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TEL AVIV — Israel heeft de leve-

ring van brandstof aan de bezette
westelijke oever van de Jordaan ge-
staakt omdat Palestijnse demon-
stranten stenenenbenzine- bommen
hadden gegooidnaar Israëlischetan-
kauto's. Volgens een woordvoerder
gaat het om een veiligheids- maat-
regel.
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MERCURY- Bij de grootste de-
monstratie tegen de VSkernproeven
in dewoestijn van Nevada zijnzater-dag bij het proefterrein meer dan
1-200 betogers gearresteerd. Ten-
minste 5.000 mensen hadden zich bij
net proefterrein verzameld.

*****DEN HAAG — Het Nederlandse
kabinet is zaterdag na een mara-
thonzitting er niet in geslaagd de
hoofdlijnen vast te stellenwaarlangs
een oplossing kan worden gevonden
yoor de sociaal- economische proble-
matiek. Geen overeenstemming
werd bereikt over de punten: beste-
dingvan deinvesterings-premiepot,
lastenverlichting en bezuinigingen.
Vandaag gaat menverder. Het is nog
steeds debedoelingvoor morgen -als
deprognoses van het Centraal Eco-
nomisch Plan worden gepubliceerd,
niet dekabinets- besluitente komen.

WASHINGTON — VS minister
van Justitie Meese, denkt niet aan
aftredennaaraanleidingvan heton-
derzoek naar zijn rol in de kwestie
van de Iraakse oliepijp- leiding,
Waarbij ilegale betalingen zouden
zijn afgesproken aan Israël.

*****
NAAR ARUBA

Ongeveer drie jaar geleden
werd een vrachtschip, dat geen

naam droeg en.niet geregi-
streerd was, opzettelijk voor de
kust van Venezuela tot zinken
gebracht. Vermoedelijk was het
schip van dehaven van Maracai-
boop weg naarAruba. "Hetschip
wasgeladenmetongeveer 33ton
aan Nazi- goudstaven, die van
Zuid- Amerika naar een andere
plaats vervoerd moesten wor-
den,waar alafspraken waren ge-
maakt om ze om te smelten tot
onherkenbaar goud", aldus een
zeer betrouwbare bron tegeno-
ver deAmigoe.

"Waarom dattransport plaats
vond, diereden is alleen bekend

bij de Nazi- families die van die
gestolen goederen leven", aldus
onze zegsman.

Toen het schip op weg was met
de Nazi- goudstaven werd het
achtervolgd door een andere
boot, die uitgerust was met ka-
nonnen en waarschijnlijk met
lichte raket- installaties. "Het
heefter alleschijn van dat de be-
manning van het schip, dat
achtervolgd werd, op de hoogte
was van de samenstellingvan de
vracht, want er werd getracht
om te ontkomen. De bemanning
heeftkennelijk niet geweten,dat
de andere boot uitgerust was met
die zware wapens. Ze voeren met

volle kracht in zuidelijke
richting, weg van Aruba", zo
werd de Amigoe meegedeeld.

GEZONKEN
"Het achtervolgings- schip

heeft vervolgens enkele malen
rond de boot met het goud geva-
ren en dekapitein en de beman-
ninggewaarschuwd, dat dekon-
sekwenties zeer ernstig zouden
zijn, indien nietonmiddellijk ge-
stopt zou worden. Erkwam geen
reactie van het schip met de
goudstaven. De achtervolgers
waren ervan op dehoogte, dat op
dat moment in een zee met een
diepte van ongeveer duizend

voet (300 meter) werd gevaren
en dat het goudschip richting
nógdieperwatervoer. Toenwerd
besloten omhet goudschip te be-
schieten. Het verging met man
en muis", zo luidt hetrelaas van
onze informant.

Volgens onze betrouwbare
bronnen werd door de Nazi- fa-
milies een groep samengesteld
'to spearhead', om de bergings-
werkzaamheden te leiden. Die
bergings- werkzaamheden ston-
den (op contract- basis), onder
leiding van de wereldberoemde

'schatgraver' Mcl Fisher. Maar
Fisher heeft — ondanks het feit,
dat geheimhouding was gezwo-
ren —vorig jaarin een televisie-
interview tussen neus en lippen
door verteld, dathij betrokken
was bij "een diepe duik naar 33
ton goud".

LEGER HEEFT ZICH NOG NIET GESCHIKT IN NIEUWE ROL
Drs Hoekman wordtNederlandse ambassadeur in Paramaribo

Van den Broek
naar Suriname

DEN HAAG — De Nederlandse ministervan Buitenlandsehalten, Van denBroek, zal "gaarne ingaan" op deuitnodigingvan deSurinaamseregering omstreeks"eind maart" een offi-cieel bezoek aan Suriname te brengen, zo heeft een
woordvoerster van hetministerie in Den Haag bevestigd. Dejjunisterkreeg deuitnodigingvanzijnSurinaamsecollega, Ed-°Je Sedoc, zaterdag via deNederlandsezaakgelastigde in Pa-ramaribo, één dag nadatpresidentRamsewak Shankar dere-geringsverklaring voor de Nationale Assemblee had voorge-

Van denBroek noemde de re-
gerings- verklaring vrijdaga-
vond "vertrouwenwekkend". De«gelopenweken had deministermeermalen laten blijkeneen be-zoek aan Suriname te willenbrengen als de volks- vertegen-
woordiging in Paramaribo haarinstemming heeft betuigd met
deregerings- verklaring. De As-semblee gaat de verklaring van15 tot 23 maart behandelen. DeSurinaamseregeringheeft latenWeten dathetgoedzou uitkomena|s Van denBroek in de periodedie daarop volgt -van 23 tot 31
maart-komt. De precieze datum
moet de minister zelf nog be-
palen.

AMBASSADEUR
Inmiddels is ook bekendge-

worden dattoestemming is ver-
leend voor debenoeming van de
nieuwe Nederlandse ambassa-deurinSuriname, drsDJ. Hoek-man. Hoekman wordtbegin deze
Week in Paramaribo verwachtom het bezoek van ministerVanoen Broek voor te bereiden, zo
v.erklaarde een officiële rege-
rings- woordvoerder in Parama-ribo.

InNederland ispositief gerea-geerd op de vrijdag gepresen-
teerde regerings- verklaring.v VD- woordvoerder F.Weisglas
beschouwde deze als een "posi-
tieve stap die het herstel van debetrekkingen tussen Surinameen Nederland zal bevorderen".A Melkert (PvdA) zei datdever-klaring voornamelijk uit inten-dsbestaat, maarer is aandachtbesteed aan alle vragen die be-antwoording behoeven. "In diezin is het ook een evenwichtigeverklaring", aldus Melkert.. Beide parlementariërs
Juichten het voorgenomen be-zoek vanVan denBroek toe. Het

moment isdanvoor Suriname en
Nederland aangebroken "op
hoog politiek niveautegaanpra-
ten". Aangenomen kan worden
datdaarna met debesprekingen
over ontwikkelings- samenwer-
king kan worden begonnen door
ministerBukman.

Weisgals onderstreepte dat
Van denBroek in Suriname wel
duidelijkheid zal moeten ver-
krijgen over de toestand in het
oosten van het land, met name
met betrekking tot de mensen-
rechten. "Als de situatie niet on-
zeker was, dan zouden de
vluchtelingen wel terug gaan",
zei hij. De intenties in de rege-
rings- verklaringzijn "goed". Er
staat in dater "vrede, veiligheid,
stabiliteit" moeten komen inOost- Suriname. Alles hangt nuaf van deuitwerking.

BRUNSWIJK
ue VVD- er meent overigensdat de rol van het Jungle Com-mando is uitgespeeld. "Het be-staansrecht voor het JungleCommando alspolitieke groepe-

ring wordt steedsminder groot".
Brunswijk moet dat onderken-
nen en metderegering gaanpra-
ten. Als de situatie in Oost- Suri-
name weer stabiel is, zal Den
Haag makkelijkerkunnen over-
gaan tot hervatting van de ont-
wikkelings- hulp. In Oost- Suri-
name kan men nog niets begin-
nen, terwijl dat het deel is dat de
meeste hulp nodig heeft. Als de
uit het oorlogs- gebied naar
Frans Guyana gevluchte bosne-
ger- bevolking (ongeveer 9.00G
mensen) weer is teruggekeerd,
zou Nederlandse hulp op zijn
plaats zijn, aldus de VVD
woordvoerder.

De Surinaamseregering dient
Van denBroek helderheid tever-
schaffen over de positie van het
leger. De regerings- verklaring

is daarover volgens de VVD-
woordvoerder nog vaag. Op zich
noemde hij het een "goed teken"
datbij de presentatie van dere-
gerings- verklaring in het parle-
ment geen militairen aanwezig
waren. "Als dieafwezigheid van
het leger in de Surinaamsepoli-
tiek wordt volgehouden zou dat
bijzonder gunstig zijn". Een re-
actievan de militairen blijft we-
liswaar mogelijk, maar op een
gegeven moment moet men vol-
doende vertrouwen kunnen
opbrengenin deburger- politici,
aldus Weisglas.

DELICAAT EVENWICHT
Ook Melkert meende dat Van

denBroekzich opdehoogte dient
te stellen van de "mogelijkheid
van de regering haar beleid
daadwerkelijk uitte voeren". In
de verklaring wordt verwezen
naar de noodzaak maatregelen
uit te werken die derechtsstaat
opnieuw moeten funderen. De
vraag is hoe men dat gaat aan-
pakken, aldus Melkert. Ook hij
blijft stil staan bij de veiligheid
van mensen in Oost- Suriname
en van degenen diezich de afge-
lopen jaren tegen het leger heb-
ben opgesteld.

Men moet er rekening mee
houden dat Suriname politiek
nog zoekt naar een "delicaat
evenwicht". "Vanuit het leger
worden nog steedstekenen gege-
ven dat men niettevreden is met
de positie die het in het nieuwe
staats- systeemheeftgekregen".
Dat betekent dat men nog niet
kan spreken vaneen volledig ge-
normaliseerde situatie. En dat
hetvanuit Nederlandbelangrijk
is die krachten in Suriname te
steunen die willen doorgaan op
de weg naar volledige democra-tisering, aldus Melkert."Uit de tekst zelfkan niet hetlaastste woord worden gelezen
over wat depositie van het leger
zou moeten zijn", zo zegt dePvdA-er. De oppervlakkige for-muleringiswaarschijnlijk geko-
zen om moeilijkheden over de
tekst tevoorkomen. Detekst laat
te wensen over, maar "de
boodschap is duidelijk", zo
concludeert hij.

WILLEMSTAD — Het
onder Nederlandse vlag
varende onderzoeksschip
Plancius wordt sinds vrij-
dag vastgehouden door de
Venezolaanse Kustwacht.
Het schip zou zich volgens
de Venezolaanse autoritei-
ten zonder toestemming in
de territoriale wateren be-
vonden hebben. Vijf
functionarissen van de
Kustwacht hebben de op-
varenden van de Plancius
gedwongen voor het ei-
landje La Blanqüilla voor
ankerte gaan.De56-jarige
kapitein vanhet schip, K_k
de Bruyn uit Vlissingen,
heeftzijn scheepspapieren
en paspoort af moeten
staan aan de Kustwacht.
Het schip wordt volgens
nog niet officieel bevestig-
de berichten naar Venezu-
ela gesleept.

De Stichting Plancius in
Nederland ontkentdat de pa-
pierenvanhet schipniet in or-
de zouden zijn, in een reactie
op de berichten uit Venezue-
la. Op Bonaire heeft men van
de Venezolaanse consul pa-
pieren gekregen die toestem-
ming gaven door de Venezo-
laanse wateren te varen en
natuurgebieden te bezoeken.
De consul heeft informatie
over het schip overgeseind
naar Caracas.

Nu er toch problemen zijn
ontstaan, heeft de stichting
Plancius gisteren contact op-
genomen met deVenezolaan-
se consul op Bonaire met het
verzoek in Caracas stappen te

ondernemen. Inmiddels zou
aan ditverzoek voldaan zijn,
aldus de heer Veen van de
stichting.

* De kaart geeft aan waar La
Blanquilla ligt, het eilandwaar-
bij dePlancius werd opgebracht
door de Venezolaanse
Kustwacht.

VANAFBONAIRE
Het schip is vorige week

van Bonaire vertrokken voor
eenreis langs eenreeks Cari-
bische eilandenomonderzoek
te doen naar kreeftachtigen
en koralen. Aan boord bevin-
den zich twaalf beman-
ningsleden en onderzoekers,
onder wie biologen. Verslag-
gever EefBos en fotograaf

Theo ter Wiel van de Neder-
landse ochtendkrant De Te-
legraafvergezelden de onder-
zoekers.

Het is vooralsnog volstrekt
onduidelijk waarom dePlan-
cius plotseling werd opge-
bracht. Vijf Kustwacht-
functionarissen in snelle
speedboten kwamen vrijdag
plotseling op dePlancius afen
dwongen dekapitein metzyn
schip op honderd meter af-
standvan de kust voor anker
tegaan. Zaterdagkwamenin-
specteurs van de Venezolaan-
se veiligheids- dienst aan
boord. Het schip werd van on-
der tot boven geheel en zeer
nauwkeurig onderzocht. Er
werd niet meegedeeld waar-

naar de functionarissen op
zoek waren.

Kapitein De Rruyn kreeg
wel te horen, dateen Venezo-
laansoorlogsschip opwegwas
naar de Plancius om het on-
derzoeks- vaartuig naar het
vasteland te begeleiden.

Tot nu toe is zeer weinig
vernomen van deopvarenden
van dePlancius. Vanmorgen
slaagde slechts kapitein De
Bruyn erin om aan Radio
Scheveningen te melden, dat
"de zaak nog onduidelijk
was". De Telegraaf schreefdat de opvarenden zich ledig
houden met het kijken naar
"kleine militaire parades op
hetvasteland".En, zo wisthet
ochtendblad, "het is er dertig
graden Celsius".

VENEZOLANEN UITERST ALERT OP GIGANTISCHE SCHAT
Wederom Nederlands onderzoeks-vaartuig doorMarine opgebracht
Schip met 33.000 kilo Nazi-goudstaven

op zeebodem tussen Aruba en Venezuela
WILLEMSTAD /CARACAS /MIAMI — De aanhou-

dingdoor deVenezolaanse Marinevan hetNederlandse
onderzoeks- vaartuig Plancius, afgelopen vrijdag, staat
vermoedelijk in verband met de aanwezigheid van een
enormegoudschat, diezich tussen dekusten van Aruba
en Venezuela bevindt. De Venezolaanseregering heeft
vaste voornemens om deze goudschat 'ten koste van
véél' — aldus onze zegslieden — te verdedigen.

Hiermee in verband staat ook het opbrengen van de
Stena Mayo, op 8 januarivan dit jaar,eveneens een Ne-
derlands onderzoeks- vaartuig, datzich ook indeomge-
vingvan degoudschatbevond. Toenwerdenerdooreen
Venezolaans patrouille- vaartuig zelfs waarschu-
wingsschoten gelost voor de boeg van de Stena Mayo.
Pas in denachtvan 13 op 14 januariwerd deStenaMayo
door deVenezolaanse marine-autoriteiten vrijgelaten.
De schat tussen deArubaanse

en de Venezolaanse kustbestaat
uit ongeveer 33 ton (33.000 kilo)
aan goudstaven, afkomstig van
deroof- partijen die door de Na-
zi's gedurendede TweedeWerel-
doorlogzijn gehouden. Hetis een
deel van de totalebuit, waarmee
de Nazi's ervan door gingen,
voordat zij door de Geallieerden
totovergave werden gedwongen.
De goudstaven dragen hetSwas-
tika- teken.

TWEESPALT
Het ontbreken van eensge-

zindheid heeft de liberale rege-
rings- partij parten gespeeld.
Het duidelijkst was dat in Bogo-
ta waar Pastrana Arango won
met 34 procent van de stemmen
terwijl de twee liberalekandida-
ten samen 48 procent van de
stemmen in de wacht sleepten,
Juan Martin Caicedo was goed
voor 26 procent en Carlos Ossa
voor 22 procent van de te verde-
len stemmen.

Van de 1.009te vergeven bur-
gemeesters- posten gingen er
405naar deLiberalen, 379naar
de Conservatieven en 13 naar de
Patriottische Unie. De diverse

coalitie- groeperingenkregen er
104. De resterende 86 posten
moeten nogverdeeld worden.

De Liberalen wisten beslag te
leggen op 18van de 23 posten in
departementale hoofdsteden.De
Conservatievenkregen dereste-
rende vijf zetels. Traditiege-
trouwwonnen deLiberalen in de
grote steden.

De regering heeft nog geen
commentaar gegeven op debur-
gemeesters- verkiezingen. Maar
de minister van Defensie, gene-
raal Rafael Samudio Molina,
verklaarde dat de verkiezingen
zonder geweld plaatsvonden,
wat betekent dat "de democratic
heeft gezegevierden datdeterro-
risten en de tegenstanders van
het democratische systeembak-
zeil halen".

OP CURACAO
De bergings- ploeg kwam vo-

rig jaarop27 augustusop Cura-
c.ao bijeen. In een kleine boot

Laatste nieuws over Plancius
WILLEMSTAD — De Ne-

derlandse ambassadeur in
Venezuela W. Damsté heeft
nognietkunnen achterhalen
waar de Plancius zich op dit
moment bevindt. Vermoede-
lijkligt het nog steedsvoorLa
Blanquilla voor anker. Mo-
menteel iser intensiefcontact
tussen de ambassade en de
Venezolaanse marine en het
ministerie van Buitenlanse
Zakenomophelderingvan za-
ken tevragen. Volgensdeam-
bassadeurziet heternaar uit

dat alles berust op een mis-
verstand, ontstaan door een
slechte communicatie tussen
een aantal diensten als de
douane, de immigratiedienst
en de marine.

