken-
nen van de 'Outstanding Achie-
vement Award' aan een indus-
trie, organisatie of persoon, die
zich verdienstelijk heeft ge-
maakt op het gebied van de ex-
port. Dit is een idee van minister
drs Marco deCastro van Handel,
Industrie en Werkgelegenheid.

Toch zal de VBC zich uit de
commissie terugtrekken: "Wij
zijn van meningdatnietgespro-
ken kan worden van een even-
wichtige en op pariteit gerichte
samenstelling van de commis-
sie", aldus deVBC.

De VBC meldt verder: "De
over- vertegenwoordiging eO
daaraan gekoppeld de toene-
mende zeggenschap van de vak-
beweging in deze commissie,
zonder datde noodzaak hiertoe is
aangetoond, is voor ons dereden
ons terug te trekken uit deze
commissie".
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Tweede StaalAntillen waterpolo-toernooi

Pluvius na tweemaal
winst aan de leiding

WILLEMSTAD — Pluvius
heeft aan de verwachtingen
voldaan en heeft de leiding
genomen in het tweede StaalAntillen waterpolotoernooi
van de Zwem en Polo Vereni-
gingDeDolfijnen. Pluvius, dit
Weekeinde voor het eerst in
actiegekomen,wonheteersteduel tegen Poseidon, om
daarna aan te tonen dat een
NeptunuszonderKeman, een
gewillig slachtoffer is: 12-2.Bij de juniorenwon Groupers°ok het tweede duel en leidenni_m dejuniorencompetitie.

Pluvius heeft de leiding geno-men in de interne waterpolo
competitievan DeDolfijnen. Vo-
rige weekkwam deploeg niet in
actie. Dit weekeinde moest mentwee wedstrijden spelen. Eerst
tegen Poseidon en daarna tegenNeptunus.

Het duel tegen Poseidon waseen gelijk opgaandestrijd. Beide
P'oegen hielden elkaar voortdu-
rend in evenwicht. Het eerstekwart werdafgesloten meteen 3-
j> stand. Halverwege het duelhad Pluvius een 6-5 voorsprong,

kwam ir het derde
Kwart terug en Lacht de standweer in evenwicht: 7-7. Het

laatste kwart kon Plu* iusuitlo-
pen. JeroenKibbebv.r scoorde 8-
-7 en uit een straiworp 9-7. Ra-
mon Matze vergrootte de voor-
sprong tot 10-7. De beste schut-
ter van Poseidon, Dennis Da-
mink, zorgde voor 10-8, waarna
Ramon Matze zijn vierde doel-
punt liet aantekenen en de
eindstand op 11-8 bepaalde. Sa-
men met Jeroen Kibbelaar was
hij detopscorervan Pluvius.Bei-
den scoorden viermaal.

Het tweede duel van Pluvius
was tegen Neptunus. De uitslag
(12-2) toont wel zeer duidelijk
aan hoe één man een team kan
dragen. Wim Keman, vorige
week goedvoor achttreffers, ont-
brak ditmaal in de opstelling.
Neptunus kon geenvuistmaken
tegen eenploeg, die1'ch dezelfde
avond nog een flinke strijd had
moeten leveren om de punten.
Via de tussen standen 4-0, 6-1,
10-1 werd deploeg naareen dui-
delijke 12-2 nederlaag gespeeld.

Het was wederom JeroenKib-
belaar die met zes treffers én
twee persoonlijke fouten alle
aandachtvoor zich opeiste. Alex
van derLinden enRamon Matze
voegden daariedernogtweetref-
fers aan toe. De tegentreffers
kwamen van dehandvanHector
Hortencia enRuud Brugman.

Bij de junioren werd het duel
tussen Groupers en Snappers
ook een schuttersfeest. Groupers
boekte zijn tweede overwinning
middels een zege van 16-3. De
treffers werden keurig over de
vier kwarten verdeeld: 4-0, 8-1,
13-2 en 16-3.Raul Koopman en
Lars deKanter waren beiden
goedvoor vier treffers. Efril Cal-
mes en Harold Martis wisten
tweemaal doeltreffend uit te
halen.

Opvallend was dat in dit duel
geenenkele speler hetwater uit-
gestuurd werd.

STANDEN
Junioren:

1. Groupers 24(29- 9)
2. Snappers 2 2 (12-23)
3. Octopussies 2 0(13-23)

Senioren:
1.Pluvius 2 4(23-10)
2. Neptunus 2 2(16-23)
3. Poseidon " 2 0(19-25)

Jong-belegen(best-of-three):
Turtles 1-0(8-6)
Angelfishes 0-1 (6-8)

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

DENHAAG-InDenHaag heeftGUUSJE VAN MOURIK
(links) haar 25e karate-
kampioenschap behaald. De
drievoudig wereldkampioene ze-
gevierde in definale van deklasse
boven de 60kilogram bij de open
Nederlandsekampioenschappen
overdeNoorseKarinLunde.Aan
het toernooi deden ongeveer 600
karateka's uittwaalflandenmee.

DEN HAAG -RonaldKoeman heeft de leiding in
net topscorers- klassementvan de eredivisie behouden.De vrije verdediger van PSVscoorde een keer tegen WVen bracht daarmeezijn totaal
°Pnegentien doelpunten. Zijnploeggenoot Viscaal was hetafgelopen weekeinde de
meestproduktieve speler: hijschootvier keerraak. De Aja-
cied Bosman hield het ver-schil metKoeman beperkt tot
een treffer door tegen FC DenHaageen keer te scoren.

De topscorerslijst is alsvolgt:
LKoeman (PSV) 192. Bosman (Aja) 183. Kieft (PSV) 174. Gillhaus (PSV) 135. Boere (DHa) 12

Ellerman (Spa) 12
Slagboom(DS) 128. Hofman(Fey) 119. Koolhof(Gro) 10Meijer(Aja) 10
Willems (Twe) 10

12.Kruzen (DBo) 9
Vanenburg (PSV) 9
Godee(WII) 9
Hoekstra (Fey) 9
Been (Fey) 9

SPORTAGENDA
MALTA AMSTEL

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

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuehu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uurtot na 02.00uur;zondagvanaf
13.00uur.
SCHAAKVERENIGING CURAQAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro di Bario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaktesen-training voor dejeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

SCHAAKSCHOOL «NA PLAKA CHIKI»
(0.1.v. Omalio Merien)
geopendvan 14.00-15.15/15.30-16.45en
20.00-2t.15 uur te Plantersrust 6.

CURACAOSPORT FEDERATIE
(i.s.m. Sedreko)
Sportweek
19.30uurkorfbal;
20.00uurbaseball en schaken;
21.00 uur basketball - Sentro Deportivo
Körsou.

Geen verrassingen
in Bundesliga

DUSSELDORF — Van deJpp-clubs in de Westduitse
«undesüga heeft slechts I.FC
j*olneen steekje latenvallen.ueploeg kwam tegen declublanIan Arie Haan, VFB»tuttgart,nietverder daneen-^gelijkspel.bayern München won inen te-pn Nürnberg met 3-0 en lijs-taanvoerder Werder Bremenj^egdemet 5-1 Uerdingen van

De uitsiagen ën de stand in de"Undesliga:
°°russia Mönchengladbach -«Prussia Dortmund: 0-3;fmtracht Frankfurt - Leverku-|en: 3-2; I.FC Köln- VFBf«ttgart: 1-1; Werder Bremen -
Vpt Angen: 6"1; Schalke '04 -

1 psochum: 2-1; Hannover '961-*LKaiserslautern: 1-0; FC

Homburg - Waldhof Mannheim:
1-1; I.FC Nürnberg - Bayern
München: 0-3; Karlsruher SC -Hamburger SV: 0-0.

De stand:
1.WerderBremen 22 37
2. Bayern München 22 33
3. I.FCKöln 22 31
4. FC Nürnberg 2126
s.BorussiaMG 2126
6. VFB Stuttgart 2124
7. Eintracht Frankfurt 2121
8. Leverkusen 2119
9. Hannover '96 2119
10. Hamburger SV 2119
11.WaldhofMannheim 2118
12.Kaiserslautern 22 18
13.Bor. Dortmund 2117
14.Karlsruher SC 2117
15.Schalke'04 2217
16.VFLBochum 2216
17. Uerdingen 22 14
18. FC Homburg 22 14

SAN JUAN- De officiële
van dePuerto-

icaanse Boks Commissie,
dV?,r lel Penagaricano, heeft*eWereld Boks Bond (WBC)
ha jaagddeVenezolaan Ber-j-tt-doPinango zijn titel in de. «nior bantam gewichts-asse te ontnemen. Volgens

isBernardo, -aango een schandevoor de"Okssport omdat hij positief
«ageerde op de doping-

«_ v. le*lnziJn urine werden*a hetgevechttegen deDomi-27?_° JulioGervacio, datop*\«bruariplaatsvond in Pu-rto Rico, sporenvan cocaïnefangetroffen. Dit was hetweede gevecht om de we-
datPinango met eenerschil van een punt in zijnyoordeel besliste.Volgens Gabriel Penagarica-Jo moet de bond (WBC) de titelacantverklaren en sanctieson-

Louati blijft ongeslagen
DEN HAAG — De Haagse

bokser Mourad Louati is ook
in zijn vierde party als prof-
bokser ongeslagen gebleven.

De 25-jarige bokser versloeg
inDen Haag deWestduitserHa-
rald Schulte, die in de derderon-
deopgaf. Het was dederde over-
winningvoor Louati, dieéénpar-
tij onbeslist bokste.

Schulte was veel te zwak voor

de Hagenaar in het gevecht, dat
op zesronden was afgesloten. In
de derderonde gingdebokser uit
Wolfsburg tegen degrond. Arbi-
ter Adriaanse gafhem acht tel-
lenrust. Bij de daarop volgende
sïagenwisseling ging Schulte
vrijwillig door de knieën. Hij
stondnog een keer op om na een
nieuwe serie stoten de partij te
staken.

Eerste test-case voor IOC

Madagascar trekt
toezegging Seoul in

SEOUL — Madagascar
wordt waarschijnlijk een
test-case voor het Interna-
tionale Olympisch Comité
(IOC). Het land valt, nadat
de eerder gedane toezeg-
ging deel te nemen aan de
Spelen in Seoulwerd inge-
trokken, onder de voorge-
nomen sanctie-maatregel
van het lOC in het geval
van een boycot.

Het lOC denkt daarbij
vooral aan een straf van fi-
nanciële aard. Volgens voor-
zitter Juan Antonio Sama-
ranch wordt niet overwogen
een land, dateen olympisch
evenement mijdt, uit te slui-
ten voor de volgende Spelen,
omdat dan opnieuw de spor-
ters worden gestraft.

Zuidkoreaanse kranten
meldden de afmelding van
Madagascar, ondanks de
eerdere toezegging. De Afri-
kaanse staat in de Indische
Oceaan voor de Oostafrikaan-
sekust onderhoudt nauwe po-
litieke contacten met Noord-
Korea, dat met een aanzien-
lijk aandeel in de Spelen wil
participeren en anders
wegblijft. Een woordvoerder
van hetZuidkoreaanse orga-
nisatie-comité wilde deafzeg-
gingvan Madagascar nietbe-

vestigen. Cuba, Ethiopië en
Nicaraguahebben nietgerea-
geerd op delOC-uitnodiging.

CONTROLE
De lokale pers heeft aan de

Bond (WBC) gevraagd waarom
de doping-controle niet vóór de
wedstrijd is geschied. Angel Oli-
veras, een lokale televisie- com-
mentator, vindt zelfs dat er
controle voor en na de wedstrijd
moet zijn. Op die manier is de
kans op misbruik van doping te
minimaliseren, zegt Oliveras.
Interessant isteweten datde uit-
dager Gervacio al sinds zes jaar
in PuertoRico woontenzich daar
heeft ontwikkeld tot een bokser
van wereldklasse.

De wereld-titelhouder in de
Juniorbantam-gewichts klasse

(WBC-versie), Bernardo Pinan-
go, ontkentenigedrugs gebruikt
tehebbenvóór het gevechttegen
de Dominicaan Julio Gervacio.
In ditgevecht onttroonde Pinan-
go deregerend wereld-kampioen
Gervacio. Hij vermoedt dat de
beschuldiging van de zijde van
hetPuertoricaanse Boks Comité
verzonnen is om hem tekunnen
diskwalificeren. AanAssosiated
Press deeldePinangotelefonisch
mee, niet te weten wat deze lie-
den nog meer zullen verzinnen
om hem te dwingen het gevecht
tegen Gervacio te herhalen.

In San Juan werd gezegd dat
Pinango het hoofd van Gervacio
verwondde doorkopstoten uitte
delen. Verder lietmen weten dat
de val van Gervacio in de
twaalfde ronde van het gevecht,
niet veroorzaakt werd door een
stoot van Pinango. Menbeweert
datPinango geduwd zouhebben.
"Nukomen ze op deproppenmet

ditdrugsverhaal". Normaal ge-
sprokenwordt er volgens Pinan-
go wel vaker naar eenreden ge-
zocht om na verlies van een ge-
vecht de schuld in de schoenen
van detegenstanderte schuiven,
maar dit slaattoch ailes. "Ikheb
destrijdop een schoneeneerlijke
manier inmijnvoordeelbeslist",
aldus Pinango.