De ambassadeur heeft nog
geen contact gehadmet deka-
pitein van het Nederlandse
schip. Contact vindtnuplaats
via de stichting Plancius in
Nederland, maar dat kan
slechts op gezette tijden via
radio- verbinding
plaatsvinden.

Geweldloze burgemeestersverkiezingen Colombia

Regerende Liberalen winnen
BOGOTA — De Liberale

Partij van president Virgilio
Barco heeft de burgemees-
ters- verkiezingen in Colom-
bia gewonnen,maar de con-
servatieve oppositieheeft een
flinkewinst geboekt:zij sleep-
ten depost van burgemeester
vanBogota in dewacht.De op
een na belangrijkste functie
in het land. De verkiezingen
zelf verliepen in vrtde.Dit in
tegenstelling tot de verkie-
zings- periode die geken-
merktwerd doorveelgeweld,
waarbij aanslagen op en
gijzeling van kandidaten
meer regel dan uitzondering
bleken.

De jongejournalistAndresPa-
strana Arangü is gekozen tot

burgemeester van Bogota, ter-
wijl ook in Medellin, de tweede
stad van Colombia, een kandi-
daatvan deConservatieve partij
deburgemeesters-zetel zal gaan
bezetten. Met het minieme ver-
schil van49 procentvan de stem-
men won JuaanGomez Martinez
de verkiezingen van derege-
rings- kandidaat Juan Guiller-
mo Jaramnillo die 48,5 procent
van de stemmen kreeg.

Na telling van ongeveer 60
procent van de stemmen bleek
dat de Liberale regerings- partij
2,2 miljoen stemmenkreeg en de
Conservatieven 1,5 miljoen. De
Patriottische Unie die samen-A
werkt met de communisten
kreeg 40.000 mensen achter
zich. Coalitie- partijen en bur-

ger- groeperingen wisten bij el-kaar 804.000 stemmen te ver-
garen.

jS^CO£
■* Zie voorts pag. 3



MENSEN

Twintig op hout geschilderde
meesterwerken in dePinacoteca
Brera in Milaan, waaronder een
Madonna Col Bambino van Pie-
ro Delia Francesca, zijn door het
tewarme en drogeklimaat inhet
museum beschadigd. De affaire,
aan het licht gebracht door twee
restaurateurs, heeft de omvang
van een NATIONAAL SCHAN-
DAAL aangenomen. De kli-
maat- regeling van het museum
functioneerde slecht en de
vochtigheids- meters helemaal
niet. De hitteen de droogte heb-
ben in het schilderij van Delia
Francesca scheuren doen ont-
staan, waardoor af en toe frag-
mentjes loslaten. In 1981 geres-
taureerd is het omtrent 1475
voorde hertogvan Urbino,Fede-
rigo da Montefeltro, gemaakte
schilderij op vijf plaatsen be-
schadigd. De directievan het
museum verklaart de affaire
met een verwijzing naar dezeer
droge winter in Noord-Italië en
oververhitting van de verwar-
ming. Het ministerie voor het
Nationaal Patromonium in Ro-
me heeft een onderzoek gelast,
datzichtot allemusea enhunbe-
heer uitstrekt.

Inhet Las Palmas hotel werden
gisteravond de MANKOFSKY's
uit New York in de schijnwer-
persgezet.Het echtpaar bezoekt
Curacao al 18 jaaren overnacht
daarbij telkens in het Las Pal-

*****
mas hotel.Reden voor dedirectie
om deze toeristen een herinne-
ring te overhandigen. Dat ge-
beurde tijdens een gezellige
cocktail- party.

De Anglikaanse kerk in Enge-
landheeftzich aangesloten bij de
protesten vanuit vooral atheïs-
tische hoek tegen het stempel
"JEZUS LEEFT" datgedurende
zesweken op nagenoeg alleBrit-
se post prijkt. Het idee voor het
poststempel is afkomstig van
een evangelische boekhande-
laar in Essex, Paul Slennet, die
er 165.000 gulden voor over
Tieeft. De Anglicaanse aarts-
bisschop Robert Runcie noemde
de actie "gevoelloos". Het
poststempel draagt "nauwelijks
bij aan het evangelie omdat de
ontvangers geen mogelijkheid
totkeuze wordt geboden", aldus
Runcie in een brief aan Martin
Horwood, directeurvan een hu-
manistische organisatie die fel
heeft geprotesteerd tegen Slen-
nets actie. "Het geloof dat Jezus
leeft vormt wel het hart van het
christelijk geloof, maar van
christenen mag worden ver-
wacht datze dat op de juistemo-
menten bevestigen", zo schrijft
Runcie.

*****
Duizenden mensen en tientallen
boten hebben de Australische
zeeman JanSanders een tumul-

tueuze thuiskomst bereid. San-
ders is de eerste zeeman die al-
leen DRIEMAAL ROND DE
WERELD isgevaren.De 48-jari-
ge Sanders is met zijn jacht van
bijnavijftienmeter94 weken on-
derweg geweest. Zijn eerste ver-
zoek na terugkeer was "een fat-
soenlijke maaltijd". Hij kreeg
een"broodje"roast beefvanruim
een meter en een glas bier. De
laatste weken heeft Sanders ge-
leefd op drogekaakjes, gistpasta
en gedroogd fruit. Veel van zijn ■voedsel in blik was bedorven en
hij kon ook geen eten meer op-
warmen. In zijn658 dagenop zee
heeft hij volgens zijn medewe-
kers in Australië80.000 zeemijl
afgelegd.

Voor het eerst sinds de geschie-
denis van dezogenoemde Roose-
velt- vrijheidsmedaille zal debe-
langrijkste prijs naar een
Westduitser gaan, de voormali-
ge bondskanselier HELMUT
SCHMIDT. Schmidt krijgt de
Franklin Delano Roosevelt vrij-
heidsmedaille voor de rol diehij
gespeeldheeftbij hetop deeerste
rangplaatsen van deBondsrepu-
bliekDuitsland bij de landen die
zich inzettenvoor de menselijke
vrijheid. De medaille voor de
vrijheid van meningsuitinggaat
naar Ellen Johnson-Sirleaf, een
Liberiaansebankierster diezich
ondanks persoonlijke risico's
voor vrijheid in eigen land heeft
ingezet. Zij heeft vrouwen uitge-
daagd voor hun eigenrechten op
te komen en in politiek opzicht
actiefte worden. De Vrijheidvan
Godsdienstprijswerd toegekend
aan Teddy Koliek, de burge-
meester van Jeruzalem. Direc-
teur- generaalvan deWereldge-
zondheids- organisatie
dr.HalfdanMaher heeft deprijs
gekregenvoor devrijwaringvan
gebrek wegens zijn strijd tegen
pokken. De prijs voor de vrijwa-
ring van angst is voor dr. Ar-
mand Hammer, voorzitter van
Occidental Petroleum Maat-
schappij, die een belangrijke rol
heeft gespeeld bij het vormen en
onderhouden van communica-
tie- wegen tussen de Sovjetunie
en VS. De Roosevelt- medailles
worden sinds 1951 jaarlijks toe-
gekend. Eerder kregen oa een
prijs: prinses Juliana, Harold
McMillan (ex-premier Verenigd
Koninkrijk), Allessandro Perti-
ni (oud- president van Italië),Eli
Wiesel en Harry Truman.

Een Amerikaanse soldaat, die
eerder gezegd heeft, dathij vlak
bij de helicopter van president
Reagan gevlogen heeft, omdat

hij een CONTACTLENS kwijt
was, is wegens liegentotzes jaar
gevangenisstraf veroordeeld.
Hij hoeft overigens maar twee
maanden uit te zitten. De 33-
-jarigeRalph Myers is in februari
schuldig bevonden aanhet afleg-
genvan twee valse verklaringen
tijdens het onderzoek. Maar de
rechter achtte een gevangenis-
strafvan zestig dagen voldoen-
de. Myers kan zijn straf in wee-
keindes uitzitten. Zonder dathij
verlof van zijn militaire dienst
had, vloog Myers vorig jaarzo-
mer in een particulier vliegtuig
dicht bij de presidentiële heli-
kopter in een speciaal gebiedbo-
ven het buitenverblijf van het
Amerikaanse staatshoofd in de
heuvelsbij SantaBarbara. Aan-
vankelijk zei Myers, dat hij
'blind' vloog zonder contactlen-
zen, maar hij biechtte op te heb-
ben gelogen. "Ik handelde fout
door niet nauwkeurig te zijn tij-
dens het onderzoek. Maar ik
stond onder grote spanning", zei
hij.

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

TELECURACAO
MAANDAG: 16.00Record music & Te-
letekst: 16.30 Pandaminium; 17.00
ScoobyDoo newmysteries: 17.30Sien-
sia iTeknologia ku Leo Roridas; 18.00
Informe deportivo ku Hector Rosario
meto.a. voetbalwedstrijdFIFA AllStars;
20.00 Notisiero Tele-8; 21.00 Dallas;
22.00Wega di Number; 22.10 Departa-
mentu pa Kultura i Edukashon:
«Honderd jaar dokteren»; 23.00 Slui-
ting.
DINSDAG: 16.00Record music & Tele-
tekst; 16.30 Meatballs & Spaghetti;
17.00MTV Musical; 18.00 Obra di man

kv Loupe; 18.30Mira i Skucha; 18.45In-
forme deportivo kv Hector Rosario;
19.00Kushina di oro kv Saida Hernan-
dez; 19.15Showbiz; 19.30 Small Won-
der; 20.00Notisiero Tele-8;21.00 Enku-
entrokv Paul de Windt; 21.30Tesoro di
Kórsou kv Hermanito: «Alejandro
Frans»; 22.00 Wega di Number; 22.10
Wrestling Revanche; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

De geur, die je voorheen slechts
in garages tegenkwam, ver-
mengt zich methaarlak. Nieuwe
mode, voor een modieuze
haarstijl? Om meer klanten
nieuwsgierig temakenheeft een
Duitsekapster haarzaakgevuld
met wel zeer opvallende mevr
bels. Een oude Chevrolet doet
dienst als tafel en stoel tegelijk.
En deklant vindt het kennelijk
leuk om tussen BENZINE-
POMP en auto het haar te laten

drogen.

De kans dat YVONNE VAN
GENNIP evenals de Fin Matty
Nykanen binnenkortop een Ne-
derlandse postzegel verschijnt,
is niet al te groot. Als de
schaatsfans binnen twee maan-
denmassaal bij de directeur- ge-
neraal van de PTT aankloppen,
valt er voor 1989 misschien nóg
iets te regelen. De PTT werkt
niet zo snel als het Finse postbe-
drijf, datal in april zegelsmet de
beeltenis van de drievoudige
Olympische kampioen schans-
springenopdemarktbrengt. "In
mciwordt hetemissie-program-
mavoor 1989 vastgesteld", zegt
PTT- voorlichter De Voogd. "De
directeur- generaal beslist over
deuitgifte. Yvonneheeft dusnog
alle kans om op een zegel te ko-
men,alis de actualiteits-waarde
er tegen die tijd wel af.De PTT
ontvangt jaarlijks "enige tien-
tallen verzoeken" voor zege-
lontwerpen. De supporters van
de drievoudige winnares van
Olympisch goud hebben de
centrale directie in Den Haag
nognietbereikt. Enige jarenge-
leden werd heteeuwfeestvan de

*****

Koninklijke Nederlandse
Schaatsenrijders Bond luister
bijgezet met de uitgifte van een
zegel.

# $ jJ: * #

De in Amerika wonende en
werkzame Britse schilderDavid
Hockneyheeft gedreigd met het
annuleren van een grote ten-
toonstelling in deTateGalleryin
Londen uit protest tegen een
wetsontwerp van de Britserege-
ring, dat het bevorderen van de
HOMOSEKSUALITEIT ver-
biedt. Hockney, zelfhomofiel en
volgens ingewijden een van
Groot-Brittannië's grootste le-
vende kunstenaars, schreef in
een briefaan de Sunday Times,
dat de regering in Londen het
censuur- klimaat van de jaren
dertig probeerde te herstellen.
Zijn afkeer van 'kinderjufEnge-
land', schreef hij, had hem het
land24 jaargeleden al doen ont-
vluchtenen devoorgenomen wet
tegen homoseksualiteit bewees
dat er niets was veranderd. Het
omstreden wetsontwerp beoogt
het plaatselijke overheden te
verbieden, bijvoorbeeld op scho-
len, positiefte zijnover homosek-
sualiteit en hun uitgaven voor
pro- homoseksuele doeleindente
verminderen. Velen in de Britse
kunstwereld hebben het voorne-
men veroordeeld als eenaanslag
op de artistieke vrijheid.
Hockney viel in zijnbriefook de
"kleine groep grijze mensenzon-
der verbeeldingskracht" aan
"die in Groot-Brittannië vrijwel
alles bestieren". De expositie
vanHockney zouinoktoberin de
Tate te zien zijn. Onlangs is zij
gehouden op het Arts Festival
van Los Angeles en bezocht door
de hertog en hertogin van York.
Bedoeling was bevordering in
Amerika van wat Engeland te
bieden heeft.

AMIGOE
ÜfTGEVERIJAWIGOENV
Scherpenheuvétz/hófP.0.8. 577
Curacao NA.
Giro44o OÖÖ
Bankrek nr.: 11 -07-313
Algemene Bank nv
Bankrek. nr:874:825.10
Maduro&Curiels Bank nv

CURASAO
Centrale(alle afdelingen)
672000
Directie:
IngriddeMaayer-Hrjllander.
Antillean News (folding NV
Hoofdredactie:
Ard Horvers(hoofdredacteur)
Hannekevan Kouwéri (wnd. hootdre-
dactrice)
Overige ledenRedactie:
Toon vanDongen, MoniquevanMeer-
wijk; Yvonne van Es, Sheila Rhodes
(secretaresse), Chris van Grol
<sportmedéwerker); Sofange Isselt
(opmaak)en Ke* Wong (fotograaf).

ADVERTENTIÉ-AFDELtNG

AcqL.itie:
ViolaBernardus en JannyNaaldijk.
Aanname advertenties:
Maandagt/m vrijdagvan 07.30-16.00
""f;zaterdag 07.30-10.00 uur.
Atleadvèrtenttesvoordekomendedag
moeten 1 dagvan tevoren vóórvieruur
binnenz^nofopdêzeKdedagvóórtien
"""""
ZOEKERTJES verschijnen op
dinsdag en vrijdag en kunnen iedere
dag tussen 07.30-16.00 uur worden
opgegeven,behalve op zaterdag.
Alleen zoekertjes die op maandag en
donderdag vóórtwaalf uurbinnen zijn,
kunnendedagdaarop(dusdinsdagen
vrijdag) verschijnen.
~_■._.*- -„UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
Nassaustraat 110.
Tel.: 24333(drie lijnen).
Directeur-Hoofdredacteur:
Josvan der Schoot,
Redactie: Rarmro Tromp, Anna
Tromp? Van der Schoot,Djisbie Fran-
ken (fotograaf)
Advertentie-afdeling: Jos van der
Schooten Etieen Landsmark.

BONAIRE
Correspondent:
Hubert Unkels, Kaya Gobernador N.
Debrot 154 tel 8627

SINTMAARTEN
Correspondent:
Gerard van Veen, Postbox 118, tel.:
873859(Franse kant).
Abonnementen advertenties:
yne Chronicle, Grounddove Road,
Pointe Blanche tel.: 23919.

SABA:
Correspondente:
Ruth Hassel!, te!.: 2299.

g-r. EUSTATIUS:
Vertegenwoordigster/Correspon-
dente:
Peggyvan deHorde,Whitewaltweg 1.

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
Jos deRoo enVictor Hafkamp: Radio
Nederland Wereldomroep (tel.: 035-
16151, toestel 319).

Tel: 672000
Persagentschappen: ANP en AP.
Samenwerkingsovereenkomst met
The Miami Heratóv De HaagscheCou-
rant,Dé BrabantPers.

DRUKKERIJ: Rótaprint NV
raSTRIBUTrE fèbonneme ><en);
Curasao: Districo NV, tei.: 70503,
70504en 70304.
Voor klachten gelieve deze nummers
op te bellen. Hét abonnementsgeld
kan ook betaald worden via Giro rek.
nr.: 208.000, Madura's Bank rek. nr.:
286.330.08 en ABN rek. nr.:
11-15.626.
Aruba:Nassaustraat 110, tel.: 24333.
Bonaire (abonnementen en incasso):
mv-A. Wong-Loi-Sing, Noord Salina.

Losse nummers 60 cent:
Abonnementsprfjsopalleeilandenvan
deNederlandse Antillen vijftien gul-
denper maand.

Buiten Antillen(Nederland):
NA/.80,15 per maand (luchtpost) of
NA’.24,- per maand (zeepost); jaar-
lijksvooruit te betaten.

Tom Poes en Klokker door Manen Toonder

2030 — "Je wilt dus beweren", sprak commissaris Bulle Bas,
zich het hoofd krabbend, datditventje deRommeldamse tijd
is.En Super en Hieperzitten achter hem aan, omdatze detijd
willenhebben?Eenraarverhaal. Maaromdatjijhetbent, zalik
hetlaten gaan. Ga maar naarbinnen, als jedenkt, dat die oude
eropknapt; en ik zal een oogje op die schurken houden".

Torn Poes snelde de trappen verder op en verdween in het
museum van oudheden. En daarmoet ik hemvoorlopig even
laten, want terwijl de oude klokker zat te genezen van zijn
schok, gebeurde ervan allerlei.

Daar was bijvoorbeeld burgemeester Dickerdack, diewak-
ker werd, doordat de zon hem in het gelaat scheen. Opschrik-

kendkeekhijnaarzijn werkklok, die trouwtikkendnaasthem
stond en zag, dathetnog maarvijf uurwas.

"Vreemd", mompelde hij. "Indezetijd van het jaar!Er is iets
fout!"

Zosprekende stakhijhethoofd doorhetraam enzag, dathet
stadje nog in diepe rust was. Slechts twee voorbijgangers, die
een zware last droegen, passeerden zijn venster.

In het langsgaan sprak deeen tot de ander: "KijkHiep, hier
woont de burgemeester. In ieder geval kunnen we hier een
bommetje kwijt, en als we nu daar op de hoek een vaatje
buskruit zetten "

Het stemgeluid stierf langzaam weg in de verte en de heer
Dickerdack kreeg lastvan zijn bloeddruk.

AGENDA
CURAÇAO

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

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
op zon- enfeestdagen alsmede opwerkda-
gen na 17.00uur voor spoedgevallen tel.:
85917.
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de gehele dag gesloten; na 17.00uurkunt u
de zuster van dewacht bellen: zuster Leito,
te1.:641217, pageboy 027-360.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuralleen
volgensafspraak.

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

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): Kantoor
Scharlooweg 110,tel.: 612040; geopend
van maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Gregorio, tel.:
675870, pageboy027-345.

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

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

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA ISLA(tel.: 663895): openingstijden
van maandagt/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voor spoedgevallen nakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Otrabanda, Winkelcentrum Colon, tel.:
625633/625634.
Punda
Brivengat '68, Corrieweg 32, tel.: 79098/
79567.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8,Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavondom
19.30uur gebouw Credit Union SanPedro.

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag- en zaterda-
gavond om 19.30uur te Aloëstraat 12.

TONEEL: 20.30uur 'Birinia denComeBack
no. ll' gebracht doortoneelgroep Arteproba
0.1.v. Anthony Jamanika(optreden van La
Selecction en ElRival) - CentroPro Arte.

DINSDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 07.00-18.00 uur
«Astor».

AMIGOE2

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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werd naar deplek buitenArubagevaren. De ploeg was er zo van
overtuigd de juiste plek te heb-oen gevonden, dat het enormevaartuig waarmee de Titanicwasonderzocht, besteld werd: deNadir, dat ookbeschikt overeen
onderzeeboot, de Nautilus.In dietijdwerd ookop Curagao
gezocht naar mogelijkheden om
ftet bergings- schip te bevoorra-den. Daartoe werd een eigenaarvan een boot aangezocht, maar«cm werd 'door derden' sterkontraden zich hiermee bezig te
«ouden. "Mij werdverteld, dat ikontzettend moest uitkijken, orn-
aat er geen lekkere jongensachter hethele gebeuren zaten",aldus de 'schipper.

CURAÇAO ONTSNAPT AAN RAMP
Blus-boot toevallig in de buurt

Enorme explosie
WILLEMSTAD—In denacht van zaterdag op zondagheeft in dehavenvan Curacao een explosie ineen Pana-mese tanker plaats gehaddiegevolgd werd dooreen fel-le brand. De ladingvan de tanker, IreneLV, bestond uit

zeer brandbare benzine diekort daarvoor was uitgela-den.Op hetmomentdat debrand uitbrak,was men bezig
niet de schoonmaak- werkzaamheden. Een toevallig
passerende sleepboot van Kompania di Tou diKórsou
heeft bij de bluswerkzaamheden assistentie verleend,
waardoor de brand na veertig minuten geheel onder
controle was. De oorzaak van deexplosie is nietbekend.Bij debrandzijn geenpersoonlijke ongelukken gebeurden heeft niemand lichamelijk letsel opgelopen. De
materi..e schade is licht.
Naar de woordvoerder van deIsla N.V., assistent managerTorres deWitt, vanochtend mee-

deelde, vond de explosie in de
tanker zaterdagnacht om 23.35
plaats. De klap was tot ver in de
omtrek te horenen over een gro-

te afstand waren de uitslaande
vlammen waarneembaar. On-
middellijk sloeg de bemanning
van dp tankpr bij de raffinaderij
alarm en werdtegelijkertijd met
de bluswerkzaamheden begon-
nen. Het was volgens de Isla-

woordvoerder een toeval dat de
sleepboot Jarro dichtin debuurt
was, zodat deze assistentie kon
verlenen. De brand werd be-
dwongen met een bepaald soort
schuim,FP- 70, dat deraffinade-
rij invoorraad heeftombijderge-
lijke noodgevallen onmiddellijk
te kunnen optreden. De Isla
voorzag de sleepboot van dit
schuim,waardoor debemanning
van de sleepboot samen met de
tanker- bemanning de vlammen
tegelijk konden bestrijden. Om
kwart over twaalf was de brand
geheel onder controle.

WILLEMSTAD - Het vis-
toernooi van de-Curagao Yacht
Club is een daverend succes ge-
worden. Met name voor de Ven-
ezolaan Juan Meneses (links op
defoto). Hij ving deallergrootste
Blue Marlin. Meneses kreeg dan
ook een speciale prijs en extra
applaus.

Zievooreen uitgebreid verslag
pag.6.

OVERSLAAN
De Isla- woordvoerder ontken-

dedesgevraagd dater gevaarbe-
stondvoor het overslaan van de
brand naar de installatiesop het
Isla- terrein. Torres deWitt: "Op
het moment dateen tanker met
zeer brandbare stoffen in de ha-
ven ligt, wordenalleveiligheids-
maatregelen in acht genomen.
Wanneer zon tanker wordt ont-
laden, staan alle veiligheids-
systemenvan de Islaparaat. Het
isecht nietzo datdebrandzo snel
geblust kon worden, omdat die
sleepboot net langskwam, maar
het heeft wel geholpen. Trou-
wens de tanker was al helemaal
leeg. Het was slechts een kleine
explosie en eenkleine brand, die
we ook alleenwel ondercontrole
hadden gekregen".

De ontploffing werd zelfs in
Julianadorp gehoord. Ook in het
Avila Beach Hotel schrokken de
gasten op het terras van deenor-
meklap. Het was alsofeen vlieg-
tuig door de geluids-barrière
vloog. De explosie ging gepaard
met enkele torenhoge
steekvlammen. Vogens andere
bronnen "is Curagao echt aan
een ramp ontsnapt. We hebben
écht geluk gehad".

Juridische adviseurs:

Venezuela recht op
Nazi-goudstaven
WILLEMSTAD/CARACAS/MIAMI —DeVenezolaan-

se regering zou, zo stellen advocaten, ineen advies aan
datland,recht hebbenop de33ton Nazi- goudstaven,om
de volgende redenen:- Het gezonken vrachtschip binnen twaalf mijlen van de
Venezolaanse kust ligt,en dusin deVenezolaanse territo-
riale wateren.- De goudstaven, waarin het Swastika- teken is aange-
bracht, zijn historischekunst- produkten; en daaromei-
gendom van de Venezolaanseregering.- De Nazi goudstavenzijn gestolen goederenen behoren
dus onderhet toezicht van de Venezolaanseregering te
blijven.- Het vrachtschip werdtot zinken gebracht, mede als ge-
volg van een daadvan piraterij; omdiereden behoorthet
schip toe aan deregering.- Depersonen, dieeigendoms-rechten doen gelden op de
goudstavenzijn misdadigers, diemet degestolengoede-
ren gevluchtzijn uitNazi- Duitsland; zijhebbenhet gesto-
len goud gebruikt voor het onderhoud van hun families
en om er hun eigen zaken mee te behartigen.

Het advies aan deregering
van Venezuela gaat verder:

"De Venezolaanseregering
moet op hetjuistemoment in-
terveniëren en er zelfs toe be-
reidzijnomwapens te gebrui-
ken om de controle over de33
tonaan Nazi-goudstavenniet
te verliezen. Het zou zelfs
kunnen zijn, dat de Duitse
regering tezijnertijdrechtzal
doen gelden op het goud. Ook
daarop dient de Venezolaanse
regering voorbereid te zijn".

Voorts is ook aan de Vene-
zolaanse regering meege-
deeld, dateventueelkan wor-

den samengewerkt met de
Duitsers, om dekostenvan de
bergings- operatie te
drukken.

Tot slot is de Venezolanen
verteld, dathetland"interna-
tionale roem ten deel zal val-
len" indien de zaak op een or-
dentelijke wijze wordt opge-
lost. "Indien Venezuela be-
slagzal weten te leggenop de-
ze goudstaven, dan zal dat
doordegehelebeschaafde we-
reld wordentoegejuicht".

Zo hebben internationale
juristen de Venezolaanseau-
toriteiten geadviseerd.

BENZINE
De schadeaan detanker is be-

perkt gebleven. Er isbrandscha-
deaan het deken ook depompen
van detankerhebben, volgens de
woordvoerder van Isla, lichte
schade opgelopen. De rest van
het schip is intact gebleven. Ook
de motoren zouden, volgens de
raffinaderij- zegsman, niets
mankeren. De pierwaarlangsde
tanker gemeerd was, heeft vol-
gens deIsla- woordvoerder even-
min schade opgelopen. Ook is
geen benzine in de haven gelo-
pen, waardoor er niet gevreesd
hoefdetewordenvoor vervuiling
van het zeewater.

Inmiddels is de tanker weg-
gesleept naar een anderekade,
waarhet onderzoek naar deoor-
zaak van de brand wordt voort-
gezet.De schadeaan detanker is

volgens de Isla- woordvoerder
voor rekening van de eigenaar
van het schip. Momenteel is de
kapitein met de verzekerings-
maatschappij aan het onderhan-
delenover deaangerichte schade
en eerst moeten de resultaten
van dit onderzoek worden afge-
wacht, voordat de tanker de Cu-
racaose haven weer mag verla-
ten. Naarverluidt, zal het verze-
kerings- onderzoek zeker nog de
hele dag in beslag nemen.

VERKEERDE PLEK
Er werd enkeledagen, araison

van 35.000 dollar per dag, ge-
zocht. In een gebied van twee
vierkante mijlen werden echo-
Peilingen gedaan, totzij erachter
kwamen dat ze op de verkeerde
Plek zochten. Vervolgens werdoe plaats verlaten.Na onderzoekingen werd de
kapitein van hetachtervolgings-
schip, dat de goudboot naar de
kelder joeg, gevonden. Hij had
zijn opdrachtgevers de verkeer-de lokatie opgegeven. "Hij wasnamelijkbang, dathij, indienhij
«e juisteplek had verteld, dathijaan geliquideerd zou worden",
aldus onze zegsman.. Onze bron vervolgde: "De ber-
gingsploeg heeft dekapitein er-vankunnen overtuigen, datMei
* isher erbij betrokken was en
aat die te vertrouwen zou zijn.bovendien isdekapitein deelge-
noot gemaakt van de bergings-
operatie. Hem werd een deelvanoe opbrengstbeloofd".

KABEL
Op 30 november werd wede-rom uitgevaren met een ber-

gings- sr-Mr. Rond 7 december

vorig jaarkwam datschip op de
plaats aan. "De bedoeling was
om een kabel te bevestigen aan
het goudschip. Dan zou het naar
een ondieper gedeelte worden
gesleept in debuurt van Aruba.
Duikers uit Californië zouden
daarna de goudstaven uit het
schipkunnen halen".

De Venezolaanse regering
werd echter vóórdat deze opera-
tie kon beginnen, op de hoogte
gesteld. Tevens werd de Venezo-
laanseregering geadviseerd om
actie te ondernemen "omdat
Venezuela recht heeft op het
goud", zo zei onze bron.

Vanaf het moment, dat de
Venezolaanse regering op de
hoogte werd gesteld—rond 4 de-
cember vorig jaar— van hetbe-
staan van de goudschat, is er een
enorme activiteit van de
kustwacht en van de marinevan
Venezuela te bespeuren in hetgebiedwaardeNazi-goudstavenop de zeebodem liggen.

STENAMAYO
In dit verband, aldus onze in-formant, kan ook het opbrengen

van de Stena Mayo in januari
van dit jaar worden gezien. DeStena Mayo staatbekend als een
schip voor hydrografisch onder-zoek. Het beschikt over de aller-modernste apparatuur om dezeebodem af te zoeken. Een zus-
ter-schipvan de StenaMayo was
betrokken bij het opsporen van
debrokstukkenvan dein januari
1986 ontplofteSpace Shuttle.

De Venezolaanse Marine
schoot toen zelfs vlak voor de
boeg langsvan deStenaMayo. In
een interview metde Amigoe op
15januarivan dit jaar,wilde ka-
pitein Victor Vendelbosch niets
loslaten over de reden waarom
hij in de buurt van de Venezo-
laanse kust voer.

ONDERARREST
Vrijdag werd een tweede Ne-

derlands onderzoeks- vaartuig

aangehouden door de Venezo-
laanse marine, dePlancius. Dat
schip staat bekend als een vaar-
tuigvoor enthousiasteamateur-
biologen. "Maar de Venezolanen
geloven niemandmeer, die in de
buurt van de goudstaven vaart.
Het gaat namelijk niet om een
heelklein beetje goud", aldus on-
ze bron.

Vanmorgen vernam de Ami-
goe, datkapitein Kik de Bruyn
van dePlanciusnogsteeds onder
arrest staat. Hij mag onder geen
beding zijn schip verlaten. Dat
hadDe Bruyn aanScheveningen
Radio laten weten.

DAMPEN
De tanker is "op de wind" ge-

legd, zodat de NoordoostPassaat
ook kan meewerken aan het
wegdrijven van de ontplofbare
dampen. Tevens zijner chemica-
liënin het schip gebracht, om de
giftige dampen onschadelijk te
maken.

Een nietvan deraffinaderij af-
komstige ooggetuige deelde de
Amigoe mee, dat het dekvan de
tanker "een hoge rug" heeft ge-
kregen. "Het valtnogtebezien of
derederij het schip zal laten re-
pareren. Volgens mij wegen de
onkosten nietoptegen dewaarde
van het schip. Ik denkdat detan-
kerrijp is voor de sloop. Watzeer
bij de Isla- raffinaderij ook over
mogenzeggen.

Vanmorgen omstreeks acht
uur stroomde er nog steeds ben-
zine naar de machine- kamer.
Toen zei onze woordvoerder: "We
moeten verschrikkelijk precies
te werk gaan, anders ontploft de
zaak nog een keer".

Vanmiddag, bij het sluiten
van dezeeditie, deelde de oogge-
tuige mee, "dat het gevaar
bezworen was".

Prof. Henau over
secularisatie

WILLEMSTAD — FESSKA
heeft prof. Henau kunnen aan-
trekken voor decursus 'Seculari-
satie', die aan de UNA wordt ge-
houden op 14,16,18,21,23 en 25
maart van acht uur tot tien uur
's avonds.

Ernest Henau, geboren 1937
te Erwetegem, België, studeerde
teLeuven waarhij in 1967prom-
oveerde en docent werd aan het
Centrum voor Kerkelijke Stu-
dies, de faculteit van Godgelecr-
heid van deKU Leuven. Tevens
doceerdeprof. Henau aan dethe-
ologische faculteitin Tilburg,hij
was hoogleraar pastoraal- theo-
logie aan de Universiteit voor
Theologie en Pastoraal te Heer-
len.Vanzijn hand, tezamen met
andere medewerkers, is bekend
hetboek 'God is Groter.Prof. He-
nau was 'visiting professor' aan
de CTU (Catholic Theological
Union) te Chicago in 1985.

Sitek moet studiedag over
onderwijs-nota uitstellen

WILLEMSTAD — De stu-
diedag die de Sitek voor van-
daaghad geplandover de on-
derwijsnota 'Edukashon den
Portal di Ananan Nobenta'
gaat nietdoor. Alsreden voor
hetuitstellenvan dezebijeen-
komst geeft de Sitek dat het
R.K. Centraal Schoolbestuur
de leraren geen vrije dag wil
geven om deze studiedag bij
te wonen, terwijl het ei-
landgebied, waaronder de
openbare scholen ressorte-
ren, aan de leraren van de
openbare scholen wel toes-
temming heeft verleend en
hen een buitengewone vrije
dag heeft toegezegd.

Naar Sitek- voorzitter Errol
Cova de Amigoe vanochtend
meedeelde, heeft de Sitek twee
weken geleden deonderwijsnota
van gedeputeerde Angel
Salsbach ontvangen. Om deze te
kunnen bestuderen en een ge-
fundeerde mening hierover aan
de gedeputeerde te kunnen ge-
ven,had deSitek een serieverga-
deringen in de gewonewerkuren
gepland. Sitek- voorzitter Cova:
"De Sitek had een aantal verga-
deringen gepland over de onder-
wijsnota, waarvoor het ei-
landsbestuur onze leden en be-
stuursleden buitengewone vrijs-
tellingheeftverleend. Hetlag in
de bedoeling dat wij eind maart

een definitief standpunt betref-
fende de onderwijsnota zouden
hebben bereikt".