Vertrek en verblijfgeheim
Britse atletiekbond vreest
acties tegen atlete Budd

LONDEN — De Britse atle-
tiekbond houdt het vertrek
van de afvaardiging naar de
wereldtitelstrijd veldloop in
Nieuw-Zeeland geheim uit
vrees voor anti-
apartheidsacties.

De in Zuid-Afrika geboren Zo-
laBudd zou hetmikpunt van ac-
ties kunnen zijn. De wereldtitel-
strijdwordt op26maartin Auck-
land gehouden.

"In het belang van alle leden
van het team zeggen we niet
wanneer we vertrekken en waar
we verblijven", verklaarde Tony
Ward, woordvoerder van de
BAAB. Budd, die in 1984 in re-
cordtijd de Britse nationaliteit
verkreeg, heeft vorige week
schriftelijk verklaard alle ban-

den met haar geboorteland ver-
broken te hebben.

Een aantal Afrikaanse landen
heeftgedreigd hetveldloop- toer-
nooi te boycotten als Budd toes-
temming kreeg te lopen. Budd
veroverde in 1985en 1986 deti-
tel. Volgens BAAB-voorzitter
Ewan Murray is er geen sprake
van datBudd zou worden terug-
getrokken.

Anti-apartheidsgroepen in
Nieuw-Zeeland hebben aange-
kondigd tegen Budd te de-
monstreren. De Nieuwzeelandse
regeringheeft laten weten datde
omstreden atlete niet welkom is
in het land, al kan haar de toe-
gang en deelneming vanwege
het Britse paspoort niet worden
ontzegd.

INTERVIEWCASTRO
In een interviewvoor de

Amerikaanse televisie zei de
Cubaanse presidentFidel Ca-
stro nogmaals, dat zijn land
de Olympisch Spelen zal boy-
cotten, tenzij er 'op het laatste
ogenblik een wonder zou ge-
beuren. Castro verklaarde
een warm voorstander te zijn
vanKoreaanse Spelen en zei
erbij hetlOC diversekeren er
op te hebben aangedrongen
Noord-Korea een wezenlijk
deel van het programma te
gunnen.

"Het voorstel dat door het
lOC is gedaan, is voor de
Volksrepubliek Korea be-
lachelijk. Daar kunnen we
ons niet in vinden. Als die si-
tuatie zo blijft, bedankt Cuba
voor de eer in Seoul van de
partij te zijn", zei Castro.

Op de vraag wat hij er van
vond, dat de andere commu-
nistische landen, met de Sov-
jetunievoorop, wel gaan, zei
de 6ö-jarige Cubaanse leider:
"Cuba istrotsopzijnonafhan-
kelijkheid. We veranderen
onze principes niet voor een
paar gouden medailles."

Puerto Rico vraagt WBC hem wereld-titel te ontnemen

Bernardo Pinango 'schande voor bokssport' genoemd
dernemen tegen de bokser Pi-
nango. Gabriel Penagaricano
die tevens lid is van de Wereld
BoksRaad, zegtdatdeze maatre-
gel door de meeste officials in de
bokswereld zal worden onder-
steund.

De voorzitter van dezeWereld
Boks Raad, Luis Batista Salas,
heeft echter verklaard dathij de
voorzitter van de AMB, de Ven-
ezolaan Gilberto Mendoza, zal
vragen om Pinango tot een spoe-
digerevanche tegen de Domini-
caan Gervacio te verplichten.
Penagaricano vindt dat Mendo-
za in hetkader van de strijd die
de Boks Raad en de Boks Bond
(WBC) tegen het gebruik van
drugs zijnbegonnen, de titel va-
cant moet verklaren.

Penagaricanozegt dat dietitel
toekomt aan dewinnaar van een
gevecht tussen de Dominicaan
Gervacio en de tweede uitdager,
de Amerikaan James Pipps uit

Texas. Pinango moet zich eerst
rehabiliteren en voorlopig mag
hem niet worden toegestaan om
officiële wedstrijden te boksen.
In ieder gevaltot dathij heeftbe-
wezen geen cocaïne meer te ge-
bruiken.

DISKREDIET
"Deze beschuldiging brengt niet
alleen mijn naam als bokser in
diskrediet maar ook mijn per-
soonlijke positie. Ik zal mijn
zaakgelastigde, de Argentijn
Luis Spada, dan ookopdracht ge-
ven om alle stappen te onderne-
men om mijn goede naam en eer
te verdedigen."

Devoorzittervan deAMB, Gil-
berto Mendoza, verklaarde dat
hij over de zaak Pinango, niet
veel kon zeggen. Hij had geen of-

ficiële informatieontvangen van
de zijde van de Puertoricaanse
Boks Bond, waarin over eventu-
ele drugs-sporen in deurine van
Pinango, genomen na het ge-
vecht om de wereld-titel, wordt
gerept."DePuertoricaanseBoks
Bond bestaat uit verantwoorde-lijkemensen en ikhebgewoonte
wachten op huninformatie alvo-
rens stappen te ondernemen",
zegt Mendoza.

"Alles wat ik tot nu toe offici-
eel weet, is dat de supervisorvan
het gevecht, Jimmy Binns, niet
aanwezigwasophetmomentdat
Pinangourine gafvoor decontro-
le. Dat heeft Binns mij zelf ge-
zegd. Dit lijkt eropalsoferfouten
zijn gemaakt in de procedure
voor het nemen van de urine-
monsters. Ik hoop zo spoedig
mogelijk informatie hierover te
ontvangen zodat de commissie,
belast met de wereldtitel-
gevechten, onder leiding van de

Panamees Elias Cordova, hiero-
ver een uitspraakkan doen".

Bridgen Asiento dames
Geenen-De Vries
winnen 3eronde

WILLEMSTAD—Dinsdag-
morgen wonnen de dames
Geenen en De Vries de derde
ronde van de Paascompetitie
van bridgeclub Asiento
(dames).

De club nam afscheid van een
van haar leden, mevrouwBrans,
dierepatrieert naar Nederland.
De uitslagenvan de derderonde:
1. Geenen - De Vries: 73,81%; 2.
Gumbman - Vlug: 60,85%; 3.
Echtpaar Van Meijeren: 60,32%;
4. Horsthuis - Eikelboom:
57,14%; 5. Van Beck - Blanke-
voort: 56,35%; 6. Senior -Vander
Plank: 52,91%; 7. Schnitger -Henriquez: 52,38%; 8. Bustraan- Engelman: 51,85%; 9. Schouten- Sheeser en Kruisheer - Boude-
wijns: 51,59%.
EK-voetbal in juni
vrije verkoop
voor militairen

LONDEN — Britse militai-
ren dieinWest-Duitslandzijn
gelegerd, kunnen voor de
eindronde van hetEuropees
voetbalkampioenschap op de
vrije markt toegangsbewij-
zen kopen.

Zij hoeven zich niet te wenden
tot deEngelse voetbalbond (FA)
en komen derhalve ook niet te
zitten in devoor Engelse suppor-
ters gereserveerde tribune-
vakken. Voorzitter Bert Milli-
chipheeft latenweten, datdeFA
12.000 kaartjes per poule-
wedstrijd, ondermeer tegen Ne-
derland, toegewezen heeft ge-
kregen.

Millichip sprak in februari
zijn verontrusting uit over het
mogelijkewangedrag van deEn-
gelsefans ophetEuropese vaste-
land. Incidenten bij de EK-
wedstrijden zouden er gemakke-
lijk toekunnenleiden, dat deEn-
gelse clubs een terugkeer in de
Europese bekertoernooien op
korte termijn wel kunnen ver-
geten.

Een legerwoordvoerder in
West-Duitsland zei absoluut
geen moeilijkheden te ver-
wachten. "We gaan hieral veer-
tig jaar lang naar voetbalwed-
strijden. Er is nog nooit wat ge-
beurd.Waarom zou datkomende
zomerineenswel hetgevalzijn?"

REGLEMENT
Pinango veroverde de kampi-

oens-gordel diehem detitel in de
Junior bantam-gewichts klasse
opleverde, op zaterdag 27 febru-
ari in een gevecht met Binns als
official, dienu toegeeft nietopde
hoogte tezijn geweestvan de uri-
ne- test. Volgens Cordova moe-
ten de urine- monsters vergezeld
worden door handtekeningen
van de boksers, hun vertegen-
woordigersen de supervisorvan
het gevecht. Zo staat dat in het
reglement, opgesteld door de
Bond (WBC). Als aan deze bepa-
lingen nietwordt voldaan, heeft
de test geen waarde, omdat dan
niet met zekerheid mag worden
aangenomen dat deurine die op-
gestuurd en onderzocht wordt,
ookwerkelijk deurinevan deop-
gegeven bokser is.
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I Gosa di vn siman na e pais yama /y i/lri
" JARDIN DE LAS FLORES "

Bnrio BM BCDOft_
i di vn klima fasinante... PREIS PA PERSONA

I _ HENDE GRANDI ( 2 den kamber)

SAUDA I I REGRESO f I 7_lR -11 di Yuli 20 di Yuli II- f *TU_
*—■_____n__J l___________r—' HENDE GRANDM 3 den kamber)

* Pasashi ida i buelta kv avion di _m.IV- / | "^
_

* Transport di Aeropuerto pa Hotel II- f I\3 m
* Tips di maleta na Aeropuerto i Hotel HENDE GRANOI (4 den kamber)
* Estadia den Hotel BALMORAL den sentro m ■ g^f* h_

* Tour den sentro di SAN JOSE, MORAVIA fl l%| 1%
iCABALLO BLANCO |. UwU*

* TourpaOJO DE AGUA —....«_, ~ ~ - .. ■» .. .. \ ""
* Tour Ja VOLCAN IRAZU «"««HA( 3 11 1* taZaMto )

* TourpaVALLEOßOSlkualmuerso II A[T L
* Transport di Hotel pa Aeropuerto dia di regreso 4OO ""
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S.W.R.C. "KIup di Shell" viert 25-jarig
_»£ -7 jübileum ,w R t——7Shell Werknemers 25iaar f «._■_ f
Recreatiecentrum *",aar | —^^^^^^^^-^^^^———^^ Recreate Stim 25jaar f

’ Onze>ive/gemeencfe ’ '; .. / MashaPabien ’/ _L ff ff A*l7 ___af __^^'':':;::":''^::_(__^' / lr*£""ll 1ï X *_1 TfTï **TÏ t^j

ld/men I /BÊI /E_____f^/
SW R __ / /~ ~~ 7

■ ■■al-aWa / *...MadrinaDoran enpadrino Leonora dopen het nieuwe bord SentroRekreashon Suffisant met cham- _ _ / /
Shell Werknemers 25 jaar # 5-W.R.C, i
Recrea..eCentrum ’ WOORD'SHELL'UIT NAAM VERDWENEN SSSffiSS 25'aa' /

’Masha Pabienï # Vereniging hoopt op overheidssteun / ’/ Nog\)ele ’ ~_„ , _. _ / (lil MashaPabien f/ sukses^oik jaren ’ 'Nieuw' recreatie-centrum / J||l Hop.j,xito[ f/ toegewenst, f Suffisant viert inwijding /*s_a_L j
/ Jr WILLEMSTAD — Gisteravond vierde het Shell / REFINERIA Ë
/ AD fonrthtf.pt- I\J \7 M WerknemersRecreatie Centrumte Suffisanthetfeit, dat /Dl ff/ kstarito^n Ë het vijfentwintig jaar geleden werd opgericht. Het / KORSOI'nv B/ Asteroidenweg2l & centrum heeft inmiddels, nadat de SheU van Curacao / *<-»HJ>UU!__ M

’ ff verdween, een andere naam gekregen: Sentro Rekre- / M
ashon Suffisant.Padrino ToniLeonora en madrinaDo- *■

ran doopten hetnieuwe embleem.Degene die denieuwe
naam heeft bedacht is T. Leonora. Hij ontving een be-
drag van 250 gulden.