VRIJSTELLING
"Nu hetR.K. Centraal School-

bestuur onze leden, waarvaneen
groot aantalwerkzaam isbij het
R.K. onderwijs, hiervoor geen
vrijstelling heeft willen geven,
zullen wij een nieuw tijdschema
moeten opzetten om met onze le-
den te kunnen vergaderen en
kunnen wij onze streefdatum
van eind maart voor een defini-
tiefstandpunt over deonderwijs-
nota niet meer halen. Hierover
zullen wij vanavond in een ver-
gadering met onze leden discus-
siëren. Gedeputeerde Salsbach
hebben wij afgelopen vrijdag
door middel van een brief eve-
neens op de hoogte gesteld van
dezeontwikkelingen.Dekomen-
devergaderingen zullennu in de
middaguren en in de weekends
moeten plaatsvinden, waardoor
we nietkunnen zeggen wanneer
we de gedeputeerde kunnen
antwoorden op zijn.onderwijsno-
ta", aldusErrol Cova.

De voorzitster van het R.K.
Centraal Schoolbestuur, mevr.
V. Jonckheer-Mensingbevestig-
de dat zij van de Sitek voor 26
leerkrachten een verzoek om

vrijstelling voor de vergadering
van vandaag heeft ontvangen.
Dit verzoek is geweigerd, omdat
volgens mevr Jonckheer- Men-
sing de leraren 's middags altijd
vrij hebben. De voorzitster:
"Aangezien de leerkrachten 's
middags altijd vrijzijn, vindt het
schoolbestuur het niet ver-
antwoord dat de leerlingen van
les verstoken blijven. Deze ver-
gaderingen moet de Sitek in de
middaguren organiseren. Wel
zijn wij deonderwijzers- bond in
die zin tegemoet gekomen, dat
wij ons bereid hebbenverklaard
de leraren van het technisch on-
derwijs die wel 's middags les
moeten geven, vrij te geven.
Voor deze leraren zijn wij bereid
eenaparteregeling tetreffen, zo-
dat zij met de overige
leerkrachten de Sitek vergade-
ringenkunnen bijwonen".

Vervolgens wees zij erop dat
het bestuur van de Akademia
Pedagogiko Kórsou (APA),
waarin zowel hetR.K. Centraal
Schoolbestuuralshet Schoolbes-
tuur van het Christelijke Gere-
formeerde Onderwijs in zijn ver-
tegenwoordigd, eveneens geen
vrijaf hebben gegeven aan hun
onderwijs- krachten.

Brabantse zakenlieden:
Contact Curaçao met
regio valt tegen

WILLEMSTAD — De prij-
zen van decontainerhavenop
Curacao zijn heel hoog en de
zakelijke contacten dieCura-
cao heeft met andere landen
uit deregio vallen tegen. Cu-
racao en hetITC moeten daar
verandering in brengen. Dat
vindt de groep Brabantse za-
kenlieden die gisteren hetbe-
zoek aan het eiland afsloot.
Voor het overige deel zijn zij
content over bijna alle onder-
delen van het bezoek. Een
aantal van hen heeft serieuze
plannen voor vestigingen op
het eiland. De vele compli-
mentenover degeorganiseer-
de oriëntatie- reis geeft aan-
leiding tot een herhaling van
de promotie van Curacao als
'the Dutch adventage in the
Caribbean' onder Neder-
landse industriëlen, zo laat
Cayoochi Romer weten.

Sellers van het ITC ziet de op-
merking over de matige contac-
tenmet anderelanden alsopbou-'
wende kritiek. De Nederlandse
zakenliedenhebbenduidelijk la-
ten merken wat ze van ons ver-
wachten; het is nu aan ons om

ons huiswerk goed te doen. We
moeten ervoor zorgen dat wij
kunnen voldoen aan de eisen die
aanhetprodukt Curacao worden
gesteld, aldus Sellers. Over eni-
ge tijd zal Sellers naar Neder-
land gaanomrapport uitte bren-
gen over wat Curagao denkt te
doen aan de oplossing van de
aangedragen problemen.

Volgens de heer Romer van
Curinde krijgt de geslaagd te
noemen oriëntatie-reis een fol-
low- up. "Nu deze try- out van
eerst voorlichten in Nederland
en vervolgens uitnodigen naar
Curagao tekomen om zelfte oor-
delenheeftbewezen de juistefor-
mule te zijn, willen we ook za-
kenlieden in andere regio's van
Nederland proberen te inte-
resseren. Het plan is om eind
april een eerste presentatie te
geven in een ander deel van de
provincie Noord- Brabant, in
Utrecht, Rotterdam en in
Amsterdam.

Tijdensdeoriëntatie-reis heb-
ben ondernemers individuele ge-
sprekken gevoerd metmogelijke
handelspartners op het eiland.
Er zijn besprekingen gevoerd
over vestigingen, agentschap-
pen voor verkoop aan derden in
deregio en joint- venture pro-
jecten.

Het eerste joint-venture pro-
ject zal de inrichting van een
meubel- showroom zijn in een
hal van 77 General Store met
produkten uit de Nederlandse
industrie. Importeurs uit de re-
gio van Nederlandse meubels
hoeven zodoende niet langer
naar Nederland te reizen. De
showroom moet nog dit jaar ge-
reed zijn. Een leverancier van
medisch equipment merkte dat
hij goedkoper en sneller kan
leveren dan de Amerikaanse
concurrent en zegt kans te zien
zijn produkten aan Antilliaanse
afnemers kwijt te kunnen. Een
producent van zaksluitingen die
een van de vier belangrijkste fa-
brikanten terwereld is, zieteve-
neens mogelijkheden te con-
curreren metAmerikaanse leve-
ranciers voor deregio en over-
weegt een vestiging op Curagao.
Aangezien het hierbij gaat om
een geautomatiseerd bedrijf,
zullen de hoge lonen van de An-
tillen weinig belemmeringen
voor de vestiging geven. Verder
heeft een computergestuurd be-
drijf datzich bezig houdtmet het
bedrukken van textiel en het
vervaardigenvanposters en der-
gelijke serieuze plannen om met
eilandelijke ondernemers een
zaak met artikelen voor toeris-
ten (bedrukte t- shirts) te begin-
nen, omdatgebleken is dat daar-
aan nogbehoefte is.

MEYER TRANSPORT 7

y^ buto arends
{— ■ ) praktijkopleidingen

aruba arendstraat 0 tal. 23515
curacao scharlooweg 75 tel. 612470

Op Curasao start de volgende ISW opleiding:

MARKETING PRAKTIJK
(aanvang 9 april 1988)

binnenéén jaarwoHen deelnemers vertrouwd gemaokt met de grondbeginselenvonhetmarketing-gebied. «-«n«».i

Bel voor toezending von gratis informatiefolders: tel..- 612470.

X-x-x-x-:- __^^^. Het 9ebouw van het international trade'X'X'l"X'X _T/ffiVm CENTER N.V. (IXC.) op Curacao is thans in de
X'X'X'Xv _rT____T"__ laatste bouwfase beland. Wij zoeken daarom met
'X'X'X'X'l %_^_pT_r sP°ed kontakt met gegadigden voor de funktie

jSSxjig building manager
X*X«X*X"> Deze funktionaris is verantwoordelijk voor de onderhouds-
X*X"X*>X* en reParatie werkzaamheden aan het I.T.C. gebouw met de
"I-X-X-X'X daarin aanwezige technische installaties. De werkzaamheden
vX'I'XvX Mggen op het gebied van o.m. bouwkunde, electrotechniek,
X'X-X-X*> luchtbehandeling en koeltechniek, werktuigbouwkunde, enz.
X«X*X*Xv Uitvoering geschiedt door eigen personeel en personeel van
"XJIjXyl-X aannemers. In deze funktie dient hij organiserend, coordine-
XvXvXv; rend en controlerend te handelen met een sterk gevoel voor
X'XvX'X- kostenbeheersing. Hij rapporteert aan de direkteur.
yXyXyX Kandidaten voor deze funktie moeten zich op een H.T.S.
"XvX'X'X niveau kunnen waarmaken en een duidelijke werkervaring
XX'X'l'X'. hebben.
\vXvX*X ref. no. 954

XvXvXv Schriftelijke sollicitaties voorzien van volledige ge-
vX'X'X'X 't"! gevens moeten worden gericht aan Drs. Harold
X'X'XvX* c~l rr—l Arends, Psychologisch Adviesbureau, Postbus 751,
\'X'X'X;X Curacao ofArendstraat 9, Aruba. Strikt vertrouwe-
X.....X* " lijke behandeling gegarandeerd.
X*X"X*Xv V^ Gelieve ref. no. van de funktie te vermelden.

Xs>vX;X Lb psychologisch adviesbureau
X'X'X'X"*" erendstraat 9, aruba ïcharlooweg75b, curagao
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Tafeltennis
toernooi op
18 maart
SAN NICOLAS — Aruba Ta-

ble Tennis Association organi-
seert op 18 maart een 'Himno y
Bandera-toernooi in de Don Bo-
scoclub in San Nicolas. De deel-
nemers hebben gelegenheid op
18 maart tot uiterlijk half tien
's morgens in te schrijven. De
wedstrijden gaan direct hierna
van start. Erzal worden gespeeld
in de categorieën: heren-open,
dames-open, herenB-klasse, ka-
detten, juniorenen jeugdklasse.

ORANJESTAD —De Gouden
Jubileum- commissie van Cari-
beclub organiseert een 'scaven-
ger hunt' voor leden en niet-
leden van declub.Dit is op zater-
dag 26 maart. Alle deelnemers
moeten om half acht 's avonds
aanwezig zijn bij het Caribe-
clubgebouw.

MET DE AANSTELLING tot
international agent vanResort
Systems Inc. kanAntraco Aruba
nu plaatselijk een oplossing bie-
den aan de hotels, welke geba-
seerd is opeen IBMMultigebrui-
kerssysteem.Resort Systems isde
grootste Canadese systeem- ont-
wikkelaar op hetgebiedvanprog-
ramma's voor 'multi users resort
management. Zij hebben in ge-
heelNoord-Amerika installaties
staan in bedrijven van onder
meerBest Western, Imperiallnn,
Relax Inn, Ramada Inn, War-
dair, Hospitality Inn enz. Voor
hotels wordt een multi gebrui-
kerssysteem geboden voor re-
servering, front desk en vele
andere afdelingen van het hotel.
JaimeLaclé enRobert Croes van
Antraco Aruba hebben in ver-
band hiermede een speciaal se-
minar bijgewoond in Toronto
waarResort Systems kantoren
heeft evenals in Vancouver en
Honolulu.

Caribische lander in Barbados bijeen
Staten staan achter beleid van
regering inzake drugsbestrijding

ORANJESTAD — Minister
Watty Vos keerde afgelopen
vrijdag met deArubaanse de-
legatie terug uit Barbados
waar de conferentie ter be-
strijdingvan dehandel in ver-
dovende middelen werd ge-
houden. In een gesprek met
de Amigoe noemde minister
Vos de belangstellingen inte-
resse die Aruba in Barbados
kreeg, duidelijkeen blijkvan
waardering voor het Aru-
baanse regeringsbeleid in
deze.

Met nadruk stelde de be-
windsman, dat de drugsbestrij-
ding alleprioriteit heeft. Na te-
rugkeer zette hij dat gedurende
drie uren vrijdag in de Centrale
Commissie van de Staten nog
eens uiteen. De Statenwerdenop
de hoogte gesteld van de bespre-
kingen. Opnieuw herhaalde mi-
nisterVoshet beleid van derege-
ring in deze en uit de vragen en
reacties van de Statenleden
bleek duidelijk dat de Staten in
deze achter het regeringsbeleid
staan. Minister Vos deed een
dringendberoep met destrijd te-
gen verdovende middelen geen
politiek te spelen. Daardoor zijn
deze zaken te ernstig. Hij ver-
wachtte,dat deStaten—evenals
de regering — de drugsbestrij-
ding ernstigzullen aanpakken.

Reeds eerder berichtte de
Amigoe over de toespraak van
ministerVos, waarin deze op de
grote mogendheden een beroep
deed eventueel legermaterieel
in te zetten. Hierop werdpositief
gereageerd en tijdens de
persconferentie liet de Ameri-
kaanse ambassadeur in Barba-
dos over dit onderwerp horen,

dathij alleszal doenom de Ame-
rikaanseregering van deze wen-
sen op de hoogte testellen.

MinisterVos stelde, datvooral
de nadruk op de omvangvan de
drugshandel moet worden ge-
legd, waarbij de grote mo-
gendheden de plicht hebben de
helpende hand te bieden, vooral
wat de kosten betreft. Een be-
roep werd opde Caricom gedaan
om te helpen met trainingen zo-
dat personeel meer gespeciali-
seerdkan optreden. "Duidelijk is
gebleken", aldusministerVos in
gesprek met de Amigoe, "dat
menop dezeconferentie nietveel
wilde praten, maar wel daden
stellen om de strijd met alle
kracht aan tekunnen pakken".

Er werden nog enige
workshops gegeven over wetge-
ving, 'transshipment' van drugs,
onderscheppen van drugszen-
dingenen vernietigenvan mari-
huana- aanplanten, dat vooral
op Jamaica gebeurt, waarvan
tachtigprocentvan dieproductie
naar de VS gaat,

Belangrijk noemde minister
Vos develerechtstreekse contac-
ten die op ministerieel niveau
alsmededoorjustitiëleautoritei-
ten en douanekonden worden
gelegd. Dat is een hulp voor de
toekomst wanneer contacten no-
digzijn.

INTERPOL
Interpol is doende de basis te

leggen voor een communicatie-
centrum opPuertoRico speciaal
voor hetCaribischgebied, waar-
van alle landen dan gebruik
kunnen maken. Ook werd uit-
voerig van gedachten gewisseld
over het verhogen van straffen,

vooral ookdoorhet VerenigdKo-
ninkrijken deVerenigde Staten.
Ook mensen, die het onderzoek
bemoeilijken of voordeel trek-
ken uit deze handel in drugs,
moeten gestraft worden. Hierbij
zal vooral ook aandacht moeten
worden besteed aan de eigen-
dommen die de handelaren heb-
ben, doch niet verantwoorden
kunnen. Hiervoor zijn inlichtin-
gen nodig van de makelaars,
banken, reisagenten, autohan-
delarenenz.

Minister Vos vertelde, dat de
heer Bergen van de recherche
naar een Interpol- cursus in Pu-
ertoRico gaatwaarspeciale aan-
dachtwordtbesteed aan het 'wit
wassen' van zwart/drugsgeld.
De ministervan Justitiewasvol-
daan over de positieve reactie
van de Staten nadat ruim drie
uur over de strijd tegen drugs
was gesproken. De bewindsman
had sterk de indruk, dat gezien
de vele vragen en uitlatingen de
Staten achter het regeringsbe-
leidin deze staan.

Wat de vliegtuigen betreft —de zogenaamde piraten- vlieg-
tuigen — die op de Arubaanse
luchthavenstaan—gaat deAru-
baanseregering het voorstel van
Groot-Brittannië en deVerenig-
de Staten opvolgen, namelijk de
onderdelenvan dezevliegtuigen
te verkopen en de opbrengst te
gebruikenvoor strijdtegen verd-
ovende middelen.

Onvrede in Panama groeit

Spanje is bereid Noriega
politick asiel te verlenen

MADRID—Spanjeheeftbij
monde van zijn minister van
Buitenlandse Zaken beves-
tigd dathetbereid is dePana-
mese militaire machthebber
politiek asiel te verlenen als
de democratie in Panama
daarmee kan worden ge-
diend. "Maar er is nog geen
enkel verzoek gekomen van
dien aard van generaal Ma-
nuel Antonio Noriega", aldus
minister Francisco Fernan-
dezOrdonez.

De Amerikaanse omroep CBS
heeftzaterdag gemeld datzowel
Spanje als Paraguay bereid zijn
Noriega politiek asiel te verle-
nen. Het aanbod zou gedaan zijn
na een verzoek daartoe van de
Amerikaanse regering. Ameri-
kaanse regerings- functionaris-
sen hebben zich volgens CBS op-
timistisch geuit datNoriega, die
ze hebbentrachten te overreden
vrijwillig af te treden binnen
twee weken Panama zal verla-
ten. Er is al een economisch
hulppakket ter waarde van 100
miljoen dollarvoorbereid voor de
regering die hem zou opvolgen.
Eenwoordvoerster vanhetAme-
rikaanse ministerievan Buiten-
landse Zaken bevestigde op de
hoogtetezijnvan hetaanbod van
Spanje en Paraguay. Het Witte
Huis had geen commentaar.

De situatie van de generaal
wordt alleen maar precairder
sinds president Reagan vrijdag
enkele vergaande maatregelen
nam. Reagan bevroor de per
dinsdag vervallende zes miljoen
dollar aan Kanaalhuur waar-
door debron van dollars, 's lands
feitelijke enige betaalmiddel,
steeds verder opdroogt en de be-
volking zonder contant geld
komt te zitten. Daarnaast werd
Panama's status van bevoor-
rechte handelspartner ingetrok-
ken en worden Panamese goede-
ren en mensen door de Ameri-
kaanse douane scherper
geïnspecteerd.

De bankenzijn al weken dicht.
Zondag ging het gerucht dathet
bewind supermarkten zal ver-
plichten cheques aan te nemen.
Pensioen- trekkerskregen vori-
ge week betaald in cheques,
maar niemand neemt deze meer
aan.

Voor vandaag dreigt een sta-
king van het overheids- perso-
neel, waardoor een van devoor-
naamste steunpilaren van No-
riega dreigtwegtevallen, als hij
niet snelaancontant geldweet te
komen.

Buitenlandse banken hoeven
niet meer terekenen op debeta-
lingvan derente ad 555 miljoen
dollar voor 1988 op de enorme
buitenlandse schuldvan4,4mil-
jard dollar. Daardoor stond het
land met 2,2 miljoen inwoners al
voor hetbeginvan dehuidige cri-
sisvrijwel voor een bankroet.
"Maar Panama stort misschien
sneller in dan Noriega", zo
schreef deLos Angeles Times in
een commentaar.

Heren softball
ORANJESTAD — In de he-

ren- competitie van de Aruba
Softball Bond boekte Athle-
tics Amstelito een 8-0 'shu-
tout'- zege opLa Confianza.

Adolfo Gonzalez werd dewin-
nende pitcher, terwijl de neder-
laag op naam ging van Alfred
Rafaela. Athletics maakte 8
runs, 8 hits, 1 error enLa Confi-
anza 0run, 2 hits, 4 errors.

WRH Stars klopte Jany's
Hemco met 6-1, waarbijModesto
Maduro de winnende pitcher
werd, en OlindoKoek verliezer.
De wedstrijd verliep met 6runs,
6 hits, 1errorvoor WRHStarsen
1run, 6hits, 3errorsvoor Jany's.

In dederdewedstrijdbehaalde
Duracell een 10-6 overwinning
opMansur. De winnaarshadden
10runs, 8hits,3 errorsen dever-
liezer6runs, 2errors. Winnende
pitcher: Victoriano Orman, ver-
liezer: MarioWester.

Blindedarm
geeft overlast
ORANJESTAD — De kapi-

teinvan de'Pontius'verzochthet
Kustwachtstation medewerking
om een ziek bemanningslid aan
wal tebrengen.De sleepboot 'Cu-
darebo'voer uitenbracht een 38-
-jarig Koreaans bemanningslid,
die vermoedelijk een blinden-
darm- ontsteking had, aan wal.
Hij werd voor verdere behande-
lingin hethospitaal opgenomen.

Na decompetitie naar het buitenland
Nieuw uniform Little
League Baseballteam gedoopt

SAN NlCOLAS—Zaterdag
werd tijdens een bijeenkomst
van bestuur, spelers en ou-
ders het nieuwe uniform van
hetLittle League baseball- te-
am Centro di Barrio Lago
Heights (CBLH) gedoopt. De
doop werd verricht door de
CBLH- penningmeester, Ru-
fo Anthony, en madrina
Gwendy Koek.

Voortswerd afscheid genomen
van vier spelers: EdsonKelly die
voor Kiwanis Senior Division
gaat spelen, SchubertRivers die
naar het CBLH- seniorteam
___L, en Gregory van der Biezen

enKandy Chai, dievanwege hun
leeftijd de Senior Division moe-
ten verlaten. Van het bestuur
mochten zij een plakkaat in ont-
vangst nemen.

Namens de oudercommissie
bracht voorzitter Modesto Ruiz
dank uit aan de ouders voor de
ondervonden medewerking in
het afgelopen jaar. Ook dit jaar
wordt ophun medewerkinggere-
kend gezien de plannen die de
commissie in voorbereiding
heeft. Het is de bedoeling, dat
ook dit jaar de spelers — na de
competitie — een reis naar het
buitenland maken.

Op Curaçao
Vergadering
ministeriële
samenwerking

ORANJESTAD — Premier
mr Henny Eman en deminis-
ters Armand Engelbrecht en
Watty Vos zijn vanmorgen
naar Curacao vertrokken
waar de ministeriële samen-
werkings- overeenkomst tus-
sen de Nederlandse Antillen
en Aruba zalplaatsvinden.

Op deagendavan detebehan-
delen punten staan onder meer
het nieuwe wetboek van straf-
vordering en strafrecht alsmede
ratificatievan deprotocollen die
recentelijk tussen Aruba en de
Antillen tot stand kwamen ten
aanzien van communicatie en
luchtvaart tussen beide landen.

Voor zijn vertrek verklaarde
premier mrHenny Eman desge-
vraagd aan deAmigoe, datdemi-
nisters van de Nederlandse An-
tillenen Aruba steeds regelma-
tiger bij elkaar komen, hetgeen
inhetbelangvan beide landen is,
mede gezien de grote ge-
meenschappelijke belangen die
behartigd moeten worden.

Sprekende over de agenda
wees depremier, datookdevoor-
drachtvoor nieuwerechters voor
de Antillenen Aruba tersprake
zal komen. Dit is eveneens zeer
belangrijk voor de goederelaties
en vooral omrechtszekerheid op
deAntillen enArubate garande-
ren mede omdat ons juridisch
systeemeindigt bij de HogeRaad
in Nederland.

Weer ongeluk
met jetski

ORANJESTAD — Opnieuw
werd een ongeval gemeld met
een jetski, waarbij de Belgische
toerist P.B. (49) een gebroken
pols opliep. De man wilde met
zijn jetski op het strand gaan,
doch had een te hoge snelheid
waardoor hij met de jetskikwam
te vallen. Hierbij verwondde hij
zijn arm en pols, die gebroken
bleek te zijn. Per ambulance
werd hij naar het hospitaal ge-
bracht.

Ingezonden

Carnavalsposter
DE VERWACHTE DOODSE
stilte na carnaval is ingetreden.
Het kan zijn, dat er achter de
schermen gewerkt wordt, maar
datbetwijfel ik.

Omdat er stemmen zijn opge-
gaanom voor carnaval 1989een
poster te laten maken, ben ik zo
vrij om de stilte te doorbreken
voordat diepost de mist ingaat.
Omdat ik in het vak zit, kan ik
hierover wel wat zinnings ver-
tellen. Ikvrees namelijk, dat het
voor een poster alte laat is, tenzij
er een professionele fotograaf is
geweest, die van het achter ons
liggende carnavaldia'sheeft ge-
maakt. Dat deze dia's
haarscherp en kleurrijk moeten
zijn, hoeft geen betoog.

Wil je internationaal met een
poster aan dewegtimmeren, dan
moeten er wel kleurenplaten op
staan. Zijn die dia's er niet, dan
heefteen poster geenenkele zin.

Laten we aannemen,dater ge-
schikte dia'svoorhanden zijn.De
SAC of een daarvoor ingestelde
commissie, koopt deze dia'svan
defotograaf. Ikzeg nadrukkelijk
kopen, want carnaval isnu een-
maal een zeercommerciële zaak
geworden. Ik heb ze niet hoor!
Met deze dia's stapt men naar
een professionele ontwerper, die
zijn creatieve gaven erop kan
botvieren. En diezijn erop Aru-
ba. Een handjevol kan ik er wel
noemen: Matthews, Osorio,L'ls-
le, Fingal en Kuiperi. Dat dit
aardigwat gaatkosten, is duide-
lijk. Heeft men dat er niet voor
over,begin er danniet aan. Een
poster moet opvallen door zn
groote (min 70x100 cm)en kleu-
ren. Zeker voor een carna-
valsposter.

Maak er in hemelsnaam geen
wedstrijd van. De professionele
kunstenaars doen daarniet aan
mee. Die gaannietwerken voor
een prijsje van pakweg vijfhon-
derd florin. En er kan er maar
één winnen.De anderen hebben
voor nietsgewerkt.

Deze poster zal inAmerika ge-
drukt moeten worden. De Aru-
baanse drukkerijen beschikken
niet over drukmachinesvan dit
formaat.

Nogmaals het gaat een hoop
geld kosten. Diverse instanties
en bedrijven zullen moeten bij-
dragen in dekosten. Een gedeel-
te van de oplaag kan men voor
verkoopreserveren.

Volgendjaarvieren we een ju-
bileum. Het Arubaanse carna-
val is het waard om er eens wat
dieper voor in debuidel tetasten.
Dit welgemeende advies is in ie-
dergeval gratis! Succes.

RINUSDEGRAAFF
Aruba

WAARSCHUWING
De commandant van de mariniers-
kazerne Savaneta maakt bekend dat
op dinsdag 15 maart 1988van 07.00
tot 15.00 uur een gevechtsschietoe-
fening gehouden zal worden op het
terrein Californië. Er zal met scherpe
munitie geschoten worden. Het on-
veilig zeegebied bedraagt 4000 me-
ter, terwijl het onveilig gebied aan
landzijdezal worden afgebakend met
rode vlaggen en waarschu-
wingsborden.

'X'X'XvX /'sZI-V^. SETAR is het overheidsbedrijf op Aruba, dat zorg
XvX'X'X* /v2_j_jS^ draagt voor het lokale en internationale telekom-
vXvXvX ■_jT"_t'_k*^ munikatieverkeer. Het bedrijf heeft een personeels-
XvXvXV Vt_É ?[_? Jf bezetting van circa 300 werknemers. In het kader
XvX'X'X' -^ \JE7B_r van een verdere professionalisering van de bedrijfs-
"X'XvX'X \Cm/_>^ voering zoekt men een

""*"'"""*"*"""*"**
—__-__■__——^-^—^——

>":#":?:# jurist m/v
X*X'X*X'> ln deze staffunktie adviseert men de direktie t.a.v.alle juri-
X'X'X'Xv dische aangelegenheden welke voor het bedrijf van belang
"X'XvXvl zijn. Onder meer vormen de kontrakten met leveranciers, af-
XvXvXv nemers, internationale instituten, consultants,personeel enz.
X'X'i'X'X' een deel van de zeer gevarieerde onderwerpen waarmee deze
vXvXvX funktionaris gekonfronteerd wordt. Men rapporteert aan de
vXvXvX direkteur.
X'X'X'Xv Van de kandidaten voor deze funktie wordt verwacht dat
X'XvX'X* zij minimaal 5 jaar werkervaring hebben in een relevante sek-
yXvXvX tor, aangezien het hier een vrij zelfstandige funktie betreft.

"XvX'Xv! ref ■ no- 953

XvX'X'X' Schriftelijke sollicitaties voorzien van volledige ge-
X'X'XvX* et gevens moeten worden gericht aan Drs. Harold
"X'X'X'X'l Arends, Psychologisch Adviesbureau, Postbus 751,
lyX'XvX' I Curacao of Arendstraat 9, Aruba. Strikt vertrouwe-
V.V.V.V.'. li jl<^ behandeling gegarandeerd.
"X'X'l'X'X v^J *^S Gelieve ref. no van de funktie te vermelden.

vivivXvi psychologisch adviesbureau
■XvX'X'X arendstreat 9, aruba scharlooweg 75b, curacao

VERHUISBOEDELI
Inpakken en vervoeren alsmede I
verhuizingenop Aruba:
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DE ARUBA |
Tel.: 21622-21957
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r SURINAn.v.
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Telefoonno. 21184 - 21672
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FOR THOSE WHO THOUGHT
A 6000 FREIGHT SERVICE
IS AS SCARCE AS HENS' TEETH

Services: USA/Europe/Puerto Rjco/Cn_qao/P__iia
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ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

WWh\__£_»- Aruba's HottestLate NightDisco.
/^tiföjmfmz- You can dancet0 the latest disco sounds °r iust nava a
(j^r/^. J*fifE) <*rink. maybe play a game of pool, pingpong, pinball or

ymmfr^TZf'^ even darts in our
W^** f&^ NEW GIANT BILLIARD PALACE.

*>\7^f De beste Pizza van Aruba eet ofhaalt U by
LG. Smith Blvd. G>Q/pQir& PiZSbM
Oranjestad, Aruba. AWAYTEL.: 33541 MWBA
!ïn__Sfteh* Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00a.m.
Aruba's most elegant I __Vk golden tulip

►■o.ot-..--,-.+ flxil AHUBA CARIBBEAN___. »?2^f3__Lv __._». V-NfV RESORT & CASINO

Fine trench and inter- X -ft Apri| 4lhi ! 988national Cuisine. THE CHARLESAll meals prepared to the ST daiii SHOWdelight ofthe Gourmand, accV^ «SSHourand served on the swinging House-band Ferrari.
|tone "■ daily curtaintime 10.30p.m.For reservations except MondaysCall 24544 Club openfrom 9:00 p.m. till2:00a.m.

Wi Ihclmin_ctraat 7 Cover charge show-time $7.50 min.2 drinksWlineiminaauaai * For reservations please call33555

Gezellige sfeer,goede servicevindt U inRESTAURANT

Wij verwachten U voor lunch (12.00-3.00), HAPPY HOUR
(6.00-7.00) of dinner(18.00-23.00).

Telefoon 22977 of 27833

Boulevard Drive - InTheatre
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AGENDA

ARUBA
KANTOORUREN AMIGOE: 08,00-12.00/
14.00-17.30uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.
Voor spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
22950 en 22316.
Pageboy: 127-743.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Ca'ribe.
POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dagtussen 08.00-
-12.00/14.00-17.00 uurworden opgegeven;behalveop zaterdag. Alleenzoekertjes, dieop maandag en donderdag voor 10.00 uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop(dus
dinsdagen vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPENBOULEVARD THEATERl:2o.lsuurß_c/rtof/)e-eac/i (14jr.).
H: 20.45 uur Spaceballs (18 jr.).
DRIVE-IN: 20.30uur TheRunning Man (14
jr.).

BOTICAS (nachtdienst)Pabaobrug: Santa Anna, fel.: 28181.Paribabrug: San Nicolas, tel.: 45712.

WACHTREGELING DOKTORENOranjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord,TankiLeenden, Paradera en Sta. Cruz: dokterT.H.K.Lm, Noord 68, tel.: 22694/21522.Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:dokterB.Britt-Croes, viaCentroMedicoSanNicolas, tel.: 48833.
WITGELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord:tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:tel.: 28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:
47020/48301; San Nicolas: tel.: 45906; Da-
kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-,
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken ofeen of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen, tel.: 115)

TELEARUBA
MAANDAG: 18.00 Scooby Doo new
mysteries; 18.30 CNN International
news; 19.30The worldtomorrow: «The
War Game»; 20.00 Telenoticias; 20.30
Programma BUVO; 20.45 Programma
Kankerfonds; 21.00 Downtown: «Goin'
to California»; 22.00 Larry King show;
22.50 This week in Japan; 23.30 Slui-
ting.

DINSDAG: 18.00 Robotech II; 18.30
CNN international news; 19.30Political
program; 19.45Actualidad; 20.00Tele-
noticias; 20.30The Cosby show; 21.00
Falcon Crest: «Maggie»; 22.00 Larry
King show; 22.50Showbiztoday (CNN);
23.30 Sluiting.

DIVERSENFLIGHT INFORMATION CENTER: dage-"Jks geopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00uur informaties viaverkeerstoren.

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

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-TAAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45/18.30-19.30uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
woensdag geopend van 08.30-12.00 uur -paardenbaaistraatB (boven).

ALLIANCE FRANgAISE D'ARUBA: iedere
maandag van 19.30-20.30uur cursus voor
pevorderdenen van 20.30-21.30uurFranseliteratuur; dinsdagvan 20.00-21.00uurcon-
versatielessen; woensdagvan 19.00-20.00uur cursus voorbeginners - Colegio Aruba-"o. tokaal 61 /62.

KIWANIS (Palmbeach): 19.30uur dinnermeeting-Aruba Beachclub.

r___JECTO EDUCACION PA ADULTOI^EA): 19.30-21.00uur'Basis horticultuur' -Ayóscbooi.

DINSDAGDIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 07.30-18.00 uur«Atlantic» - vert. MaduroShipping.

_!_* _. ? H|STORIKO ARUBANO: ope-i_&denmaandagt/mvrijdagvan 09.00--£OO/1 6.00-19.00uur;zaterdagvan 09.00--i'J.uuuur.

KnTAOTHEEK CENTRO Dl BARRIO DA-l£r_rl°Peil»»_styden): dinsdag vanuur envrijdag van 17.00-19.00

Amh_A(|,ich,in9 Hulpaan SlechthorendenEanifii' E?9elandstraat (Lionsgebouw t/o
1loff/ü,b)_is da9elijks geopendvan 08.30--2.00/13.00-16.30uur.
SPORT
aVEMVERENIGING ARUBA MARLINS'

"*****+ donderdag): 17.30-18.30uuraï.Cl) " Tulip ArubaCaribbe"

dMÏÏSU4;?0"16-00""rzwemlessen (w_«__B'C'£kE enF>voorkinde"en vol-wassenen - POVA-zwembad.

VoorzitterPontilius
FTA gaat tot uiterste in
strijd om fooienbelasting

ORANJESTAD—In hetra-
dioprogramma van deFTA«eeft de voorzitter Anselmo

laten horen, dat devakbond tot het uiterste zalgaan in destrijdtegenhethef-ien van Inkomenstenbelas-
jj"»g op fooien van hotel- enrestaurant- personeel.

Afgelopen weekvond weereen
Jtesprekingmet deBelastingen-aienstplaats in het bijzijn van
_ii „iSenwoordigers van deAHATA. Pontilius haalde aan,
aat ofschoon debelasting opfooi-reeds eenkwestie vanjarenis,
Politieke partijen nu ineens dezeKwestie gebruiken om politiekmee te spelen.