S.W.R.C / / .
Shell Werkn_m_r_ "♦r " Ê Tientallen mensen woonden nen. "We willen van "onze club ris bar; Charles Larmonie, com- S.ItVbRbG /
B ' .. _ ' 25 iaat Ê gisteravond de jubileum-viering een van debeste maken en daar- missarismateriaal. ■■■■--■ /

HeCreatie Centrum ' S by. Die begon met het opdragen voor hebben we hulp nodig", zo 'BRINDIS' Shell Werknemers TC * #/ /f van een H. Mis door pastoor Pa- zeiGeorge.lslaN.V.boodonmid- Tal van oud-bestuursleden D *" /"» _ 23 iaat Ê/ Jl bloBetancourt. Het koor van de dellijk die verlangde steun aan. van het vroegere Shell Werkne- HeCreatIe Centrum Ë
/ Mdcho PdKlOri i? kerk van GrootKwartier luister- De heer Baralt overhandigde mers Recreatie Centrum waren / ËI 1 l«_»Il_l f _IDl\_ II /f de de dienst op. aan de'nieuwe'vereniging een gisteravond aanwezig, terwijl / T"_ J_ nYnikTl if/ *<*"-.-..-.*.*.-»^1-» £? Daarna werd het Curagaos bedrag van duizend gulden. ooktientallen anderen uitdeCv- / l**^/\r>l f^ M lf/ £n nOg £€11 gOCdC jf volkslied ten gehore gebracht racaose samenlevingblijk gaven / JL /m.l_ffJLl_/l 1 " jf/ hv?loVTl«I h^i?tfi"*AO«?nQl" if doorGrupoPromové.Erwasook SHELL van hun belangstelling. Er / Ë

’ IUCrsUMIM lU'cgtc'/WCllöl. Jf een grandioze show van Maria- Het Shell Werknemers heerste een sfeer van'vroeger', / «_» "_-"*"* if/ |? chiFortunametMelaniavander Centrum werd op 9 maart 1963 er werd weer opnieuwkennis ge- / OOpi eKSItO I lUr KOS bOïl 1// Ê Veen, het Cesario Dance Thea- opgericht. Op 24 november 1987 maakt met elkaar en er werd / ■ , Ë
/ Slprviein Hi T imnioco Ê tre en van Brotherhood ofMan. werden de statutengewijzigd,na vooral gesproken over het be- / OCfl IUtUrO. ÈfI oei >IMU UI I.mijj|f>a & het vertrek van de Shell.Tegelij- lang van een dergelijkrecreatie- / S

/ "TENTAT ARTA" S TOESPRAKEN kertijd kreeg de vereniging ook centrum teSuffisant, waaraltijd / tv _ t « Ë/ Co/iimelweoV" È Oud-voorzitter(l963totl973) een andere naam, een gewijzigd duizenden werknemers van de / rieteTSZ Import & EXDOrt ÊI -ozumeiweg >i jr Toppenberghieldeentoespraak, embleem en een nieuw bestuur, raffinaderij hebben gewoond. / DeSavaanlB2 Êpr^:s^,^::;.;.;.W:.;.^^^ evenalszijntoenmalige opvolger Het huidige bestuur bestaat Na afloop van deplechtighe- / È
(1973 tot 1978) Keep, terwijl de uit de volgendepersonen: den wasereen gezellige'brindis'. / Ë. ' aftredende voorzitter Merien Kenneth George, voorzitter; Er werd gedronken op hetvoort- *-"^^;:,^ffl,,^K'^_ ___ r j ook het woord voerde. De gede- Edgar Jansen, vice- voorzitter; bestaan van Sentro diRekreas-S«Wf»R«C« / puteerden Agustin Diaz enRay- RandolfGijsbertha, eerste secre- hon Suffisant. De'brindis'was/ mond Bentoera spraken de aan- taris; Hubert Statie, tweede se- zeer goed verzorgd met een

Shell Werknemers "«__■»" Ë wezigenooktoe. cretaris; Gilberto Janga, eerste 'maaltijd'voor alle aanwezigen.
—, ~ — "3 jaar J| penningmeester; Richard Ey- Pas na middernacht kwam er
neCreatie Centrum Ë Kenneth George, de nieuwe brechts, tweede penningmees- een einde aan de jubileum- vie- --_

__ __ ~ 7

// M voorzitter, zei te hopen, dat de ter; ErwinLocadia, commissaris ring en aan de inauguratie van SaWaR.C. // »« 1 ¥-»_._" S overheid deverenigingzou steu- recreatie; ElvioRooi commissa- de nieuwe vereniging.. mmmwm // MashaPabien f Shell Werknemers 25iaar Ii f Recreatiecentrum ' f
Hopi Eksitopafuturo.| ÊÊÊkm mm mm I Nanomberclt \\\ f
u _ -n . ■- . /" - - -ff II kéw Hl __Ü Bi èWê / a iASHA f BNational Business Equipment Co. Ine. f 1 j| H^ i^^^" 1 / A Oaid - Wnd I

S.W.R C / 1 N Jl Kl _JB_te » / sons, hNc' mP^
Shell Werknemers 25 jaar f BIVVw ,?H_|^pßHßp^? wflLjb

// n _7* *4VJ?■I H m* mm A __ lAf D /

meï deze bereikte mijlpaal. 8 É 1. jg| Recreatiecentrum "*aar f

/^^MSTEL^ K *-het nieuwe bestuurvan SentroRekreashon Suffisant: / i It/MAI I*l inr^,*» --^^-. #H^Trj__rß) f staandev.l.n.r.E.Locadia;Ch.Larmonie;E.Jansen;E.Rooi; / " I ÏODI IUSU O 111_IS fif etende v.Lr. R.Gijsbertha;H. Statie;K.George(voorzitter)enß.Eybrechts. / * f» Niet op defoto: G. Janga.Hij was verhinderd wegens werkzaamheden bij deraffinaderij / —~_-*_^l », M
. $
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WEL DEGELIJK BELANGSTELLING ARBEIDSVERHOUDINGEN
Reactie Lourens op uitlatingen drs Moen:
'Benoeming hoofd Arbeid en Sociale
Zaken St. Maarten is blijven liggen'
WILLEMSTAD — "Ik ben er helemaal de man niet naar om

eenambtenaar demondte snoeren. Ikben erzelfs voor,dateenambtenaarpraat over zijn werkzaamheden ofover het resul-
taatvan een doorhemuitgevoerd onderzoek, zoals in hetgeval
van drs Moen betreffende de arbeids- verhoudingen op Sint
Maarten. Maareen ambtenaarkan nietpraten over waarenbij
wie de verantwoordelijkhedenliggen of over brief- wisselin-
gendieergevoerdzyntussenzijndepartementen deministers.
Daaromheb ikookvanmorgen dedirecteurvan deheerMoen,
mrKarelvan Arbeiden SocialeZaken,bijmij ontboden. Ikheb
deheerKarel gevraagd om deheer Moen daarover te 'onder-
houden. Let wel: het gaat beslist niet om een disciplinaire
maatregelofeen schorsing. Wantzozitik nietinelkaar". Aldus
minister vanArbeid en SocialeZaken, WinstonLourens, naar
aanleidingvaneen artikel, datgisteren oppagina3 van deAmi-
goe werd gepubliceerd.

Indat artikelwerdgesteld, dat
Lourens nog geen hoofd had be-
noemd van het departementvan
Arbeid en Sociale Zaken op Sint
Maarten. DrsA. Moen, diegedu-
rende tien maanden daar waar-
nemend directeur was en op 22
februari — naar zijn zeggen —'op eigen houtje' was terugge-
keerd, wees erop, dat een derge-
lijke benoeming éérder gewenst
was, mede in verband met de
schrikbarende resultaten van
zijn onderzoek op het Boven-
windse eiland.

MENEER X.
Lourens ontkentten stelligste

dathij'laks' zou zijn geweest. In-
tegendeel, zo zei hij vanmorgen
tegenover deAmigoe: "In dever-
gadering van 15 janaurivan de
Raad van Ministers hebben wij
het besluit genomen om de heer
X. (onzebronnen vermeldden, de
heer K.L.; red.) daar te benoe-
men tot hoofd. Die beslissing is
doorgestuurd naar het Centraal
Bureau Personeels Zaken,
CBPZ. Daar is het om de een of
anderereden blijven liggen".

De minister: "Totdat ik vorige
week hoorde, dat er geen schot
zat in deze kwestie. Ik heb toen
gezegd dat hetCBPZ met de heer
X. contact moest opnemen.Toen
bleek, dat X. mij eerderhadwil-
len spreken, omdat hij het niet
eens wasmet devoorwaarden tot
zijnbenoeming".

"Ik heb X. aangehoord", aldus
Lourens, "en ikmoetzeggen, dat
ikbegrip hebvoor zijn argumen-
ten. Wij, deRaad van Ministers,
zijnnuvoornemens omweermet
CBPZ te gaan praten over een
mogelijke wijziging van devoor-
waarden. Maar: CBPZ heeft een
zwaarwegend woord. Als ik als
minister ditraadgevend orgaan
zou gaanover- ruien, dan zou ik

een precedent kunnen scheppen.
En datwil ikbeslist niet".

"Maar", aldus minister Lou-
rens, "ik verwacht dat we met
CBPZ tot overeenstemming
kunnen komen".

ACTIE
Waarom na al die tijd pas

actie?
Minister Lourens: "Rond één

maartkwam ik erachter, dat de-
ze zaak bij CBPZ was blijven lig-
gen.Er zijn er wel meer. Hoe dat
kan, dat weet ik ook niet. Het
kan zijn door onderbezetting of
dat CBPZ minder goed.functio-
neert. Maar wat vervelender is:
CBPZ heeft de directeurvan het
departementvanArbeiden Soci-
ale Zaken ook niet op de hoogte

gesteld van ons besluit. Ik dacht
écht dat hetinuitvoering was ge-
nomen".

Lourens: "Maar de heer Moen
moet niet bepaalde zaken naar
buiten gaan brengen. Een
ambtenaar moet zijn werk doen
en nietin discussie gaantreden
in eenkrant over devraag wieer
verantwoordelijk is. Hijkan niet
zomaar gaanpraten over interne
zakenvan een departement. Dat
kan beslist niet. Nogmaals: ik
ben erg voorzichtig om een
ambtenaar zijnvrijheid van me-
ningsuiting te ontnemen, maar
sommige dingen kunnen nou
eenmaal niet".

De minister over de medede-
ling van Moen als zou hij als
waarnemend directeur van het
departement van Arbeiden Soci-
ale Zaken op Sint Maarten, 'op
eigen houtje' zijn teruggekeerd
naar Curagao: "Eind vorig jaar
stondik weinigwelwillend tege-
nover een goedkeuring om zijn
verblijf daar te verlengen. Ver-

volgens heb ik hem meegedeeld,
dat hij terug kon komen, zodra
een hoofd benoemd zou zijn. Hij
haddannogeenkeertje terug ge-
moeten omdatnieuwehoofdin te
werken. Dus ik was van alles op
de hoogte".

WILLEMSTAD-Lilian Hey-
koop van FEFFYK heeft aan 58
deelnemers van decursus 'meka-
niko diplanta' van de Isla N.V.
een diploma uitgereikt. Oor-
spronkelijk waren er 69 cursis-
ten. Het percentage geslaagden
bedraagt dus84.Lilian Heykoop
overhandigdeaan de oudstedeel-
nemer tevens een geschenk.

TEAM
Lourens zei, dat hij wel dege-

lijk belangstelling heeft gehad
voor de arbeids- verhoudingen
op Sint Maarten: "Ik heb vorig
jaareen team van vier mensen
naar SintMaarten gestuurd om
de arbeids- verhoudingen te re-
gistreren. Wathey had als Sta-
tenliddaarom in 1987 gevraagd:
in het bijzonder om een onder-
zoek in te stellen naar de mini-
mum- lonen".

Lourens verder: "Vanmorgen
pas heb ik een rapport van de
heer Moen mogen ontvangen.
Daarvóór heeft hij wel enkele
losse vellen gestuurd, maar die
waren bestemd voor de minister
van Justitie.Dat geeft ook geen
pas, om buiten zijn directeurom
brieven naar de minister van
Justitiete sturen, 'en om datbui-
ten mij om te doen".

"Daarbij", aldus Lourens,
"moet de heer Moen niet doen
alsof hij iets nieuws heeft ont-
dekt. Dat van die slaven-
contracten van die Indische za-
kenman, dat was vier jaargele-
denal bekend".

TIJD
Maar waaromdan nieteerder

gereageerd?
Lourens: "Ik neem bepaalde

maatregelen om dearbeids- ver-
houdingen in goedebanen te lei-
den. Dat neemt tijd. De mensen
liggen niet voor het oprapen. Ik
had daar een prima jurist, als
hoofd, maar die is imiddels ook
verdwenen. Het gaat niet zo-
maar één- twee- drie. De heer
Moen signaleert iets, gaat dan
schreeuwenen denktvervolgens
dat dezaak daarmeeopgelost is.
Zo werktdat niet".

Lourens gafwel toe, dathijvan
meningis, dater zo snelmogelijk
ietsgedaan moet wordenom aan
devolkomen scheefgegroeide ar-
beids- verhoudingen op Sint
Maarten een einde te maken:
"Daar werk ik met al mijn
krachten aan".

Auto in brand
WILLEMSTAD — Op de

WinstonChurchillweg, nabij de
luchthaven, brak er brand uit in
een auto. De betrokken be-
stuurster verklaarde dat haar
auto was afgeslagen en toen zij
hem weer aan de praat kreeg,
waarschuwden omstanders haardat er brand was ontstaan. On-
der leiding van de brandweer
werd de brand geblust. De re-
cherche heeft de zaak in onder-
zoek.

Werkgever CCC/AMF tegenover CADMU:
Twee werknemers terecht met
onmiddellijke ingang ontslagen

WILLEMSTAD — Volgens
degeneralmanager, S.M.Pie-
ter, van Curacao Constructi-
on Company/AntilleanManu-
facturing Factory
(CCC/AMF) is hetdoelvan het
rondschrijven van de CAD-
MUaan demediaoverhetont-
slagvan twee werknemers bij
ditbedrijfnietduidelijk. Naar
de general manager aan de
Amigoemeedeelde,zijn debe-
trokken werknemers al eer-
der in conflict gekomen met
de directie en is hun ontslag
een gevolgvan eenreeks inci-
denten.

Pieter: "In de avonddienst
moet dewerkploegvan driemen-
sen van vier uur 's middags tot
twaalfuur 'snachts demachines
bedienen. Op dinsdagavond, op
de laatstedagvan devieringvan
carnaval, zijn zij erop betrapt,
datzij demachines om 11 uur al
hebben stilgezet. Afgelopen
woensdag heeft een collega voor
hen dekaart eenhalfuur later in
de prikklok afgedrukt. Vrijdag
overdag hebben zij hun laatste
schriftelijke waarschuwing ge-
kregen enblijkbaarzijnzijhiero-
ver zo overstuur geraakt, datzij
in de avonddienst dewasbak 'per
ongeluk' hebben stukgemaakt.
Bovendien hebben zij van een
werktafel depoten stukgemaakt
en deze 300 m verderop neerge-
zet. Daarnaast hebben zij in een
deur dienaarbuiten leidt, grote
gaten van 10bij 40 cm gemaakt.
Dat was dedruppel diedeemmer
deed overlopen en zijn de twee
werknemers om dringende re-
den met onmiddellijke ingang
ontslagen. Bovendien heeft het
bedrijf een klacht over vernie-
lingbij depolitie ingediend".

Pieterbetreurthet dat devak-
bond op deze wijze heeft gerea-
geerd, temeer daardedirectieal-
tijd een goede verstandhouding
heeft gehad met de 18 werkne-
mers. De manager is al 10 jaar
aan Hubert Salas & Co, de eige-
naar van CCC/AMC, verbonden.
De voormalige chef van de far-
maceutische afdeling was vol-
gens dehuidige directeur Nelson

Salasnooiteen controversieelfi-
guur, zodat hij de aantijgingen
van deCADMU, alszouPieter er
'werkmethodenuitdeslaventijd'
op na houden, volstrekt uit de
lucht gegrepenvindt.

Tuinvuil-
verbranding
geeft overlast
WILLEMSTAD —Eenvrouw **.

in de Wayacastraat zorgde voor _
denodigeoverlast: in detuinver- j
brandde zij dorre takken waar—
door alle buren hinder hadden "■van derook. De gealarmeerde
politie gafde vrouw opdracht de
vlammen te blussen, maar ditweigerde ze. De brandweer
moester aantepaskomen omhet
fikkie te doven en de vrouw
kreeg een procesverbaal.

CAO-GESPREKKEN
Sinds kort is de maatschappij

met CADMU aan hetonderhan-
delen over een C.A.O.- overeen-
komst, de eerste die de werkne-
mers hopen af te sluiten. Dit is
ook deeerste maal dat de CAD-
MU de CCC/AMC- werknemers
vertegenwoordigt. De eerste ge-
sprekken, waarbij zowel de vice-
voorzitterRonald Sluis alssecre-
taris Francis bij aanwezig wa-

ren, zijnvolgens directeur öalas
enmanager Pieter in eenzeer ge-
moedelijke sfeer verlopen. Daar-
na zijn de onderhandelingen
doordeCADMUopgeschort, om-
datbeidepartijenhetnietmetel-
kaar eenskonden wordenover de
secundaire arbeids- voorwaar-
den, waaronder loonsverhogin-
gen, vakantie- uitkering en
kerst- gratificatie. "De be-
drijfsresultaten van het afgelo-
pen jaar laten daar niet veel
ruimte voor, maar 95 procent
van het pakket ligt al vast. De
datumvoor een voortzetting van
deonderhandelingen moeten we
echter nog vastleggen", aldus
managerPieter.

Tweeduizend extra werknemers

Isla Raffinaderij bezig
met groot onderhoud

WILLEMSTAD — De ge-
bruikelijke activiteiten van
deIslaRaffinaderij zijndeko-
mende weken sterk vermin-
derd.Hetpersoneel richt zich
in die tijd, bijgestaan door
buitenlandse deskundigenen
lokale aannemers, op 'groot
onderhoud' van met name de
zogenaamde "Cat Cracker".
Omdat door het stilleggen
van deze installatie, tien
andere plants niet kunnen
draaien,worden dezeook on-
derhanden genomen.

Op 1 maart isbegonnen met de
zogenaamde "shut down" van de
CatCracker, dewerkzaamheden
zullen ongeveer negen weken in
beslag nemen. Omdat aan tien
andere plants ook preventiefon-
derhoudverrichtwordt, is dithet
grootste onderhoudsproject dat
tot nu toe bij de IslaRaffinaderij
heeft plaatsgevonden.

Het stilleggen van de machi-
nerieënwas noodzakelijk omdatde uitgebreide werkzaamheden
niet verrichtkunnen worden zo-langdeplants inoperatie zijn.Erwordt getracht zo optimaal ge-
bruik te maken van deze,gele-genheid en alle andere kleinerewerkzaamhedenaan detien stil-gelegdeplants, wordeneveneens
verricht.

Daarnaastzijn er verschillen-decursussen georganiseerd voor
het Isla- personeel in samenwer-king met deFeffyk. Naastde spe-
cialistischebijscholings- cursus-
sen, is er voor al het personeel,
ook deextra werknemers van lo-
kale aannemers die de onder-
houds- werkzaamheden ver-
richten, een cursus veiligheid
gegeven. Om de veiligheid tij-
dens deze grote onderhouds-
beurt extra te garanderen, is op
elk werk een veiligheids- man
geplaatst. Bovendien is het per-

soneel op de poliklinieK van de
IslaRaffinaderij versterkt.

Bij de werkzaamheden zijn
2000 extra werknemers op het
Isla- terrein aanwezig. Vijf pro-
cent daarvanbestaatuitdeskun-
digen uit Europa, Amerika en
Venezuela die zijn aangetrok-
ken om de noodzakelijke specia-
listische begeleiding te geven
waarvoor lokaal niet dekennis
aanwezig was. MinisterWinston
Lourens van Arbeid en Sociale
Zaken heeft hiervoor overigens,
naeen gesprek metdeIsla- direc-
tie, zijn goedkeuring aan ver-
leend. Volgens de vakbond
PWFC zou het werk dat nu door
buitenlanders verricht wordt,
ook door lokale aannemers ge-
daankunnen worden. Datblijkt
evenwel niet het geval te zijn.
Bovendien is voor alle aange-
trokken buitenlandse krachten,
een werkvergunning aange-
vraagd.
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CAIRO —Op uitnodigingvan Cai-
ro kwamen experts uit olie- landen
die niet zijnaangesloten bij de OPEC
vandaagbijeen in Londen voor over-
leg over de daling der olieprijzen.
Cairo is bereid zijn olie- productie te
minderen om de prijs omhoog te ha-
len, maar dan wel alleen als de Opec
en de andereolielandenhetook doen.
Noorwegen wees deinvitatie meteen
afen Engeland is niet uitgenodigd.

MANILA — Een voormalig offi-
cier van het Filipijnse leger die een
onderzoek instelde naar demoord in
83 op detoenmalige oppositie- leider
Aquino heeftdinsdagverklaard voor
een rechtbank in Manila dat zijn te-
am van hogerhandde opdrachtkreeg
de bevindingen van het onderzoekte
vervalsen. Hij had een verklaring
achtergehouden van een soldaat die
bekende Aquino te hebben dood-
geschoten. Het getuigenisvan ande-
re mensen was gewijzigd.

*****

Bijpresidentsverkiezingen Ecuador

Populistische kandidaat
komt complot op spoor

QUITO — De kandidaat
voor het presidentschap van
Ecuador Abdala Bucaram
zegt een "internationale jood-
se samenzwering" op het
spoor te zijn gekomen tegen
zijn persoon. Hij heeft ook
begrepen dat "buitenlandse
investeerders" al Ecuador
zijn binnengekomen om zijn
tegenstanderbij deverkiezin-
gen,Rodrigo Borja, te hulp te
komen.

De omstreden politicus Abda-
la Bucaram riep voor deze gele-
genheid een persconferentie bij-
een in zijn politieke bakermat
Guayaquil, detweede stadinom-
vang van Ecuador. Joodse
scherpschutters zijn Ecuador
binnengedrongen om mij te do-
den. Zij hebbenpistolen binnen-
gesmokkeld en mitrailleurs met
een speciaal vizier, aldus de ex-
treme politicus die in het verle-
den geruime tijd is ondergedo-
ken geweest nadat een vervol-
ging tegen hem was ingesteld
wegens belediging. Hij is inder-
tijd burgemeester geweest van
de grootste havenstad van Ecu-
ador.

MILJOENEN
Volgens hem zijn Peruaanse,

Chileense en Westduitse finan-
ciers al in Ecuador aangekomen
om decampagne van Borja op po-
ten te zetten. Diens campagne,
aldus Bucaram, gaat drie mil-
jard sucres kosten oftewel tien
miljoen dollar. Over een optre-
den van Borja voor detv onlangs
zegtBucaram datzijn tegenstan-
der toen onderinvloedvan drugs

verkeerde of dronken was. "Zijn
optreden heeft afkeer opgeroe-
pen allerwege". Het sturen van
bloemen moet men zien als een
manier waarmee men dames be-
nadert.

Bucaram onthulde op de
persconferentie ook dat hij een
bloemstuk van rozen had ge-
stuurd aan zijn politieke te-
genstanderRodrigo Borja metde
uitnodiging voor een tv- debat,
maarBorja heeft ditvan de hand
gewezen, aldus Bucaram. Borja
zal als linkse sociaal- democraat
het op 8 mei moeten opnemen in
eentweedestembus-ronde tegen
Bucaram, die politiek gezienpo-
pulistisch van instellingis en de
leider isvan dePartidoRoldosis-
ta Ecuatoriano.

VERBALE OORLOG
Sinds de uitslag van de eerste

verkiezings-ronde van 31 janua-
ri bekend iszijnBucaramenBor-
ja in een verbale oorlogverwik-
keld waarbij over en weer ernsti-
ge beschuldigingen worden
geuit. De mogelijkheid van een
tv- debat is door de linkse partij
vanaf het begin laag aangesla-
gen. Men is ervan overtuigd dat
Bucaram van die gelegenheid
slechts gebruik zal maken om
Borja onder verwijten en be-
schuldigingen te bedelven. Een
dergelijk debat is volgens de
linkse sociaaldemocraten alleen
interessant als men van ge-
dachtenkan wisselen over par-
tij- programma enover een rege-
rings-programma. Maardatzijn
zakenwelkeBucaram niet lijken
te interesseren.

KRALENDIJK - Maandag
had deofficiële overdrachtplaats
van debetonweg die leidt van het
dorpRincon naar de ingang van
het nationalepark Washington/
Slagbaai.De wegwasreeds enige
tijd klaar, maar maandagmid-
dag vond het officiële gedeelte
plaats. Dat gebeurde door deon-
dertekening van de benodigde
papieren door gezaghebber mr
George Soliana, de vertrekkende
directeur van het departement
van Ontwikkelings- samenwer-
king George Curiel M.A. en de
vertegenwoordiger van de Euro-
pese Gemeenschap (EG) op de
Antillen ing. A. Horsthuis, die
daarmee zijn collega ing. J. de
Man verving. Hortshuis was ook
degene die het lint door mocht
knippen van debetonweg die in-
middels de officiële naam heeft
gekregen van Kaya Gilberto
(Boy) Herrera.Bij defoto v.1.n.r.:
ing. A. Horsthuis, gezaghebber
mr GeorgeSoliana en drs George
Curiel. Vervolgens een foto van
het doorknippen van het lint
waarbij de gedeputeerde Carmo
Cecilia en Juancho Meiaan eve-
neens aanwezig waren (derde en
vierde van links).

NORIEGA HANTEERT POLARISATIE ALS WAPEN
Reagan krijgt unaniem steun van congrescommissie

Regering Panama: slachtoffer
van niet- verklaarde oorlog

PANAMASTAD — De Pa-
namese regering onder lei-
ding van de pas doorhetpar-
lement gekozen president
Manuel Solis Palmaheeft een
beroep gedaan op deburgerij
de eenheid te bewaren met
hetoogop"staatvanniet-ver-
klaarde oorlog". De grote
persbureaus kregen de
waarschuwing dat zij bij het
verspreiden van valse be-
richten metsancties te maken
zullen krijgen. Dit geldt ook
voor hetverspreiden van ge-
ruchten welke de nationale
economie in gevaar kunnen
brengen. Eenbetoging vante-
genstanders van het huidige
regiem werd met harde hand
uiteengejaagddoor depolitie.
Sterke man generaal Manuel
Antionio Noriega isbezig de
steun van de bevolking
achter zich te krijgen en
maakt daarbij gebruikvan de
klasse- tegenstellingen, zo

zegt de oppositie. President
Ronald Reagan van de Vere-
nigde Statenheeft de unanie-
me steun gekregenbij zijnPa-
nama- beleid van de commis-
sie van Buitenlandse zaken
van het huis van afgevaar-
digden.