Reedsinl979heeftdeFTAbe-»okken ministerduidelijk latenweten, dat over fooien geen In-Komstenbelasting mag wordengeheven.Een controlehieropzouvolgens de FTA niet mogelijkzijn. Vast staat, dat de gastendetooi gevenvanwege de goedeser-

vice, iiie oenu_._.ene verleent.Een bewijs hiervan is, datvelegasten terugkomen vanwege degoede behandeling en service.Van AHATA- zijde werd eve-neens gesteld, dat een controleop de fooien een moeilijke zaakis.
De inspecteur derBelastingen

werder door deAHATA op gewe-
zen, dat het geldvan defooien op
Aruba blijft en dat de werkne-
mers afhankelijk zijn van deze
fooien om hunkosten tedekken,
hetgeen gewoonlijk niet geheel
van hun salariskan.

Totslotw*dafgesproken, dat
de AHATA eenvergadering met
de ministerraad zal vragen om
deze kwestie te bespreken. De
FTA liet inmiddels wel weten
dat wanneer de inspecteur der
Belastingen Inkomstenbelas-
tingopfooiengaatheffen deFTA
haar leden zal adviseren tot het
extreme toe actie te nemen om-
dat de FTA dit niet kan aan-
vaarden.

ORANJESTAD — De ver-
scherpte politiecontrole gaat
door en de politie heeft
dankbaar gebruikt gemaakt
van deversterkingen diemen
kreeg van deafgestudeerden
van dePolitieschool.

Deze worden onderleidingvan
een mentor ingezet bij de ver-
scherpteverkeerscontrole, die—
deresultaten bewijzen het —dringend nodig is.

Eind van de week werden
meer dantachtig processen- ver-
baal uitgedeeld. In twee uur tijd
werden tijdens een algemene
controle inOranjestad vijfender-
tig pv's uitgedeeld, daarna der-
tig pv's tijdens een twee uur du-rende snelheidscontrole in deNassaustraat, waarbij één vande auto- bestuurders bijnatachtigkilometer reed.

In de middaguren van zater-dagwerd nogeens eenalgemene
controle in Oranjestad gehou-den, die achttienprocessen- ver-baal opleverde. De controleduurtonverminderd voort.

Satelliet-uitzending niet doorgegaan

Aruba favoriet in
Miami-festival
ORANJESTAD — Enorme

belangstelling bestond er
gisteren in de stratenvan Mi-
ami voor het carnaval van
Calle 8, dat volgens officiële
schattingen van de politie
ruim 1.8 miljoen toeschou-
wers trok. De grote Arubaan-
se delegatie — ruim vijfhon-
derdman—trok deaandacht.
Vooral het optreden van Mu-
sical Time met roadmarch
king Long Roy, Papito y su
Doble Sabor en Sound and
Harmony met calypso king
Mighty Talent (Claudius Phi-
lips) viel in de smaak.

De enthousiaste brassband
Escape zorgde voor een gehele
nieuwe wending in het Miami-
carnaval door drie uur lang te
spelen en uiteindelijk een jum-
pende menigte naar de Aruba-

stancrte brengen, waar men niet
genoeg van de Arubaanse mu-
ziekkon krijgen.

Oorspronkelijk lag het in de
bedoeling dat door een formatie
van communicatie- media, onder
de naam Procar, een recht-
streekse uitzending via de satel-
liet naar Aruba zou worden ge-
bracht en drie uur lang door Te-
leAruba uitgezonden. Op het
laatste ogenblik ging dit niet
door, ofschoon TeleAruba geheel
klaar voor de uitzending was.
Procar kon op het laatste
ogenblik niet het juiste signaal
brengen. De afgelopen dagen
was men reeds enige malen van
signaalveranderd.

Bonbini festival
Fort Zoutman

ORANJESTAD—In het Bon-
bini Festival van aanstaande
dinsdag zullen optreden: Tipico
SerenataArubeno, onderleiding
van Rosaritc (Papa) Hart en
dansgroep Flor diTrinitaria, on-
der leidingvan Filomena Tromp
en Maria Gil. Yubi Naar zal
optreden als ceremonie- mees-
ter, terwijl Gilbert Albertusvoor
hetgeluidssysteem en hetTama-
rijn Beach Hotel voor debar zul-
lenzorgen. HetßonbinfFestival
begint om halfzeven in Fort
Zoutman.

DANK
Er werden verschillende sug-

gesties gedaan op Aruba ook zo
iets te organiseren, waarbij de
voorzitter van deAruba Restau-
rant Association (ARA), Eduar-
do Ellis, vanuitMiami in de uit-
zending liet weten, dat de ARA
alle medewerkingzal verlenen.

Ook de Arubaanse carna-
valskoningin, Mildred Tromp,
en Prins Super en Pancho Stati-
on waren in Miami aanwezig en
zetten het Arubaanse succes nog
meer luister bij. Bijzondere
waardering bestond overal voor
de Arubaanse vertegenwoordi-
ger in Miami, Charlie Ibarra —de grote motor achter deenorme
Arubaanse opkomst — die
zorgde voor opvangen organisa-tie waardoorAruba goed voor de
dagkon komen.

Centro diBarrio Noord
Wals danswedstrijd
op nationale dag
NOORD — Als sluitstukvan de
'Himno y Bandera'- activiteiten
organiseert Centro di Barrio
Noord een walsdans- wedstrijd
vanaf acht uur 's avonds.Patan
Farro zal met zijnkah'i orgel El
Diamante ervoor zorgen, dat de
walsen deavondluchtinvliegen.
Deelnemers kunnen dagelijks
van acht uur 's morgens tot vier
uur 's middags inschrijven bij
Radio Carina. Er zijn prijzenbe-
schikbaar voor de eerste drie
winnaars.

SLECHTSIGNAAL
TeleAruba bood gisteravond

haarverontschuldigen aan doch
legde er de nadruk op, dat het
nietuitzenden geen fout van Te-
leArubawas daarzijalles gereed
hadomhetsignaalte ontvangen.
Dat signaalkwam ook, maarwas
van dergelijk slechte kwaliteit
dat uitzenden niet mogelijk
bleek. Dat was voor velen, die
een bbq of "bijlegparty' hadden
georganiseerdom de uitzending
te zien, een tegenvaller doch de
enthousiaste rechtstreekse uit-
zendingvan deradiostations Ca-
nal 90/1320 maakte veel goed.
Uit de reportages bleek de be-
langstellingvoor ditcarnaval.

AVP-Statenlid Christiaans
MEP licht volk verkeerd voor:
Lago krachtcentrale niet verkocht

ORANJESTAD — In het
AVP-radioprogramma stond
Statenlid Marco Christiaans
stil bij het regerings- beleid
dat zeker aan de beloften en
verwachtingen heeft vol-
daan. Dit ondanks het ge-
schreeuw van de oppositie,
die trachthet tegendeel te be-
wijzen. Toen de regering
overnam, bevond Aruba zich
in eengrote crisis.Dankzij het
regeringsbeleid kunnen we
vandaag stellen, dat weop de

goede weg naar volledig her-
stelzijn.

Uitvoerigstond het AVP- Sta-
tenlid bij een van de recente
MEP- kreten stil, dat de opslag-
tanks van dekrachtcentrale van
deLago werden verkocht.Chris-
tiaans noemde dit het volk voor
de gek houden, omdat wanneer
de MEP- leider zich beter op de
hoogte had gesteld, hij hadkun-
nen weten, dat de tanks bij de
krachtcentrale niet verkocht
zijn. De krachtcentrale is prac-
tisch nieuw, waarin deLago nog
niet zo langgeledenvoor sluiting
dertig miljoen dollar investeer-
de. Daarom wordt de geheel ge-
moderniseerde krachtcentrale
ook niet afgebroken, dochkan in
detoekomst voor een ander doel
gebruiktworden.

In de Staten- vergadering van
dezeweek waarin opverzoekvan
de MEP gesproken gaat worden
over de overeenkomst tussen
ArubaenExxon, zaldeMEP her-
innerd worden met feiten aan
haar beleid en het sluitenvan de
Lago. De MEP, die destijds aan
het bewind was, wist dat de za-
ken erbijdeLago niet goed voor-
stonden doch heeft weinig ge-
daan om de poorten van Lago
open te houden. Nu deregering
een overeenkomst in het belang
van Arubabereikte, durft men
nog metkritiek tekomen.

Christiaans besloot met deop-
merking, dat de tijd om het volk
voor de gekte houdenvoorbij is.
Het volk Kan immers dagelijks
zien hoe Aruba zich herstelt on-
der leiding van de huidige rege-
ring diezowel op alsbuiten Aru-
ba alle vertrouwen geniet.

GESLAAGD MEP CONGRES
Regering passief inzake staatkundige toekomst

MEP wil nieuwe
verkiezingen

ORANJESTAD — Meteen viertal resoluties, die una-
niem door de honderden wijkleiders in Cas di Cultura
werden aangenomen, benadrukte de Movimiento Elec-
toral diPueblo (MEP) weer eens een actieveplaats in de
Arubaanse politiek teblijven innemen. In deresoluties:
veroordeling van de passieve houding van deregering-
Eman ten zien van de staatkundige toekomst, een einde
maken aan anti-democratische situatie door nieuwe
verkiezingentehouden, controle opartikelenvan eerste
levensbehoeften, een einde maken aan individuele
werkcontracten en tenslotte beroep opregering om de
bestrijdingvanverdovende middelen eersteprioriteitte
geven, werd door het MEP- congres duidelijk gewezen
op actuele problemen in de Arubaanse gemeenschap,
diezonder uitstel alle aandacht moetenkrijgen.

Voor de bijeenkomst, die de
MEPgistermorgeninCas diCul-
tura hield, bestond veel be-

langstelling van de wijkleiders,
die uitvoerig op de hoogte wer-
den gesteld van de gang van za-
ken in de partij en op Aruba.
MEP- leider Nelson Oduber
bracht verslag van de activitei-
ten waarbij vooral de nadruk
werd gelegd op de oppositie die
door MEP met alle kracht ge-
voerd wordt om daardoor contro-
le uit te oefenen op deregering-
Eman.

Tijdens de bijeenkomst werd
deoverleden MEP- leider Betico
Croes herdacht, terwijl ook her-
dachtwerd het feit, dat het ze-
ventienjaar geleden was dat de
MEP werd opgericht. Voorts dat
vijftien jaargeledende manifes-
tatie in het Wilhelminastadion
werd gehouden en dat het vijf
jaargeleden was, dat de MEP
van de geslaagde RTC in Den
Haag opAruba terugkeerde met
de status aparte voor Aruba.

...een gedeelte van hetpartijbes-
tuur...

ORANJESTAD-Ineen over-
vol Cas di Cultura werd zondag
een MEP- congres gehouden, dat
in het teken stond van de zeven-
tiende verjaardag van de MEP,
alsmede de herdenking van de
manifestatie inhetWilhelminas-
tadion en de terugkeer van de ge-
slaagde RTC. MEP- leider Nel-
son Odubergafeen uiteenzetting
over het gevoerde beleid van de
partij.

ADN-leden Merkies-Correa en Arrindell:

ADN-partij blijft met
kwaliteitsmensen werken

ORANJESTAD — "Op de-
zelfdewijze, datdeAceionDe-
mocraticoNacional (ADN) er
voor zorgde, datdenegentien
personen op de kandidaten-
lijst van de verkiezingen van
november 1985 capabele, in-
tegere, rechtschapen en ver-
antwoordelijke mensen wa-
ren, zozal deADN blijvenzor-
gen, dat depersonen, die mo-
menteel in de partijraad zit-
ten, en de toekomstige leden
ookkwaliteits- mensen zijn.
Mocht in detoekomstblijken,
dateenofmeerderepersonen
niet meer mee kunnen ofwil-

len, danzijnzij vrij departijte
verlaten", aldus de ADN- le-
den Asuncion Merkies Cor-
rea en secretaris Metion Ar-
rindell — beiden kandidaten
op de ADN- lijsten lid van de
partijraad — in een verkla-
ring als reactie op de verkla-
ringen die afgelopen week
van uitgetreden leden van de
ADN werden bekend ge-
maakt

BeideADN- leden wijzener in
hunverklaringop, datAruba ve-
le organisatieskent, zoals onder-
nemingen, verenigingen, socië-
teiten, religieuze gemeenschap-
pen, politieke partijen enz., die
gebaseerd zijn op afspraken die
mensenvangoedewil hebben ge-
maakt om samen te werken en
bepaalde doelstellingen teberei-
ken. De personen inkwestie ver-
enigen zich en zo ontstaat er —ditwas ook bij deoprichting van
deADNin april 1985hetgeval—
een menseneenheid waarbij
openheid, oprechtheid, respect,
erkenning, verdraagzaamheid
en solidariteit dienen te over-
heersen.

Wat het verlaten van leden
van departijraad betreft, wijzen
Correa en Arrindell erop, dat sa-
menwerking een proces is. Het
volledig bereiken van doelstel-
lingen is de ideale situatie, een
proces dat nog niet bereikt is en
nog een tijdlang kan duren.

VIERKANTEN
Na gewezen te "hebben dat

waar iedereenzijn meningheeft.

er problemen kunnen ontstaan,
kan ditbetrokken organisatieop
zijn grondvesten doen trillen.
Voor de goedeorde dienenerver-
anderingen te komen. Een van
de vier kanten kan men dan op-
gaan: de organisatie sukkelt
door met deproblemen, de orga-
nisatie houdt op te bestaan, de
organisatie valt uiteen in een of
twee delen of een minderheid
verlaat de organisatie.

De leden zijn van mening, dat
historisch gezien de ADN in de
periode november/maart jl het
probleem had, datde minderheid
vertrok. Dat is hun goed recht.
De ADN heeft geen stap achte-
ruit gemaakt, misschienhooguit
één opzij. De doelstellingen blij-
ven hetzelfde.ADN zal doorblij-
ven streven naar democratie,
voor sociaal welzijn en welvaart
van eenieder.

STATUS APARTE
In deeersteresolutie stond de

MEP uitvoerig stil bij de
totstandkoming van de aparte
status in deRTC enbij deafspra-
ken dievoor detoekomst werden
gemaakt. De MEP was niet te
spreken, dat door de regering-

Eman weinigaan die staatkun-
dige toekomst wordt gedaan.

De houding van de regering
werd veroordeeld en deaanbeve-
ling werd gedaan zonder uitstel
een commissie in het leven te
roepen, zoals destijds de
Raadscommissie Onafhanke-
lijkheidAruba, zodatop serieuze
wijze een basis kan worden ge-
legdvoor dietoekomst. Tenover-
vloede werdhetMEP- standpunt
herhaald, dat Aruba zijn onaf-
hankelijkheid moet realiseren
in een Gemenebest met Neder-
land.

TERECHTWIJZING
Met een korte terechtwijzing

besluiten de ADN- leden hun
verklaring door erop te wijzen,
datmen vandaag niet in een or-
ganisatie kan zitten en mooi
doen, terwijl morgen, wanneer
men de ADN verlaten heeft, in-
terne zaken van de partij op
straat terecht komen, liefst zo
verwrongen mogelijk. Zon ie-
mand verliestzijnreputatie.

ADN heeft in driejaartijd een
goede partij- reputatie opge-
bouwd.Deze zalworden geconso-
lideerd. Deplannen voor de toe-
komst zijn groot en zullen zeer
binnenkort gepresenteerd
worden.

VERKIEZINGEN
Uitvoerig stond het congres

ten aanzien van de on-
democratische situatieopAruba
stilbij deomstandigheden waar-
door de regering- Eman op een
minderheid metvier afhankelij-
kenregeert. Daaromwil de MEP
zonder uitstelnieuweverkiezin-
gen, zodat debevolking dekans
krijgt zich uit te spreken hiero-
ver. Het bestuur van de MEP
kreeg van het congres het man-
daat om met andere politieke
groepen en organisaties een ma-
nifestatie te organiseren om
nieuwe verkiezingen te krijgen
om een einde te maken aan deze
dictatoriale minderheid. "In de derderesolutie eist de
MEP, dater zo spoedig mogelijk
een controle komt op eerste le-
vensbehoeften. Voortsdater een
definitieve oplossing komt voor
de arbeidscontracten van drie
maanden teneinde rust bij de
Arubaansewerknemers te bren-
gen. Voorts is de MEP van me-
ning, dat de regering de Staten
van Aruba inspraak moeten ge-
ven in alleswat de wetgevingten
aanzien van oliewinning en -ex-
ploitatie betreft.

Tenslotte maakte de toene-
mende handel in verdovende
middelen onderdeel uit van een
MEP-resolutie. Allereerstwil de
MEP een uitleg hebben over de
aceton in de havenvan Oranjes-
tad, hoe die daar gekomen en
weer vertrokken is. De regering
moet de bestrijding van verdo-
vende middelen nummer één
zetten. Voorts wordt deregering
verzocht om additionele gelden
beschikbaar te stellen om de
sport- faciliteiten en spor-
tontwikkelingopAruba inbrede
zin tekunnen uitoefenen.

Berlinski naar
Venezuela

ORANJESTAD — Uit een
communiqué van PDA- vice-
voorzitter, Frenk Koek, blijkt
dat de partij- voorzitter, dokter
Leonard Berlinski, voor vier da-
gen naar Venezuela is gereisd
om met politieke leiders te
praten.

Koek deelde mee, dat Ber-
linski vrijdagmorgen al een ge-
sprek had met de AD- presi-
dents-kandidaat Carlos Andrés
Pérez. Berlinski zou ook nog
spreken met politicus José Vi-
centeRangel over hetwitten van
zwart- drugsgeld, en met depre-
sidents- kandidaat van Copei, dr
Eduardo Fernandez.