De republiek Panama heeft te
lijden van de gevolgen van de
"meest gewelddadige econo-
mische enpolitieke agressie wel-
ke ooittegen een landin dezemo-
derne tijd is toegepast". De be-
doeling is eenregering aan de
macht tekrijgen welke de Vere-
nigde Statenwelgezind is enwel-
ke bereid is de ogen te sluiten
voor het negeren van de verdra-
genmetbetrekkingtot hetPana-
ma- kanaal. Zo staat in een offi-
ciële verklaringvan deminister-
raad. Daarbij bieden "anti- nati-
onale elementen hun diensten
aan deVS aan bij deze interven-
tie in Panama". Zo hopen de VS
voor het jaar2000 het Panama-
kanaal weer helemaal in hun
macht tekrijgen.DE INFLATIE inFrankrijk is in

januari scherp gedaald tot 2,4
procent op jaarbasis. In decem-
ber was dit nog 3,1 procent. De
daling is toe te schrijven aan de
buitengewoon scherpe prijsstij-
ging in januari 1987. Over de
maand gerekend steeg de infla-
tie van 01, procent in december
tot 0,2 procentvorige maand.

KUWAIT INVESTMENTOffice
(KIO) heeft haar belang in Bri-
tish Petroleum vergroot van
19,37 tot 19,53 procent. De Ku-
waitse beleggings- maatschap-
pij heeft steeds beweerd de aan-
koop van de aandelenBP slechts
als belegging te zien. Deze week
deeldeBP-topman sirPeter Wal-
ters mee dat deoliemaatschappij
tevergeefs een beroep heeft ge-
daan op KIO haar belang niet
verder uit te breiden.

BETOGING
Met gebruikmaking van

traangas- granaten, het water-
kanon en geweren joegdepolitie
honderdenbetogers tegenNorie-
ga's bewind uiteen. Men
schreeuwde leuzen tegen de le-
ger- leider, gooide met stenen
naar de politie en er werden au-
tobanden en straatvuil inbrand
gestoken. Er raakten veel men-
sen gewondtoen depolitie begon
optetredenen erwerdentwintig
arrestatiesverricht.

Hetfeit dat deVS militaire oe-
feningenbijhet Panama- kanaal
houden isvolgens ministerJorge
Abadiavan Buitenlandse zaken
een "voorspel van een invasie".
De manoeuvres begonnen afge-
lopen zondag en duren voort tot
12 april. Er doen Amerikaanse
soldaten aan mcc uitFlorida en
PuertoRico.

WAARSCHUWING
Gezien de huidige situatie

moet de bevolking zich voorbe-
reiden om het hoofd te kunnen
bieden aan de gevolgen van ac-
ties tegen de eigendommen en
goederenvan de staat, welke ac-
tiesonder meerondernomen zijn
door deheerDelvalle, met welkeaanduiding deonlangs afgezette
president wordt bedoeld. De re-
gerings- verklaring duidt op het
Amerikaansebesluit om allePa-
namese tegoeden bij Ameri-
kaanse banken tebevriezen. De-
ze maatregel heeft denodige on-
rust veroorzaakt op financieel
gebied in Panama, waar een gro-
te schaarste aan dollarsen baar
geld is ontstaan.

De communicatie- mediakrij-
gen de boodschap "ver-

antwoordelijk op te treden" bij
het verspreiden van het nieuws.
Zonder pardon zullen eventuele
sancties wordentoegepastwelke
de wet kent voor het geval ten-
dentieuzeberichten wordenver-
spreid of valse berichten en ge-
ruchtenwelke deeconomie inge-
vaar kunnen brengen. Evenzeer
is het verboden berichten te pu-
bliceren welke dewaarde van de
muntofdehoogte van de prijzen
kunnen beinvloedenenz.

POLARISATIE
Generaal Noriega probeert

met gebruikmakingvan het wa-
pen van de polarisatie de kleine
man achter zich te krijgen.
Waarnemers wijzen in dit ver-
band op zijn recente uitspraak:
"De eenvoudigen, de armen, de
negers, zij zijn dehoogste autori-
teit van dit land". Men acht het
ook opvallend dat Noriega de
laatste tijd zijn toespraken
doorspekt met citaten van zijn

voorganger als sterke man, ge-
neraalOmar Torryos, dietot aan
zijn doodbij een vliegtuig- onge-
val in 1981ergpopulair bij debe-
volking was.

Panama is wat de sociale sa-
menstelling van zijn bevolking
betreft in zoverre opmerkelijk
dat het land een relatief grote
middenklasse kent. Maar zoals
overal in Latijns Amerika is de
kloof tussen arm en rijk zeer
groot. De oppositie tegen Norie-
ga welke sedert juni 1987 van
zich doet horen als Nationale
burger- kruistocht bestaat juist
voornamelijkuit demiddenklas-
se en dehogereklasse. Ermaken
tweehonderd groeperingen deel
van uit maar datzijn voorname-
lijk organisaties van handela-
ren, beroepsgroepen zoals advo-
caten en ook studenten. Het is
echter de vraag of het Noriega
zal lukken de oppositie beperkt
te houden tot de betere klassen.
Een verleden jaaruitgevoerde
opinie- peiling gafaan dat bijna
75 procent van de ondervraag-
den vond dat Noriega maar
moestopstappen.

Procesverbaal wacht overtreders

Milieubeheer- commissie:
vervuiling aan toenemen
KRALENDIJK — In okto-

ber van het afgelopen jaar
heeft het BC een werkgroep
geïnstalleerd die als taak
heeft gekregen een totale
schoonmaak actie voor Bo-
naire optouw te zetten. Voor-
zitter van dewerkgroep isdrs
Eric Newton van Stinapa.
Kortgeleden bleek dat over-
legtussen commissieen servi-

Ce clubalresultaat te hebben.
Het strand bij Petrie's pilar
werd door de Rotary- leden
van gestort huis- en be-
drijfsvuil ontdaan.

De werkgroepbestaat behalve
uit drs Newton uit het hoofdvan
Selibon (Reinigingsdienst RD)
Aubrey Scaly en city- inspector
Avelino Cicilia.De taak diedeze
heren toebedeeld hebben gekre-
gen is om de problemen die zich
voordoen door de vervuiling te
signaleren. Het is namelijk ge-
bleken aldus de werkgroep dat
Bonairehand overhandvervuilt
hetgeen uiteraard een negatief
imago geeft voor de bewoners
zelf, maar vooral voor de bezoe-
kende toeristen.

Aan vooravond algemene staking:

Dominicaanse president
bereid tot concessies

SANTO DOMINGO — Aan
de vooravond van de aange-
kondigde algemene staking
heeftpresident JoaquinBala-
guer van de Dominicaanse
Republiek met een serie
maatregelen aangekondigd
welketen doel hebben deprij-
zen van de eerste levens- be-
hoeften te drukken en die te
bevriezen. Het stadsbeeld in
dehoofdstad Santo Domingo
enelders wordtbeheerstdoov
het leger dat met tanks pa-
trouilleert. Onder vakbonds-
leiders zijn verschillende ar-
restaties verricht.

In een gesprek met persmen-
sen tijdens een officieel optreden
op het platteland verzekerde de
Dominicaanse president datzijr

regering de pogingen onder-
steunt welke van kerkelijke zij-
de werden ondernomen om tot
een dialoog te komen tussen de
sociale partners. Het is wel drin-
gend geboden, zo vindt Balagu-
er, dat de organisatoren van de
burgerlijke stakings-actiesin de
woonwijken hun gezonde ver-
stand gebruiken.

Zelfbeheersing is ook geboden
voor de ondernemers en het be-
drijfs- leven om gezamenlijk te
komen tot een plan voor het be-
vriezen van de prijzen voor de
producten van het eerste leven-
sonderhoud. Hetbelangrijkste is
namelijk dat de levens- noodza-
kelijke goederen en producten
bereikbaar zijnvoor allelandge-
noten, aldus depresident. Voor-
dat de prijzen bevroren worden
zullen er "aanzienlijkeverlagin-
gen"bereikt worden voor dever-
koop en ook voor de tussen-
handel.

BEREID DIALOOG
De recente aanzienlijke prijs-

verhogingen, juist van le-
vensmiddelen welke dagelijks
gebruikt worden, waren er oor-
zaak van dater een golf van pro-
test- acties op gang kwam in de
volksbuurten van SantoDomin-
go, inclusiefstakings- acties.De
acties sloegen over naar andere
steden eneen en ander ging gep-
aard met toenemende ge-
weldpleging waarbij doden en
gewondenvielen terwijl ookveel
schadewerd toegebracht. Als ge-
volg daarvan werd de generaal
ontslagen diede leiding hadover
hetpolitie- korps eninzijnplaats
werdeen leger-kolonel benoemd
die tot generaal majoor werdbe-
vorderd met de strikte opdracht
om zo snel mogelijk de orde te
herstellen, desnoods met ge-
bruikmaking van deharde hand.

Namens het orgaan van orga-

nisatiesdat de actiescoördineer-
de verklaarde Virtudes Alvarez
dat men onmiddellijk bereid is
toteerlijk overlegen dialoogmet
de autoriteiten om een uitweg
uit het conflict te zoeken. Dan
moeten dezewel bereid zijn in te
gaanop eisenzoalsverlaging der
prijzen en bevriezing voor een
periode van twee jaar, waar het
gaat om zaken van het eerste le-
vensonderhoud.

STRAATVUIL
Het ligt in debedoeling van de

commissie dat allereerst een in-
ventaris wordt opgemaakt van
alle bestaande wetten op het ge-
bied van vervuiling. Daarna zal
het materiaal dat ter beschik-
king staat van de Reini-
gingsdienst zoveel mogelijk uit-
gebreid en aangevuldworden zo-
dat het vuil regelmatig opge-
haald kan wornden terwijl de
straten geveegd worden en dit
ook bijgehouden wordt door de
Selibon. Naast de bestaande
werkgroep zal een tweede
werkgroepinhet levengeroepen

worden diespecialeaandacht zal
besteden aan het schoonhouden
van de stranden. Daarnaast zal
een strenge controle worden ge-
houdenop hetstortenvan vuil op
plaatsen waar dit absoluut niet
is toegestaan.

De mogelijkheid bestaat dat
de betreffende personen of in-
stanties die in overtreding zijn
een proces verbaal zullen krij-
gen. Zoals reeds enkele jaren
door Slibon werd gedaan, zullen
er opstrategische punten doorde
overheid drums worden ge-
plaatst waar devoetgangers hun
papier of ander klein afval in
kunnen gooien. Bovendien zal er
nagegaanworden in hoeverre en
tegen welkeaantrekkelijke prijs
er voorparticulieren enzaken le-
ge drums aangeboden kunnen
worden die als afvalton kunnen
dienen.

TEGEN STAKING
De door de Nationale confe-

rentie van volks- organisaties
aangekondigde algemene sta-
king wordt als zodanig niet on-
dersteund door devakbeweging.

Deze heeft echterwel teverstaan
gegeven dat men de oproep niet
zouboycotten. De linksepartijen
hebbenzich wel vierkant achter
de stakings- oproep gesteld. De
gematigde oppositie- partijen en
deregeringspartij hebben zich
tegenstander getoond van een
algemene staking.

ACHTERREAGAN
Eensgezind was de commissie

van Buitenlandse zaken van het
huis in zijn steun voor Reagans
beleid ten aanzien van Panama.
De congresleden lieten ook we-
ten dat zij bereid zijn nieuwe
sancties te ondersteunen welke
ten doel hebben om Panama
weer op deweg van de democra-
tie terug tekrijgen. Ook spreekt
het huis zich uit voor het nako-
menvan debepalingen in dever-
dragen met betrekking tot het
Panama- kanaal. Overigens liet
het Witte Huis doorschemeren
dat er nog geen enkel besluit is
genomen over sancties of ander-
soortige maatregelen tegen Pa-
nama.

AANHOUDINGEN
Volgens de Nationale confe-

rentie van volks- organisaties
zijn geheime agenten geïn-
filtreerd. Deze agenten hebben
kaderleden van ditcoördinerend
actie- orgaan aangehouden on-
der wie Diaz Jaquez van de Do-
minicaanse arbeiders- partij
welke communistisch georiën-
teerd is. Ook Rafael Abreu werd
opgepakt van het Dominicaanse
vakverbond CGT. Van dekant
van het CGTwerdverklaard dat
geheime agenten lokaliteiten
van het CGT in de gatenhielden
en datverschillende bestuursle-
denaan ondervragingen werden
onderworpen wanneer zij hun
bureaus verlieten. Er werden
echterofficieelgeen klachten te-
gen hen ingebracht.

MISBRUIK
Van het streven van de Seli-

bon om destraten schoonte hou-
den door drums te plaatsen is de
laatste tijd wel misbruik ge-
maakt, aldus het hoofdvan Seli-
bon Aubrey Sealy. Verschillen-
de bedrijven gebruiken de pu-
blieke drums om hun eigen be-
drijfs- afval in te gooien. Dat is
natuurlijk niet de bedoeling en
de vigerende wetten zeggen dat
ook deze bedrijven zelfvoor hun
afvaldrumsmoeten zorgen. Voor
deze bedrijven is door Selibon
een speciale dienst in het leven
geroepen die driemaal per week
het bedrijfsvuil komt ophalen.
Daarvoor wordtmaandelijkseen
bedrag van 25 gulden in reke-
ning gebracht.

Indien blijkt, dat de hoeveel-
heid vuil of afval te veel is om
slechtsdrie maalin deweek te la-
ten ophalen, dankan voor twin-
tig gulden meer de service van
Selibon uitgebreid worden. De
bedrijven dienen hun financiële
bijdrage via de Eilandsontvan-
ger te betalen. Overigens zal er
vooruit betaald moeten worden.
Daarna zal pas Selibon deroute
van drie maal per week gaan
rijden.

ERNSTIGE SITUATIE
In het inhetnoorden vanCo-

lombiagelegen bananen- gebied
is er sprake van een ernstigeen
delicate situatie wat betreft de
openbare orde als gevolg van de
aanwezigheid van drie linkse
guerrilla- bewegingen en van
ultrarechtse groeperingen. Als

uitvloeisel van de massamoord
op arbeiders in de bananen-
plantages brak er meteen een
staking uit onder de landbouw-
arbeiders. De export van bana-
nenkwam zo stil te liggen. Deze
is jaarlijks goed voor tweehon-
derdmiljoen dollar.

Volgens CUT- voorzitter Ca-
rillo die in het verleden deporte-
feuilleheeftbeheerd vanArbeid,
is de situatie niet alleen ernstig
in Uraba maarook in andere de-
len van Colombia, waar eve-
neens vakbonds- leiders worden
vermoord. Hij wees er op datbij
de vierbelangrijkste cement- fa-
brieken gestaakt wordt uit pro-
test tegen demoord op niet min-
der dan veertien vakbonds- lei-
dersin devoorbijemaanden. De-
ze staking duurt albijnavier we-
ken en heeft de bouw- industrie
nagenoeg verlamd. Daar zijn al
duizenden arbeiders ontslagen
omdat er-niet meer te werken
valt. Zo meldde men bij het mi-
nisterie van Arbeid.

STEMBUS
De aangekondigde staking is

een paar dagenvoordat voor het
eerst de Colombianen zelf hufl
burgemeesters kunnen kiezen-
De golfvan geweld is infeite een
bedreiging voor het stembus-
proces. Talrijke politici en ka*
derleden van de politieke partij-
en zijn daarbij het mikpunt va»
aanslagen geweest. Zo ontkwam
dezer dagen nog de voorzitter
van het huis van afgevaardig'
den, Cesar Perez Garcia, van ofi
Liberate regerings- partij ge'
zond enwel aan een aanslag.De'
ze werd op hem gepleegd in het
mijndistrict Remedios in he1
noorden van het land.

De ELN- guerrilla eiste de
aanslag op.Deze beweging heett
onlangs veertien burgemeester»
ontvoerd, die later ongedeerd
werden bevrijd. Dit deedmen a»s
teken van afwijzing van de bur-gemeesters- verkiezingen. o°.
wil deELN- guerrilladat debu»'
tenlandse oliemaatschappij 6?
de deurwordt gewezen. In de&'
gelopen maanden zijn dan oo»
talrijke aanslagen gepleegd.°°
deoliepijp- leiding en op olie-&'
stallaties.

Vrouwelijke
toeristen
bestolen

PHILIPSBURG —Een da-
me was op een avond op de
golf- course bij Mullet Bay
toen iemand er vandoor ging
methaar strandtaswaarin zij
credit cards van American
Express, Diners en Visa be-
waarde, tweeduizend dollar
in reischeques, vijfhonderd
Duitse mark en 50 dollar con-
tant

Ook waren er nog wat juwelen
in detas. De damekon het num-
mergeven van deauto die moge-
lijkkon horen bij de man die de
tashadweggenomen. Devolgen-
dedag werd deauto gevonden in
debuurt van Simpsonbay, maar
van dechauffeur was geen spoor
tebekennen. De tas lag in de au-
to, maar het geld en de juwelen
waren verdwenen.

Een andere damerapporteer-
de op zondagmorgen, dat ze liep
te winkelen in de Frontstreet en
dat iemand haar portefeuille uit
haar tas pikte. Er zatenreische-
ques in en twee instapkaartei)
van hetcruise-schip waarmeezi)
gekomenwas." *****MADRID — De Franse president

Mitterrandbrengtrond 18maarteen
particulier bezoek aan Madridvoor
een gesprek met de Spaanse rege-
rings- leider Felipe Gonzalez. In au-
gustus bracht de Spaanse premier
eendergelijkbezoekaan Mitterrand-

Algemene staking in Colombia
uit protest golfvan geweld

BOGOTA — Het Colombi-
aanse Eenheids- vakverbond
CUT heeft voor vandaag
(woensdag) een algemenesta-
king uitgeroepen als protest
tegenhet toenemende geweld
aan devooravond van dever-
kiezingen op gemeentelijk ni-
veau.

President Jorge Carrillo van
de Confederacion Unitaria de
trabajadores (CUT) omschreef
deprotest- actie als een daad ter
bescherming van hetrecht op le-
ven en als een protest tegen de
golfvan moorden op arbeiders,
vooral in het gebiedvan debana-
nen- cultuur van Uraba, waar
onlangs twintig arbeiders door
een ultarechtse groepwerden af-
geslacht.
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AGENDA

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

LANDFILL te Lagoen: maandag1/m vrijdag
van 07.00-16.00 uur; zaterdag08.00-12.00uur; zondag gesloten.

OPENBARE BIBLIOTHEEK(openingstijden voor hetpubliek)
maandag en donderdagvan 14.00-18.00uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/14.00 17.00 uur;zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
woensdag van 14.00-19.00uur.
POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur.
SERVICE CLUBSKiwanis: donderdagavond 19.30 uur - HotelBonaire.
[Jons: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.Round 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.

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
hiervan gelieve contactopte nemen met de
heerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.
pOLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
9eopend op vrijdagvan 20.00-24.00uur; za-terdagvan 12.00-24.00uur.
SPREEKUUR(gezaghebber): elke donder-dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
«uurskantoor, Kralendijk; laatste donder-
dag van demaand van 10.00-12.00 uur teRincon.
KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-haireaanse schelpen en koraal; open vandinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30uur -Nikiboko Zuid 3.

J-W: openingstijden slachthuis maan-
-1rw! 7 mwoensda9van 07.00-12.00/13.00-- en donderdag en vrijdag van°600-1 1.00/1 1.30-14.30uur.
(9 maart)
PROTESTANTSE KERK: 20.00 uur 'Enku-entro'in dekerk teKralendijk.

KERKDIENSTEN°u>t BernarduskerkKralendijk:dagelijks 18.45uur; zondag 08.30 en 19.00
Coromotokerk Antriol:dagelijks 19.30uur; zondag 09.00 en 18.00

Ludovicuskerk Rincon:dagelijks, ook zondag, 19.30uur.
KLACHTENBEZORGING doorgevenaan mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
"-acique4.

HET JAPANSE handelso-
verschot is in de eerste twintig
'«gen van februari verminderdt(>t 2,43 miljard dollar. In de
overeenkomstige periode van
v°rig jaar bedroeg het surplusn°g 3,7 miljard dollar. De exportsteeg met 21 procent tot 13,13
biljard dollar, terwijl de import
*et 49,6 procent toenam tot!0,69 miljard dollar.
HET BRITSE bedrijf Simon-carves gaat voor 246 miljoen
Pond sterling in de Sovjetunie

fabriek bouwen voor de pro-
"Uktie van niet-strategische

Diplomaten om-
schrijven de transactie als hetoelangrijkste industriëlecontract tot nu toe tussen Groot-nttannië en de Sovjetunie. De
**briek komt in Armenië te

aan en moet per jaar 25.000
o.mputers voor industriële doe-

J^den gaan produceren.

VanRien van derHelm

Reisgids Bonaire
komt op markt

KRALENDIJK — Binnen-
kort zal in navolging van de
reisgidsen van Curacao en
Aruba ook dievan Bonaire
uitgegevenworden.Het is een
in hetNederlands geschreven
gids doorRien van derHelm.
Hetboekje overBonairezal—
in tegenstelling tot de beide
andere eilanden— ook in een
Engelse editie op de markt
komen.

Dat moet wel, aldus de direc-
teur van de Bonaire Trading
Company (BTC Hugo Gerharts,
want tenslotte is een groot deel
van de bezoekende toeristenEn-
gelstalig. De Nederlandstalige
uitgave zal in een kleine oplage
uitgegevenworden. De complete
tekst is via de computer ver-
werkt en zal elke anderhalfjaar
herzien worden. Nu ergebruik is
gemaaktvan decomputer, aldus
Hugo Gerharts zal dat geen pro-
bleem opleveren en de uitgave
blijft up to date. De auteur van
hetboekje VanderHelmheeftop
Bonaire vele gesprekken ge-
voerd, onder andere met het
hoofd van de dienst Opvoeding
en Cultuur, Frans Booi, met het
Bonaireaanse toeristen- bureau
en uiteraard ook met de verte-
genwoordigers van Bonhata.

In beide uitgaven, zowel Ne-
derlands alsEngels staan uitge-
breid informaties over detoeris-
tische attracties van Bonaire.
Eveneens een groot aantal gege-
vens over restaurants, hotels en
hpvolkinp Vnlt*ens(lprhartszal

het boekje — dat er uitstekend
verzorgd uitziet— bijdragen tot
een betere bekendheid van Bo-
naire bij de Europese toeristen.
De boekjes van Curagao en Aru-
ba zijn al opde markt.

■KRALENDIJK-Elke maand
kiest de Huishoudschool als on-
derdeel van de Scholenge-
meenschap Bonaire (SGB) een
leerling van de maand. Daarbij
wordt vooral gelet op het gedrag

van de betreffende leerling en
daaronder valt het dagelijks
schoolbezoek, het op tijd komen
en het vervullen van de overge-
dragen taken. De leerkrachten
kiezen vervolgens de leerlingvan

de maand en dat is deze maand
geworden de leerlinge van de
LHO ( Lager Huishoud Onder-
wijs) P-3 Flavia Martha. Foto:
Flavia tussen twee vriendinnen
en geheelrechts de directeurvan
de SGBRollyFourier.

Toekomst wijkeentra
thema van studiedag

da^JLENDIJK-Opwm-
e Jf ld maart zal gedurende
stn gehele dag aandacht be-
Va j w°rden aan de opzet
een wÜkcentra. Behalve
ook aantalresoluties zal er
de ee,° forum gevormdwor-
ant vragen kan be-
on, f°orden over de nieuwe
dp*et; Gedeputeerde van On-
Ce^8 en °Pvoeding Carmoc»ia zal de vergadering

**enen.
e»*

e ?ag vanachtuur's mor-
oWS tot half viJf 's middags zal
del nls verdeeld in drie onder-en-. Allereerst zal gesproken

worden over de eventuele onaf-
hankelijkheid van de centra.
Daar zijn uiteraard voor- en na-
delen aan verbonden. De onaf-
hankelijkheid heeft natuurlijk
directe gevolgen voor de gebrui-
kelijke subsidies. Bovendien zal
dan een beheerder aangesteld
moeten worden wiens taken
nauwkeurig omschreven dienen
te zijn.

RELATIES
Het tweede deel is de relatie

tot en de samenwerking van de
wijkeentra met andere instellin-
gen zoals sociale, educatieve en

culturle organisaties. Zoals be-
kend hebben wijkeentra en ge-
noemde organisaties vele
raakvlakken. De vraag daarbij
wordt of derelatie eerder in los-
ser verband zal moeten worden
gerealiseerd en welke inhoud er
dan aan gegeven zal moeten
worden.

Belangrijk isnatuurlijkookde
agenda die opgesteld wordt voor
de centra. Dat kan niet voor elkwijkcentrum afzonderlijk ge-
beuren maar dezeszullen samen
tot een agenda van activiteiten
voor het komende jaar moeten
komen. Dan kunnen er meer ac-
tiviteiten op informatief en re-
creatiefgebiedworden georgani-
seerd. Tenslotte is het van be-
lang of dewijkeentra zich tot be-
paalde groeperingen alleen zul-
lenrichten. Erzijnineen wijk ge-
woonlijk drie groepen: de jeugd,
devolwassenen en debejaarden.
De activiteiten voor deze groe-
pen zullen in hetalgemeen aan-
merkelijk verschillen.