FrenkKoek gafverder teken-
nen, dat dokter Berlinski bij te-
rugkeer meer informatie zal
geven.

■Op^Sa^X Voor het ont-
■2pfïffj£~ Afwikkelen van

jl^Allefoto's

_WjCOLOR
i ColumbusstraatenHarmsbuilding ,
i Uw beroepstotograat i

Maak vast Uw afspraakvoor ;
Communie Foto's , ZAKENVARIA

OPDEPARKEERPLAATS aandeNassaustraat was het zondagdegehele dageen grote druktebij
de introductie van de grote
'whopper hopper' van Burger
King door BurgerKing Aruba.
Niet alleen dejeugd, maarook de
volwassenen genoten van deze
attractie, waarbij de jeugdnaar
hartelustkon springenin degrote
'whopper'dieopdeparkeerplaats
was opgezet.

AMIGOE 5MAANDAG 14 MAART 1988



Eerste nederlaag voor landskampioen

PSV gokt en verliest
bij Feijenoord: 1-2

DEN HAAG — PSV denkt
tegenwoordig Europees.
Voor denationalecompetitie
betekende dat ditweekeinde
een opleving. Met een
handvol invallers verloor
PSVzondag met2-1 in Rotter-
dam van Feijenoord..De
eerste competitie- nederlaag
sindsvorig jaaraprilindeuit-
wedstrijd tegen PEC Zwolle,
het eerste verlies sinds deuit-
wedstrijd tegen Galatasaray.

Gerets, Lerby, Arnesen en
Gillhaus bleven met het oog op
de return-wedstrijd voor de Eu-
ropa Cup tegen Bordeaux van
aanstaande woensdag aan de
kant en kregen na rust ge-
zelschap van Van Aerle. Jonge-
ren als Linskens, Viscaal, Koot,
Janssen en Lanckhor toonden
talent, maarkonden dat nogon-
voldoende etaleren.

Feijenoord, van huis uit al
geïnspireerd voor de topper, die
zowaar iets meer dan 20.000
man op de tribune bracht, kreeg
een extra zetje in derug dooreen
vroege strafschop. Heintze hield
degewiekste Hofman vast. Been
benutte de kans, waarna Feije-
noord metman enmacht devoor-
sprong verdedigde. Het werd
tien minuten voor tijd zelfs 2-0,
toen de zwoegende Hoekstra op
maat werd bediend door Hof-
man. Pas in de laatste minuut
zorgde Koeman voor de te-
gentreffer.

Ajax, de tweede overgebleven
Nederlandse Europa Cup-
representant, won wel: met 2-0
van Den Bosch, daternaeenfelle
start weinig meervan bakt.Rob
Witschge maaktebeide doelpun-
ten. Toch liep Ajax, dat
woensdag via.Young Boys de
halve finale van de Europa Cup
voor bekerwinnaars kan berei-
ken, enige schade op. De jonge
Hesp verliet per brancard het
terrein. Hij bleek een dubbele
beenbreuk te hebbenopgelopen.

Willem IIwerktezich op eigen
terrein moeizaam (2-0) langs
hekkesluiterDS '79 en klom
daarmee op naar de met Feije-
noord gedeelde derde plaats;
acht punten achter op Ajax, dat
zelfook weer achtpunten opPSV
achter ligt.

De sub-top wordt verder ge-
vormd door VVV en FC Twente
(die hun onderling duel met 0-0
afsloten), Fortuna (het duel te-
genFC Den Haag werd afgelast)
en zowaar Haarlem. De armste
club uit deeredivisie won zater-
dagavond met 2-1 vanRoda, dat
heel wat voetbal-kapitaal ge-
blesseerd inLimburg had achter
gelaten: Wildschut, Torres
Sanchez en Suvrijn. De jonge
Blattler zette zichzelfvoor enig
tijd buitenspel door in de laatste
minuut een natrap-beweging te
maken in de richting van Van
Roon. Hij werd ervoor doorKei-
zer hetveld uitgestuurd.

Indeondersteregionen sprok-
kelden FC Groningen (4-2 tegen
AZ) en Volendam (3-1 tegen FC
Utrecht) punten bijelkaar met
als gevolg dathet niet-spelende
FC Den Haag zaktenaar devoor-
laatste plaats.

Topscorers
eredivisie

DEN HAAG—De verdedi-
ger van PSV, Ronald Koe-
man, heeft in het afgelopen
weekeinde zijnpositie aan de
top van deranglijst van de
beste schutters in de eredivi-
sie verbeterd. Zelf scoorde hij
tegen Feijenoord. De concur-
rentie kwam niet tot scoren.
De Rotterdammers Been en
Hoekstraklommeneen stapje
op detopscorerslijst.

De stand is nu:
1.Koeman (PSV) 20
2. Bosman (Aja) 18
3.Kieft(PSV) 17
4. Gillhaus (PSV) 13
5. Boere (DHa) 12

Ellerman (Spa) 12
Slagboom (DS) 12

8. Hofman (Fey) 11
9. Koolhof (Gro) 10

Meijer(Aja) 10
Willems (Twe) 10
Been (Fey) 10
Hoekstra(Fey) 10

14.Kruzen (DBo) 9
Vanenburg (PSV) 9
Godee (WH) 9
Keur (Twe) 9

Bayern tot op twee punten van leider
Verrassend verlies Werder
Bremen tegen VFB Stuttgart
MUENCHEN — Voor Wer-

derBremen ishet duel tegen
VFB Stuttgart opeen grotete-
leurstelling uitgelopen. Niet
alleen verloor de lijstaan-
voerder voor de tweede keer
inditseizoen,ook zullen zij de
komende weken geen beroep
kunnen doen op doelman
Reek. Hij werd na een over-
treding op Stuttgart-spits
KUinsmann van het veld ge-
stuurd.Bayern München pro-
fiteerde volledig van het ver-
liesvan Werder.Het zegevier-
de in eigen stadion met 1-0
over Borussia Mönchenglad-
bach.

Nummer drie op deranglijst,
I.FC köln, liet vrijdag al een

punt liggen bij Leverkusen: 1-1.
FC Nürnberg hersteldezich goed
van de nederlaagvorige week in
de derbytegenBayern München
doorWaldhofMannheim met1-0
te verslaan.

Aan de staart van deranglijst
verslechterde de positie van FC
Homburg. Met de reclame voor
condoomsalsnogop deborst, ver-
loordeploegmet 1-2bij Hambur-
ger SV. Het winnende doelpunt
werd twee minuten voor tijd ge-
maakt door deBelg Plessers.

WINST STUTTGART
VFB Stuttgart kan deze week

defelicitaties verwachtenvan de
rest van detopploegen in deBun-
desliga. Hetteamvan ArieHaan
bezorgde Werder Bremen de
tweede nederlaagin de competi-
tie en deeerste na een serie van
veertien duels.Hetdoelpuntviel
pas in de tweede helft en kwam
van de voet van topscorer
Walter.

Twee minuten later, in de75e
minuut,kreegWerder detweede
tegenslag te verwerken. Na een
verre pass duelleerden
Klinsmann en doelman Reek
aan de zijlijn om debal. De aan-
valler was net iets sneller, maar
niet kwiek genoeg om de maai-
ende benen van de goalie te ont-
wijken.

Bayern München herstelde
zich redelijk van debekerneder-
laag tegen Hamburger SV. In
een dueldatzichkenmerkte door
twee hard werkendemaar slecht
spelende ploegen, deed Lothar
Matthaus zijn oude vereniging
Borussia Mönchengladbach de
dasom.Twaalfminutenvoor tijd
besliste een van zijn befaamde
afstandschoten het duel. Het
verschil met Werder Bremen is

nu nog maar twee punten.
Tweebelangrijke punten in de

strijdtegen degradatie verover-
deBorussia Dortmund. Het ver-
sloeg in eigen huis Eintracht
Frankfurt met 3-1 waardoor het
verschil met nummer zestien,
VFL Bochum, opliep tot drie
punten.

Vrijdageindigdenzowel dedu-
els tussen Leverkusen, de nieu-
we ploeg vanRinus Michels, en
FC Köln als Kaiserslautern en
Karlsruher SC in 1-1.

22e Vistoernooi CYC groot

Venezolaan Juan Meneses
vangt grootste Blue Marlin

WILLEMSTAD—De eerste
klap is een daalder waard,
moet Juan J. Meneses uit
Venezuela gedacht hebben,
toen hij vrijdagmorgen een
vis aan dehaaksloeg. Het was
de eerste Blue Marlin die uit
het water werd gehaald. La-
ter bleek de431 lbs.wegende
vis goed voor de hoofdprijs

van het 22e Blue Marlin-
vistoernooi van de jubileren-
deCuracao Yacht Club.

Onder overweldigende be-
langstelling werd zondagmid-
dag een zee van prijzen uitge-
reikt aan de verschillende deel-
nemers aan het vistoernooi van
de 25-jarige Yachtclub. Er na-
men in totaal 27 boten aan het
toernooi deel.Behalve dedertien
boten uit Curagao, waren er elf
uitAruba en drie uitVenezuela.
Naast deze deelnemerswaren er
ookdeelnemersuitdeVerenigde
Staten, Zuid-Afrika en Co-
lombia.

De in totaal 1306kilfrs vis die
werd gevangen was goed voor
een bedrag van ruim 5000 gul-
den.De vertegenwoordiger van
het Prinses Wilhelmiiia Fonds
mocht een cheque teif Waarde
van ’l. 5000,- in ontvangst
nemen.

De vangst-van ditjaarwas be-
duidend groter dan vomgjaar,
toen deverkochte vis eéfj bedrag
van ’1.2000,- opleverde.

Het waren overigens wel de
buitenlanders die de hoofdprij-
zenwonnen en degrootstevissen
aan de haak sloegen. (Naast de
winnende, vangst va&'.tol lbs
was de Blue Marlin van 213 lbs
van deColombiaan Gustavo Mo-
gollon goed voor de tweede prijs.
Deze vis werdvrijdagmiddag ge-
vangen. Maar hetbijzonderevan
dezevangst is het feit dat deboot
'Speed Queen' slechts de be-
schikkinghad over éénmotor.

Dario Morillo's Blue Marlin
kwam net één lbs. tekort Voor de
tweede prijs en moest genoegen
nemen met een derde.De 209lbs.
wegende Blue Marlin van de
Arubaan Bincho Mansur lever-
deeen vierdeprijs op.

Van de Curacaose vissers was
Danny Yrausquin het succes-
volst. Zijn Blue Marlin en Dora-
do, samengoedvoor 249lbs., wa-
ren qua gewicht hetzwaarst. De
mula van Harry Birkhead, 62
lbs, was dezwaarste in zijn cate-

gorie. De zwaarste tonijn werd
gevangen door Jose Francisco
Alba (76 lbs) en Danny Yraus-
quin sloeg de zwaarste dorado
aan dehaak (57 lbs).

Dit vistoernooi betekende te-
vens de laatste wedstrijd voor
het club-kampioenschap. Dirk
van Vlietwerd debezitter van de
kampioensbeker over het sei-
zoen 1987-1988van de Curagao
YachtClub, diekan terugzien op
eenzeer geslaagdtoernooi.

BOCA RATON -De Argen-
tijnse Gabriela Sabatini, die in
eigen land populairder is dan
Maradona, heeft inBoca Raton
(Florida) het tennis toernooi van
Virginia Slims gewonnen. 'De
Parel van dePampa's' versloegin
de finale de nummer een van de
wereld, Steffi Graf, met 2-6, 6-3,
6-1. Het was de twaalfde maal
dat Sabatini tegen Graf speelde,
maar de eerste keer dat ze de
Westduitse overwon.

Met deze overwinning kwam
een eind aan dereeks van 30 over-
winningen van Steffi Graf. Het
was Grafs derde nederlaag in
108partijen sindsjanuari1987.

De 17-jarige Argentijnse, die
15e staat op de wereldranglijst,
had in dehalvefinales deAmeri -kaanse Chris Evert verslagen.

UITSLAGEN EN STAND
De uitslagen van ditweekein-

de in de Bundesliga zijn:
Leverkusen - I.FC Köln: 1-1;
Kaiserslautern - Karlsruhe SC:
1-1; Borussia Dortmund -Eintracht Frankfurt: 3-1; Bay-
ern München - Borussia
Mönchengladbach: 1-0;Waldhof
Mannheim- l.FCNürnberg: 0-1;
HamburgerSV -FC Homburg:2-
-1; VFB Stuttgart - Werder Bre-
men: 1-0; VFLBochum -Hanno-
ver'96: afg.; Uerdingen- Schalke
'04: afg.

De stand:
1.Werder Bremen 23 37
2. Bayern München 23 35
3. I.FCKöln 23 32
4. I.FC Nürnberg 22 28
5. VFB Stuttgart 22 26
6. Borussia MG 23 26
7. Leverkusen 23 22
8. Eint. Frankfurt 22 21
9. Hamburger SV 22 21
10. Hannover '96 2119
11.Borussia Dortmund 22 19
12.Kaiserslautern 23 19
13. WaldhofMannheim 22 18
14.KarlsruherSC 2218
15. Schalke '04 22 17
16. VFLBochum 2216
17. Uerdingen 22 14
18. FC Homburg 23 14

Baseballcomptitie
25 maart van start

ORANJESTAD — De nieuwe
baseball- competitie van Aruba
wordt vrijdag 25 maart ingeluid.
InhetElais Mansur Ballparkko-
men dan om acht uur kampioen
Marlboro en subkampioen Aru-
ba Video Center in de openings-
wedstrijden tegenelkaaruit.De
baseballbond heeft inmiddels de
jaarlijkse algemene leden- ver-
gadering voor de derde keer bij-
eengeroepen, ditmaal voor don-
derdag 24 maart.

Zaalvoetbal
La Fama-Mathlahot
eindigt in
gelijk spel

SANTACRUZ—In dezaal-
voetbal-competitienamenLa
Fama/ Island Finance en
Mathlahot genoegen met een
gelijkspel van 6-6.

Voor de rust spee^le Mathla-
hoteen stevigpartij enstond met
derust met 4-1 voor. Na derust
herstelt La Fama zich; uitste-
kend en wist doorvijfmaalte sco-
ren de stand op 6-6 te*brengen.
Voor La Fama scoorden Shan-
non Rolock, Giovanni' Giel en
Henk Timmermans ieder twee
doelpunten,bij Mathlahot scoor-
den Henry Werleman driemaal,
Paulus Werleman tweemaal en
Roy Helder eenmaal.

Zondag 3 april

Fada recreatie
fietstocht
ORANJESTAD — De stichting
Anti-Drugs Aruba(FADA)orga-
niseert een recreatie- fietstocht
op zondag13 aprjl. Dit geschiedt
in samenwerking met IDEFRE,
ArubaTouringComissionen Ca-
nal 90. De fietstocht begint om
achtuur 's morgens bij Casa del
Mar en eindigt bij het POVA-
clubgebouw.

Williams is
bondscoach
voor één dag

CARDIFF — David Willi-
ams, spelerrtrainer van de
Engelse eerste divisieclub
Norwich, is door de voetbal-
bond van Wales aangetrok-
ken als coach vooi* één dag.
""Wilfamis zal het Welshnatio-

naal elftal begeleiden op 23
maart bij de vriendschappelijke
wedstrijd tegen Joegoslavië in
Swansea.

Dê voetbalbond kwam bijWil-
liams terecht, nadat vergeefs
was geprobeerdBrian Cloughbij
Nottingham Forest los te weken
en nadat ook Terry Venables te
kennen had gegeven bij Totten-
ham Hotspur te willenblijven.
Wales zit al een maand zonder
bondscoach na het ontslag van
Mike England.

Overhet bij-baantje vanWilli-
ams zei FA-secretaris Alun
Evans: "Een definitieve oplos-
sing nog voor het duel tegen de
Joegoslavenwasonmogelijk. We
hebben dus gekozen voor een tij-
delijke. Opditmomentkan ik ab-
soluut niet zeggen of Williams
ook optermijn kandidaat is."

SPORT AGENDA
MALTA AMSTEL

SENTRO DEPORTIVO KÖRSOU
(zwembad)
geoperelvan OftOff-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- tiw. uur; Vrijdag en zaterdag
van 16.00uurtotna'o2.oouur; zondagvanaf
13.00uur.

SCHAAftVfR^IGj^G. CURASAO(MadüróJ'laza)
iedere' méandk^avdnd: i?m 20.00 uur gele-
genheid totJetlaker1
SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro di Bario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen-trainingvoor dejeugdvanaf7
tot 23 jaar.;

SCHAAKSCHOÖL «NA PLAKA CHIKI»
(0.1.v. Omalio Merien)
geopendvan 14.00-15.15/15.30-16.45 en
20.00-21.t5uur tePlantersrust 6.

SCHAKAN
('Curasao')
20.00 uur voortzetting competitie - Plan-
tersrust.
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I PAKKETTEN NAAR NEDERLANDI NU:. IN PRIJS VERLAAGD

" MEER SERVICE

""""" AIEROGARGO
" nu: vanaf fis 5.15 perkilo (minimum prijs fis 40.-per pakket).

" Inklusief verzekering.

" aflevering aan huis in Nederland:fis 20.- per zending.

" Aanleveren: AEROCARGO N.V., luchthaven.