KNELPUNT
Een van deknelpunten bij de

wijkorganisaties is hetbegroten
van de kosten van de activitei-
ten. In het verleden zijn er wel
centra geweest die uitstekende
overzichten gaven — zoals die
van Nikiboko bijvoorbeeld —
maar sedert het begin van de
werkzaamheden van de wijk-
eentra- coordinatorElvioCecilia
zijn dejaarverslagenen definan-
ciële verslagen niet meer regel-
matig verschenen. Het forum
wordtgevormddoor gedeputeer-
deCarmo Cecilia, het hoofd van
SEFP.D. Cicilia, M.Tjin-A-Sjoe,
A. Beukenboom en desluiting is
in handenvan R. Domacasse.

BTC GARANDEERT AFHANDELING
Hugo Gerharts vast overtuigd:
KLM naar Bonaire mogelijk

KRALENDIJK—DeaanwezigheidvanALM enKLM- verte-
genwoordiger Hugo Gerharts in Nederland tijdens debespre-
kingen van dezogenaamdeDutchCaribbeanpromotievoor de
komende zes maanden, kan voor Bonaire van groot belang
zijn, aangezien Gerharts van zins is de rechtstreekse KLM-
vluchten van Amsterdam naarNederland weer eens onder de
aandachtte brengen.DeKLM vertegenwoordigerheeft aleer-
dergezegd,dateenconstante drukopdeKLM- directienodigis
om totresultaten te komen. Zoals bekend is BTC reeds meer
dan vijftigjaaragent voor déKLM opBonaire.

De plannen van Hugo Ger-
harts zijndoor hemzelfal duide-
lijk uitgekristalliseerd. Nog
voor het eind van het jaarmoet
het mogelijk zijn een KLM-
teestel opBonaire teontvangen.
Al meer dan twee jaar is Ger-
harts metditonderwerpbezig en
heeft getracht enige druk uit te
oefenen op deKLM- vertegen-
woordiger op Curagao zowel als
de KLM in Nederland. Volgens
Gerharts moet een vlucht per
week waarbij Bonaire aange-

Daan mogelijk zijnen inmiddels
heefthijverschillende argumen-
ten naar voren gebracht die zijn
gelijk moeten staven. ledereen
heeft reeds gezien, aldus Ger-
harts, hoe de laatstetijd het toe-
risme vanuitEuropa is gestegen
en met name de toeristen die
naar Bonaire komen. Hetafgelo-
pen jaar (1987 red.) kwamen er
rond 5.600Europeanen naar Bo-
naire.Een eenvoudig rekensom-
metje maak dat dus gemiddeld,
ruim 460 passagiersper maand,

aldus lierharts, die er aan toe-
voegt, dater alle indicatie is dat
het bezoek van Europese toeris-
ten aan Bonaire elk jaarstijgt.

VIJFTIG PASSAGIERS
KLM- vertegenwoordiger Hu-

go Gerharts zietniet in, waarom
de KLM alleen op Curagao en
Aruba zal moeten vliegen. Er
mag niet uit het oog verloren
worden, dat op het moment dat
deKLM besloot ook op Aruba te
gaan vliegener maareen gemid-
deld aanbod van vijftig passa-
giers perweek was. Voor Bonai-
re zou dit nu wekelijks zeker al
meerzijn, aldus Gerharts.

Gerharts: "Ik ben er van over-
tuigd, dat wanneer hetBonaire-
aanse toeristenbureau,Bonhata
en andereorganisaties dierecht-
streeks te maken hebben met
toerisme eenperiode van drie tot
vier maanden zouden propage-
ren dater een wekelijkse vlucht
isvan Amsterdam naarBonaire,
dit onmiddellijk zijn vruchten
zou afwerpen. Juist nu deKLM
telkens spreekt over de Dutch
Caribbean. Daarmee werd im-
mers op de Dema show in New
Orleans ookreclame gemaakt.

Dit project van de dne Beneden-
windse eilandenkan via deKLM
beduidend meer inhoud
krijgen".

Zoals bekend heeft Nederland
onlangs de financiële goedkeu-
ring gegevenvoor een uitgebreid
project op deFlamingo luchtha-
ven. Dit project van 1,8 miljoen
zal er toe moeten bijdragen dat
de luchthaven de faciliteiten
heeft voor deafhandeling van de
zogenaamdewide bodies. Ook de
noodzakelijke screening van de
internationalepassagiers is een
eisdie doordeFAAgesteld wordt
en waaraan de luchthaven —eveneens doormiddel van deNe-
derlandse financiering — aan
voldoet. Blijft tenslotte nog de
noodzakelijkeapparatuur om de
bagage af te handelen en de
anderevereistendiegesteldwor-
dendoordeKLM bij de aankomst
van een vliegtuig. Voor de Bo-
naireTrading Company (BTC)
als vertegenwoordiger van de
KLM geen probleem, aldus Ger-
hartsdie garandeert datde BTC
voor de nodige equipage zal zor-
gen, ongeacht de benodigde in-
vesteringendie het bedrijf daar-
voor zal moeten doen.

De Heer heeft tot Zich genomenonze lieve moeder, schoon-
moeder, grootmoeder en zus

Geertruida Clasina de Maayer - Smout

Fons en Dini deMaayer - deReus enkinderen
JanPieter en Mieke Goossens - de Maayer

enkinderen
Hans en Ingrid de Maayer - Hollander en kinderen

Rie Schenk - Smout(Ned.)

" WiesBunk - Smout (Ned.)

De teraardebestelling zal plaatsvinden op donderdag 10
maart om 17.00uur te Morada SantaBottelier.
Gelegenheid totrouwbeklag vanaf 15.30uurin derouwka-
pel te Bottelier.

In plaats van bloemen, zal een donatie aan deStichting Bir-
gen diRosario (Huize Habaai) zeer op prijs worden gesteld.

Gelieve geen rouwbeklag aan huis.

DANKBETUIGING en UITNODIGING
Echtgenote, kinderen, broers en zusters en overige familieleden
van de overledene:

Diego Delf incio Crestian
bedanken hierbijallendiebelangstellinggetoondhebbentijdens de
ziekte en begrafenis van onze geliefde overledene. Tevens onze
dankaan degenendiekransen, telegrammenen kaartjes gestuurd
hebben.
Er zal eenHeiligeMiszijnop maandag 7 maart,woensdag9maart
envrijdag 11maartom7:30uur 's avonds in dekerk van SanLudovi-
co Beltran te Rincon. Vrijdag 11 maart na de mis zal er een ro-
zenkrans gebed worden gehouden teKaya CD. Crestian n0.7.

Gaarnewillen wij langs deze weg een ieder hartelijk
dankenvoor hetgetoonde medeleven met deziekte en
het overlijden van onze lieve man en vader

JAN WIEBE KLEIN
De blijken van deelneming die we van vele zijden
mochten ontvangen, de persoonlijke attenties en Uw
aanwezigheid by de begrafenis hebben wij zeer ge-
waardeerd en zijnvoor ons een grote steun geweest.

W.Klein-v.d. Berg enkinderen.

Aruba, maart 1988.

» stockmarket«

AMSTERDAM TODAY MARCH 9, 1988.

Aegon 72,80 KIM 34,80
Ahold 76,40 Meneba 53,00
Akzo 104,90 Philips 28,90
Cred.Lyon. 45,50 " Royal Dutch 216,40
Fokker 25,30 Telegraaf 256,50
Gist.Broc. 31,40 Unilever 116,80
Heineken 129,50 Index 239,50

NEW YORK STOCK EXCHANGE
Abbott Labs. 50 1/4 - 1 1/4 IBM 117 5/8 + 1 3/8
American Exp. 28 + 1/8 ITT 46 5/8 + 3/8
Apache 7 7/8 unch Johnson IJ. 83 1/2 + 7/8
Am.Tel.» Tel. 28 1/4 - 1/8 McKesson 31 1/4 unch
Anoco 74 1/2 + 1 1/8 Merck " Co. 164 1/8 + 1/2
Anheuser B. 32 1/4 + 3/8 Minnesota Mng 58 3/8 - 3/8
Becton Dick. 61 1/4 + 1/4 Mobil Corp. 43 3/4 - 1
Campbell S. 28 7/8 unch Monsanto 88 3/8 - 1/8
Chrysler 25 1/8 + 3/4 NCR Corp. 65 1/8 unch
Citicorp 21 1/8 + 3/8 Norf.South. 29 1/4 - 1/4
CocaCola 38 3/4 + 1 P**3 Indus. 40 7/8 + 5/8
Di_old 47 1/8 - 1/8 Philips Ind. 21 + 3/8
Digital Eg. 120 3/8 - 4 Placer D.M. 12 3/4 + 1/4
Dupont 84 3/4 unch Northrop Corp. 30 1/2 + 3/8
East.Kodak 43 5/8 + l/S Pac.First Fin. 14 unch
Exxon 42 1/2 + 1/2 Pfizer 54 7/8 - 3/8
Figgie 'A' 59 1/2 + 1 1/2 Phelps Dodge 41 7/8 + 1 3/8
Firestone «V8- 3/4 Philip Morris 93 3/8 unch
Fluor ,B '/8 + 1/z Quaker 45 i/s + 3/8
Genl.Electr. 44 7/8 +11/2 RJR Nabisco 52 3/4 + 7/8
GenlJ-tars 72 7/3 + 7/8 Sara Lee 43 1/4 + 3/8Gulf t West. 80 1/2 + 1/4 Shell Trp.Tr. .75 1/4 + 7/8Becla Mng. 13 1/2 - 1/8 Southern U. 7 3/4 unch
Hilton 89 1/8 unch Unisys 37 + 5/8
Hcraestake Mng. l6 1/4 - 1 1/4 Unocal 38 +2
DOW JONES LOCAL STOCKS
Industrials 2.081,07 + 24,70 Ant.Brewery HFL7S - 85Transportation853,50 + 3,68
REUTER.

MARKET CLOSING COMMENTS MARCH 8,1988.
Surprised traders watched the market open higher in an in-hospitable environment of dollar weakness and softness in
bond futures. Some futures related buy Drograras along with
light investor participation established the early uptrend
which expanded through to mid afternon. Volume was nominally
better but well distorted by dividend plays and takeover'story' stocks which comprised 35-45 oct of the intraday
activity. The rally faultered slightly during late afternoon
as Digital Equipment came under selling pressure due to
a disappointing meeting with analysts. Buyers returned during
the last 30 minutes to close the markets broadly higher and
the Djia at 2081,07 up 24.70 on active volume (55 pet) of
237.7 million shares. Seoondary market gains also iagged the
blue chins with the American exchange Composite up 1.90 and
the Nasdaq Composite advancing 2.39. Advancing issues were
twice decliners, with up volume ahead of down volume by a
4 to 3 margin. Airfreight and regional telephones declined.

|G|*f3 »L|!HJIIO*&CIJR|E|^BANKN.V.
XL&] INVESTMENT DEPARTMENT
*-7~> Ja For further information call

I véÊ^Ê fel. 612511 612991/612294

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALEBANK VANDE NEDERLANDSE AN-
TILLENGELDIG OPWOENSDAG 9 MAART 1988EN TOT NA-
DER ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CAN DOLLAR 1.40 1.42 144
PNDST€RUNG 3.21 3.265 3.325
N€DGLD 94.37 95.09 95.89
BOUVRfI — — —ZW FRANCS 128.64 129.36 130.16
FR FRANCS 30.21 31.31 32.01
DUITSE MARK 106.11 106.83 107.63
SUR GLD — 100.07 102.59
ITUR6 1.12 1.42 1.48
AR FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 9 MAART
1988EN TOT NADER ORDER.

9.75% 08UGATI€L€NING€NP€R 85/89 99.55
13 % 08UGATI€L€NING€N P€A 86/90 103.85
12 % 08UGATI€L€NING€NP€R 88/92 103.85
10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 100.11
10.25 % OSUGATI€L€NING€N 1986P€R 1990 100.07
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.21%.
DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.1 ___—*- -"-■-"M*---**.--------------^

inDUSTRIRI 0E ÜEHEIUEIB

»_É^O_^3 maakt de wisselkoers bekend
'^g&gZ7 van de BD LI VAR, geldig tot

DONDERDAG 10.30 uur
AANKOOP VERKOOP

Cash - Cheque -l ’.5,40 ’.5,60 ’.0,60 j

l Zojuist binnengekregen uit Europa: }
j een nieuwe zending van bekende merken als

BARBARA FABER en POINTER j
u We hebben maten 92 t/m 182, dus ookvoor tieners ! I
jL^jeckeven bij Vanny's in Bonaire Shopping Gallery. I

.JJJMJJL-I^ LANDSRADIO afd.BONAIRE "\
!(|k ±Jr maaktbekend dat telefoonrekeningen tot en met deJf j|tflr maand JANUARII9BB uiterlijk vóór

l 7 11 MAART 1988lUPmoeten zijn voldaan." "»«**»

' Sn^ven9Temdedatumkanieder moment over- ASSÏÏ 1 W?rde" totafsluitil -9 van denummers, waar- Avan één of meerrekeningen nietzijn betaald. /Gelieve rekening te houden, dat betalingen via de >dMll°ank onze administratie dagen later bereiken. jf
\_ Het waarnemend hoofdvan dienst, mN||l

11AMIGOEWOENSDAG 9 MAART 1988

Namens alle familieleden, maakik hierbij het overlij-
den bekend van mijn geliefde moeder

Ilogia Dorotea Bloem-
van der Veen

-beter bekend als MOCHAI-

Dag enuur van de begrafenis zullen nader worden be-
kend gemaakt.

Haar dochter: Arianda Bloem



Real zeven punten voor

Sociedad verliest
derby tegen Bilbao

MADRID — Van de achter-
volgers van Real Madrid
heeft alleen Athletic de Bil-
bao geen punten verspeeld.
Real won thuis hetduel tegen
Espanol met 2-0.

Real Sociedad, tot aan de 26e
competitiedag de ploeg met de
meeste dreigingvoor de equipe
van LeoBeenhakker, verloor het
Baskisch onderonsje tegen
Athletic de Bilbao met0-1. Atle-
tico Madrid kwam in en tegen
Murcia nietverder daneen doel-
puntloos gelijkspel.

Real Madridheeft nueen voor-
sprong van zeven punten op At-
leticoMadrid. Staartploeg Saba-
dell deedopnieuw van zich spre-
ken. In hetimposante NouCamp
in Barcelona wist derode lan-
taarndrager de defensie gesloten
te houdenenbereikte een 0-0 ge-
lijkspel.

De uitslagen en de stand:
Real Sociedad - Athletic de Bil-
bao: 0-1; Celta - Logrones: 0-0;
Betis- Mallorca: 1-0; Barcelona -
Sabadell: 0-0; Murcia - Atletico
Madrid: 0-0; Valladolid - Valen-
cia: 2-1; Real Madrid - Espanol:
2-0; Sporting Gijon - Sevilla: 0-0;
Zaragoza - Las Palmas: 1-3; Osa-
suna - Cadiz: 1-0.

De stand:
1.Real Madrid 2643
2. AtleticoMadrid 26 36
3. Real Sociedad 2535
4. Athletic de Bilbao 26 33
5. Valladolid 26 29
6. Celta 26 28
7. Sevilla 26 27
8. Osasuna 26 26
9. Barcelona 26 26
10. Cadiz 26 26

11. Sporting Gijon 26 24
12. Zaragoza 25 23
13. Espanol 26 22
14. Valencia ■ - 26 22
15.LasPalmas 2622
16.Murcia 2621
17.Betis 26 20
18. Mallorca 26 20
19.Logrones 2620
20. Sabadell 2P '

WORKSOP - Het lot dat de 2,5
miljoenwerklozen in Groot-Brittan-
nië is beschoren overheerste maan-
dag de begrafenis van een werkloze
straatveger die zichzelf vorige
maand uit protest bij de ambtswo-
ning van premier Thatcher ver-
brandde ."Te jongom metpensioente
gaan, te oud om te sterven" stond op
het zelfmoord briefje datde man (40)
achterliet.

*****
WARSCHAU—Poolse intellectu-

elen hebben hun collega's in de SU
opgeroependewaarheidaanhet 1icht
te brengen over Katyn. De massa-
mordopPoolse officiereninhetbegin
van WO II vormt nog steeds ene be-
lastingvoor de betrekkingen tussen
Polen en de SU. Alleen de waarheid
overKatyn kan daarveranderingin
brengen, schrijven's9Poolse intel-
lectuelen aan 55 prominente SU in-
tellectuelen.

*****IT2cJ Pa limpiakura,
sJÖVI kap palu,
j-CwfplantamentuW di gras
jfn\truk di tera ót

//’ I grijs,
hala waya,

Jl^i^&csèf metsla,
ets. TEL-: 85743 J

\ h „Monilef a ff
* Punda X

Pietermaai 20

' Voor een geslaagd kinder-
feesl: Snoepjes en speel-
goedjes.

fHAVO/VWO^
OPGELET

Examen 'training
EKONOMIE
Info.: tel. 43016

Te koop
Splinternieuw bed

"DREXEL"
queen size"Adventure", pil-
low soft mattress, met box
spring set, orthopedic, met
nachtkast "DOVER
CLASSIC"

Telf. 53766

i\ Studio di
JBaile Korsou
Vanaf 11 maart

elke vrijdagochtend
van 8-9 uur

AEROBICS-
LESSEN

Caracasbaaiweg 22-D
\^ Te1.:6120fl J

«NIEUWE BRIL?
"^jiïS Caribbean Optical

de allernieuwste
£^ÊÊ modellen voor U.

Alle soorten glazen
m en brillen vindt U bij:

/—^s^ n
Wasserette
imsm-

Wij kunnen Uw was compleet ver-
zorgen.
Volle wasmachine: wassen, dro-
gen en opvouwen, inclusief zeep,
verzachter voor ’.9.75., Voor meer inf.: tel. 615188. >

f: NWij hebben snoepvoor Uw kinderfeest-
je, origineel, anders
als anders, met leuke
verpakkingsmoge-
lijkheden.
Kom zelf kijken bij

[CANDYI
{BARREL)

»~6~S"8"S"6'8~8~B"6Ö «80CÖB88B4
o Speciale Aanbieding °
o Katoenen nachthemden %
° in de maten 38,40 en 42 °
o ’.10.-per stuk %
° Moderne zonnebrillen ’.lO.- o

° Jeansshorts unisex ’.lB.- °
o La Indiana N.V. I

Hendrikplein 11 °BoOOOOPPOOt>OOOOOOOOO*t

MEDEDELING
De Universiteit van de Nederlandse Antillen zoekt

een ongemeubileerd huurhuis
voor een medewerker.
Voor aanbiedingen wende men zich tot Mw. CA. Ilario-de
Palm, Tel. 84422, Jan Noorduynweg 111, Alhier. ■■■ /**=-*\/**=*-\

R.R. Ravenstein
Administrateur }S^^ssssSr

W**r*M*rtd»lw*itMwN*»*-rtr*ndtrw*i

heeft deze week
HEW BO%yv> fM weer iets aparts -\

ZIJDEN BLOEMSTUK
YELLOW-MELLOW

Een zijden stuk van gele rozen, gecombineerd met ge-
j droogde bladeren en gedroogd materiaal.
h Normaal f.2£s6 Deze week ’. 19,50 _j
Lcjck. Gezellig joh, Neem er één mee of bestel er één ;i@gj
*|S^Jj|}v Landhuis Zuikertuintje-Tel.: 79843 -'JÉ^-ll*
/

CURA(JAOSCHE BOND VAN WERKNEMERS
IN VERPLEGENDE INSTELLINGEN

NA TUR SHOPSTEWARD
Pa medio di esaki direktiva di C.B.V. Ta invita tur shopste-
ward na e di dosreunion kv lo tuma luga djaluna proksimo
pa B'or di anochi den edifisio di S.S.K.
Puntonan di agenda:
1) apertura
2 partisipashon di direktiva
3 formalisashon di e komishon4 formalisashon di e trabaonan kv tin di wordu hasi5 turno liber
6) klousura.

Nos ta konta kv boso presensia.

Na nomber di direktiva,
D.L. KIBBELAAR, Presidente

V /

VOOR UW BESTELLINGEN
vanaf heden weer te
bereiken op de volgendetel. nrs.

Tel: 673405 Administratie

Tel:671032 Plant White Gate

' Miss Ann Boattrips and Rentals N.V.
organiseert a.s. zaterdag 12 maart

een trip naar Klein Curagao
J>mmVm% Voor inlichtingen en

mnwW"~r '""AK^Btf r* & ''~": reservering:

JanSofat 232-AV^Jgfc&gU <^^
, T*TWIS79 J

~ VACATURE >
* MEDEWERKER MAGAZIJN en
* SALESMAN
Vereisten: * Min. H.A.V.O. diploma

* Goede contactuele eigenschappen
* Behoorlijk doorzettingsvermogen werkinzicht

enflink kunnen aanpakken
* In bezit van rijbewijs.

Zonder eerdere werkervaring onnodig tesolliciteren.
Sollicitaties persoonlijk opzaterdag 12 maart bij

Popular Agencies, Scharlooweg 19
V van 8-12 uur a.m.

QUALITY CANDY SINCE 1919 >,

SWEETWISTS P!!^^ -nn.nv
PURE SUGAR mWXm uf"c

.CANDY MINT STICKS

f ARTS MET GEZIN (2 kinderen) Jzoekt
WONING TE HUUR I

(ruim, ongemeubileerd)
Omgeving Julianadorp, Mahuma, Romar Estate,

Salsbach/Goede Hoop, Muizenberg, evt. Emmastad. I
B.F. WORMGOOR, Tel. 78793 J

Voor onmiddellijke indiensttreding zoeken wij een

ervaren financieel
administratief medewerkster

Gedacht wordt aan een persoon met ruime ervaring in fi-
nancieel administratieve handelingen in een soortgelijkbe-
drijf (Reisbureau, Luchtvaartmij, etc. etc.)
Vooropleiding minimaal MEAO.
Wij bieden uitstekende primaire en secundaire arbeids-
voorwaarden.
Serieuze gegadigdenwordt verzocht met dehand geschre-
ven sollicitatie te richten aan:

De Directie S.L.M.,

>jr> Kamer D-116
f Curacao International Airport

’URIOfifTI fiIRUJfIVS

CURfICfIO/CfißlßÖ€flNHOT€IICfISINO
MANAGEMENT N.V.

has vacancy in the Accounting Department for a
SECRETARY/TRANSLATOR

Requirements:— M.A.O. - V.W.O.— Minimal 5 years experience— Goodreferences— Good knowledge of English, Spanish and
Dutch verbally and in writing.

For application, please call the Personnel De-
partment for an appointment.

Telephone 625000
"N during office hours. f

mWf■*" fi^*W"x^^**B»^W

Traha pabo, ora bo pidié manera bo keréL.ku
kualke vn di nos diesinku "topping" nanfavorito.

PLUS GRATIS!
*2 - slisc di nos dclisioso -**^Hli^^^>

"garlic bread". Pl^JJcl
★Un Pepsi-Cola regular TllH-

E REFRESKO NUMBER 1 di Korsou!

djaluna - djabierne IP15*?*!
11.30 a.m. - 2.30 p.m. |E^^*#

f DON'T REPLACE IT -REFACE ITI "\
Bathtubs, §(&* Sinks, Eïen Ceramic TileI Let ik redecorate )wir \ H M - .I Ixrtkroomorkitdwnwith J\^~ —--^ FuH^ame*.I oureidusivePorceknncoot. ' "' —- \)I X A. X X X X\ *"^^^^ A A A 11

wr~— mep54'4 Voor devakantiegangers US55iReispakjes, truien, vesten,
jurken,sportieve slackssets

Boutique jP

Verkrijgbaar op het gebied van

BELASTINGEN
— boek "Inkomstenbelasting N.A."

(Metry) ’.68.-;— 1ste supplement "Invoerrechten en
Accijnzen" (Metry) ’.19.-;— 4de supplement "Belastingwetge-
ving N.A." (Metry) ’.19.-;

I
Boekhandels: Salas, Sta. Maria; Mensing

Caminada, Plaza Bookshop
(Aruba)

Sponsor: Stichting Mr. A.A.G. Smeets Fonds.

\l^öS^y gratis! i
i jL**v lZ~^\o\o - vergroting \

van Uw foto - specialist! j
|[ Voorelkefilmrol dieU laatontwikkelen en !|| afdrukken, krijgt U één coupon.
ii Spaar deze coupons! i i

j Voor 3 coupons krijgt U GRATIS
1 afdruk van 8" x 10"

![ (normaal )tf.-)
II Voor 6 coupons krijgt U GRATIS

lafdrukvanlTxU" Ij
M (normaal j20%)

I Lever Uw coupons in bij één van de
II aannamestations van Foto Studio
fl Tramm (te herkennen aan het bord
J , van Foto Studio Tramm) of bij één van
| J de studios van

II Dr. Hugenholtzweg - Promenade - Colon

mmmmmmmÊmmmmmmmmmUmmmmmmmmUmmmmmmmmm^

HOTEL COMPTROLLER REQUIRED

Minimum 3 years experience in similar position. Compu-
terexperience preferable. Mustbe hands on oriented. Sa-
lary comensuratewith experience and goodbenefits. Inte-
rested persons should apply in writing with resume to:

Comptroller ADV nr. 55 P.O. Box 488,
PhilipsburgSt. Maarten

CO*
WINDWARD ISLANDS AIRWAYS INTERNATIONAL N.V.

heeft een vakature voor:
een ervaren ADMINISTRATEUR
Isverantwoordelijk 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 de resultaten.
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,
JulianaAirport,, ST. MAARTEN. J
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