" Standaard dozen verkrijgbaar: è f 6.50 en f 4.50 per stuk.
CURACAO: Te1.82244,15t. 56 en 24

ELMER LIBERIA ARUBA: Te1.22470
SHIRLEY MILLERSON RUDY RODRIQUEZ



Betaald Voetbal
DEN HAAG—De uitslagen

en de standen in het betaalde
voetbal in Nederland zijn als
volgt:

Eredivisie:
Groningen - AZ 4-2
Haarlem-Roda JC 2-1
PEC Zwolle -Sparta 2-1
Willem 11 -DS'79 2-0
Feijenoord-PSV 2-1
VW-FC Twente 0-0
Volendam - Utrecht 3-1
Den Bosch - Ajax 0-2
Fortuna - Den Haag afg.

Eerste divisie:
Emmen-NAC 1-0
MVV-Wageningen 3-0
Heracles - NEC afg.
Eindhoven - Graafschap 0-0
Helmond -Cambuur 2-2
Heerenveen - RKC 3-0SVV - Excelsior afg.
Vitesse -GA Eagles 2-0RBC- Telstar 1-1
De standen:

Eredivisie:
1-PSV 2646(95-22)
2-Ajax 2638(61-32)
3. Feijenoord 25 30 (52-39)
4. Willem II 26 30 (46-34)
5. Fortuna S. 25 29(45-34)
6. FC Twente 26 29 (46-34)
7.VW 2629(31-26)

8. Haanem _b zt>
9. FC Utrecht 25 23 (29-43)
10. Sparta 26 23(31-35)
11. Den Bosch 24 22(34-39)
12.Roda JC 26 22(34-39)
13. PEC Zwolle 26 22(31-49)
14. Groningen 25 21(38-45)
15. Volendam 26 20 (29-54)
16. AZ 26 18 (30-56)
17. FC Den Haag 2317(34-42)
18. DS'79 2510(31-74)
Periodenkampioenen: PSV (Ie),
Ajax (2e) en FC Twente (3e).

Eerste divisie:
1.RKC 26 49 (78-20)
2. Veendam 25 36 (46-28)
3. MVV 23 33(48-21)
4. Graafschap 2632(40-28)
5. NEC 25 27 (50-40)
6. Eindhoven 25 27 (46-39)
7. Vitesse 25 25 (44-53)
8. Cambuur 25 24(43-43)
9. GA Eagles 25 23(35-39)
10.RBC 2623(35-45)
11. Heerenveen 23 22(35-32)
12. Wageningen 2422 (35-42)
13.NAC 2522(34-40)
14 SW 25 21 (42-50)
15. Helmond Sp. 2620(24-37)
16.Emmen 2519(25-37)
17. Excelsior 23 17 (25-35)
18. Telstar 2517(34-54)
19. Heracles 2311(21-57)
Periodenkampioenen: RKC (Ie)
en Vitesse (2e).

Eerste verlies
RKC een feit

HEERENVEEN—Heeren-veen heefttenslotte een einde
gemaaktaan dereeks succes-
senvan RCK: 0-3.

Na 24 overwinningen en
slechts 1gelijkspel, volgdeza-terdag 12 maart het eerste
verlies voor de Brabanders.
*n Friesland was de thui-sploeg trefzekerder dan de
gasten. Na dertien minuten
zette Rudy Metz Heerenveenal opvoorsprong. Vlak na depauze scoorde de Friese spits
andermaal: 2-0.

Het duel werd daarna feller.Scheidsrechter Reygwart trokvier gelekaarten, keurig ver-deeld over de beide teams. Enalsof2-0 nog niet voldoende was,maakte Lugtenberg er drie mi-nuten voorhet einde van dewed-strijd 3-0 van.
Het washet eersteverlies van

de Yvaaiwy_.se formatie in dere-guliere competitie sinds 16 mei1987. Toen zegevierde MVV in
Waalwijk met 4-2. In de na-
competitie was RKC eind vorig
jaar minder succesvol. Zowel
Cambuur als DS '79 versloeg de
Brabantse formatie.

De voorsprong op nummer
twee, Veendam, dat in het wee-
keinde niet in actie kwam, be-
draagt dertien punten waarbij
de Veendammers nog een duel
tegoed hebben.

MVV profiteerde ook van de
misstap van de koploper. Het
versloeg in Maastricht Wage-
ningen met 3-0. De Limburgse
doelpuntenwerden allevoorrust
gemaakt. Thai (15e), Driessen
(25e) en Arts (35e) waren de
schutters. De achterstand met
RKC is zestien punten met drie
duels minder gespeeld voor de
Limburgers.

Meer dan 69 doden in Nepal

Ergste voetbal-ramp
in de geschiedenis

KATHMANDU-Een
ongekend voetbaldrama
heeft Kathmandu, de
hoofdstad van 's werelds
enige Hindu-staat Nepal,
in diepe rouw gedompeld.
Meteen voorlopige officië-
le schatting van 69 doden
werd het degrootsteramp
in de voetbal-
geschiedenis.

De rook van de brandsta-
pels trok zondag over de stad.
Rouwende familieleden ver-
brandden de slachtoffers aan
de oevers van de Bagmati-
rivier. De hogere kasten op de
gewijde grond van Pashtupa-
tinath, de overigen in Kala-
mochan, enkele kilometers
verderop. Gescheiden in le-
ven en dood. Samengebracht
opdatene helse moment, toen
èen bliksem-inslag het volge-
pakte stadion in het donker
zette en een recht uit de Hi-
malayakomende hagelbui de
menigte naar de uitgangen
dreef. De poorten bleken ge-
sloten. Mensenprobeerden in
paniek over de omheiningen
te klimmen, vielen terug en
werden onder devoet gelopen
en vertrapt. In het duister
speelden zich verschrikkelij-
ke tonelen af. Hulpverlening
was er nauwelijks. Het nood-
weer zette een deel van de
stadonder water, bomen wer-
denontworteld en telefoonlij-
nen braken. Overal was het
licht uitgevallen.

Toen de hulpverlening
eindelijk op gangkwam, was
er een groot gebrek aan do-
norbloed en medicamenten.
Nepal, een van detien armste
landen ter wereld, was op een
ramp van dergelijke omvang
in het geheel nietvoorbereid.
In de eerste berichten was
sprake van meerdanhonderd
doden. Laterbleek, dat ditcij-
fer te hoog was. Zondagmor-
gen was het dodental volgens
officiële berichten 69, vijftien
mensen waren er erg slecht
aantoe, terwijl devijfplaatse-
lijke ziekenhuizen in totaal

82 minder ernstig gewonden
hadden opgenomen.

Kr is twijfel over de juist-
heid van die cijfers. De ver-
schrikkelijke gebeurtenissen
hebben inhet anders zo vrede-
lievende land tot uitbarstin-
gen van grote woede geleid.
De premier van Nepal, Ma-
rich Man Singh, werd met de
doodbedreigd, toenhijeen be-
zoek bracht aan een zieken-
huis. Twee leden van de oppo-
sitie eisten het aftreden van
deregering, omdat dezein ge-
breke zou zijngebleven deno-
dige veiligheidsmaatregelen
te nemen. De auto van de Ne-
palese opperrechter werd met
stenen bekogeld en de politie
uitgescholden voor moorde-
naars.

De politie ontkent met gro-
te stelligheid verantwoorde-
lijk te zijn geweest voor het
gesloten houden van de poor-
ten. Men had de uitgangen
willen openen, maar het sta-
dion-personeel dat over de
sleutelsbeschikte, wasniet te
vinden. De accommodatie
van het stadion was 20.000
plaatsen, maarbij devoetbal-
wedstrijd Mukti Joddha uit
Bangladesh en het plaatselij-
ke Janakpur, waren
minstens 24.000 toeschou-
wers.

Hans-Jakob Hegge, een 19-
-jarige Noorse student, om-
schreefdetoestand in hetsta-
dion uit eigen ervaring als
'verschrikkelijk.

"Schreeuwende en kreu-
nende mensen. Paniek. Alle
poorten waren gesloten, be-
halveéén, diehalfopen stond.
Overal lagen lichamen. Er
waren zestig dodenbij elkaar
gelegd, maar er lagen er ver-
spreidnogmeer.Depolitie ge-
bruikteknuppels om de om-
heiningen omver te trekken
om bij de slachtoffers te
komen."

"De politie scheen niet te
beschikken over middelen
van vervoer. Men probeerde
taxi's aan te houden, maar de
chauffeurs wilden de doden

en gewonden nietmeenemen.
Sommige mensen sloegen
met de vuisten op de daken
van de taxi's. Het was alle-
maal verschrikkelijk
angstaanjagend."

Vierentwintig uur na de
ramp had het leven in de Ne-
palese hoofdstad nog altijd
niet zijn gewone loop herno-
men. Door het uitvallen van
de elektriciteit was geen
krant uitgekomen. Bij de zie-
kenhuizen hingeninderhaast
getypte lijsten met slachtof-
fers, waardemensen omheen
dromden, die op zoek waren
naar vermiste familieleden.

Radio-Nepal kondigde een
regerings-onderzoek aan on-
der leiding van Bhairay Pra-
sad Ambal, een vooraan-
staand rechter. Ook zijn de
schade-vergoedingen bekend
gemaakt: 10.000 rupees (920
gulden) voor de nabestaan-
den van de doden en 2000ru-
pees (184 gulden) voor elke
gewonde.Voor een ontwikke-
lingsland, waar het gemid-
delde inkomen per hoofd van
de bevolking nauwelijks bo-
ven de320gulden per jaaruit-
komt, zijn dathoge bedragen.

Hekkesluiter Covilha brengt
leider Porto aan het wankelen
LISSABON — FC Porto,
landskampioen in Portugal,
heeft geen gebruik kunnen
maken van het puntenverlies
van de concurrentie. Zelf
speelde Porto gelijk bij hek-
kesluiter Covilha. Benfica,
tweedeop deranglijst meteen
achterstand van zeven pun-
ten,kwam nietverderdaneen
doelpuntloos gelijkspeltegen
Elvas. Ook Belenenses won
niet. Het liep een 0-1
achterstand in de30e minuut
op, maar Faria maakte in de
79eminuut gelijk: 1-1.

De eerste nederlaag van FC
Porto in deze competitie heeft
even aan de horizongedaagd. In
het duel tegen Covilhakwam de
thuisploeg in de 56e minuut op
voorsprong. Nadat Joao Gomes
Biri, de aanvaller uit Guinea-
Bissau, drie verdedigers had
omspeeld, was zijn schot op doel
te machtig voor de Pool Mly-
narczyk. Het was aan Fernando
Gomes te danken dat de ploeg
een nederlaag bespaard bleef. In
de79e minuut maaktehij gelijk.
De gelukwensengalmden nog in
zijn oren na,toen ervierminuten
later enkele andere opmerkin-
gen in zijn omgeving werden ge-
hoord.Hij hadnamelijke eenaan
Porto toegekende strafschop ge-
mist.

Benfica speelde op zaterdag al
tegen Elvas. Er viel niets te jui-
chenvoor desupporters aan bei-
de kanten: 0-0. De ploeg speelt
woensdag in Brussel tegen An-

derlecht enverdedigt daareen 2-
-0 voorsprong. Sporting Lissa-
bon, ontvangt Atalanta
woensdagen speeldeook een dag
eerder. De Braziliaan Paulinho
Cascavel opende in de 33e mi-
nuut de score voor Sportingmaar
tien minutenvoor tijd trok Bele-
nenses destandweer gelijk (1-1).

UITSLAGENEN STAND
De uitslagen en de stand van

hetafgelopen weekeinde:
Covilha - Porto: 1-1; Elvas-Ben-
fica: 0-0; Sporting - Belenenses:
1-1; Portimonense - Boavista: 1-
-0; Chaves -Academica: l-l;Setu-
bal - Varzim: 5-0; Penafiel - Es-
pinho: 2-1; Salgueiros - Farense:
0-1;Braga -Rio Ave: 1-0; Mariti-
mo - Guimaraes: 1-0.

De stand:
1.Porto 25 44
2. Benfica 25 37
3. Belenenses 25 31
4. Boavista 25 30
5. Sporting 25 29
6. Chaves 2528
7. Setubal 25 28
8. Penafiel 25 27
9. Espinho 25 25
10. Maritimo 25 23
11. Guimaraes 25 23
12. Farense 25 22
13. Varzim 25 22
14. Academica 25 21
15. Elvas 25 21
16. Braga 25 21
17. Portimonense 25 20
18. Rio Ave 2518
19. Salguieros 25 17
20. Covilha 25 13

VOETBAL/DEN HAAG —PSV-aanvallerGillhausheeft in
een Eindhovens ziekenhuis zijn
knie laten onderzoeken.

Het on-
derzoek wees uit, dat er met het
gewricht niets ernstigs aan de

hand is. Gillhaus heeft de trai-
ningen weer hervat.De blessure
van Frank Arnesen, die In
Bordeauxalna tien minutenuit-
vielmeteen spierscheurtjeinhet
dijbeen, is zover hersteld, dathij
weer voluit kan trainen.
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Symposium in Universiteit
Deporte SI, geklets NO

WILLEMSTAD - Deporte SI en geklets NO.Dat verwachten
de deelnemers van het afgelopen zaterdag gehouden sport
symposium. Voor Curacao werd dithetderde symposium met
sport alsonderwerp. De organisatie, inhanden vanSedreko en
de CSF (Curacaose Sport Federatie), kan organisatorisch te-
rugblikken op een geslaagde dag. In de accomodaties van de
UNA werd vanaf half negen 's morgens tot een uur of zes 's
avonds het Curacaose sportgebeuren onder de loep genomen.
Over het beleid van de top- sport, de recreatie- sport en de
school- sport werden voor hetaanwezige publiek lezingen ge-
houden. De aspekten die aan de orde kwamen waren achte-
reen- volgens; sportin hetalgemeen,school-sportinhetbijzon-
der,kader- vorming, accomodaties en financiering.

Nadat de gedeputeerde Agus-
tin Diaz het symposium voor
open had verklaard met een be-
lofte dathij er allesvoor zal doen
het sportleven op Curagao nieuw
levenin te blazen, verwelkomde
de hef»-M ■m ,£>' Ooede hetaanwe-

zige publiek. Allen die met een
positieve instelling de sport be-
naderen waren welkom. Het
aanwezige publiek bestond
hoofdzakelijk uit vertegen-
woordigersvan de verschillende
sportbonden.De grote afwezigen

waren de vertegen- woordigers
van hetbedrijfsleven.

SPELREGELS
De heer Goede nam de 'spelre-

gels' voor de goede gang van za-
ken nog eens door en gaf tevens
een beeld van dehuidige situatie
in hetsportbeleid. Hiernagafhij
het woord aan de heer Franklin
Mathilda. De heer Mathilda be-
gon zijn toespraak met de woor-
den die dit symposium zouden
gaankarakteriseren: "Genoeg is
er gesproken en genoeg is er ge-
schreven over hoe het allemaal
eigenlijk niet en wel moet. Ge-
noeg onderzoeken en rapporten
liggener optafel omteweten wat
er gedaan moet worden." On-
dankszijnfustraties over hetuit-
blijven van de echte daden die de
Curagaose sport vooruitkunnen
helpen was hij bereid aan dit
symposium inhoud te geven met
de hoop dat er nu wel 'gewerkt'
zal worden. Hij gafalsvertegen-
woordiger van de CSF een ui-
teenzetting in welk hij ook aan-
gafhoe erfondsen te creërenzijn
voor de sport. Verhoging van de
benzine eneen subsidie uitdepot
van de Landsloterij zijnreële op-
lossingen volgens de heer Ma-
thilda.

Schoolsport
De volgende spreker was de

heer C. Lodewijks. Zijn rede om-
vatte de sport voor, van en door
de schooljeugd. Hij gafeerst een
kort overzichtover de geschiede-
nis en de ontwikkeling van de
schoolsport. Tijdens zijn relaas
werd duidelijk dat de stand van
zaken wat betreft de schoolsport
erg bedroevend is. In zijn loop-
baan als sport- ambtenaar heeft
hij de schoolsport zien groeien en
sterven. Hijkon daaromookaan-
geven op welke momenten de
'zaak' scheef ging. " Toen de
leerkrachten nog de motivering
hadden om op hun scholen com-
petities te houden voor hun leer-
lingen, zowel tijdens als na
schooltijd, beleefde de
schoolsport gouden dagen. Het
resultaat was dat deze jeugdna
hetverlatenvan de schoolverder
ging met het beoefenen van
sport, veelal in competitie ver-
band.Vooralin detijdvan defra-
ters vierde de scholen- competi-
tie hoogtij. Voetbal-, volleybal-,
basketbal- wedstrijden voor alle
leeftijds groepen. Veelal tijdens
depauze ofna school. In elke va-
kantie werd er wel een of ander
toernooi gehouden. Het einde
van dit'frater-tijdperk'beteken-
de tevens het einde van de
schoolsport. De nieuwe
leerkrachten konden niet die
energie en motivatie opbrengen
om de verschillende interne
schoolcompetities en wedstrij-
den te organiseren en coördine-
ren. Zeker niet in hun vrije tijd.
Langzaam maar zeker stierf de
schoolsport." Aldus de heer Lo-
dewijks. Toch is er volgens hem
noghoop.Alsvoor integratievan
de verschillende sportleiders in
het schoolgebeuren een wegkan
worden vrij gemaakt is er een
kans op verbetering.

Werkgroepen
Na de toespraak van de heer

Lodewijks werden de deelne-
mers aan het symposium ver-
deeld in 'werkgroepen' om over
hetgeen er door de sprekers was
gezegd te discussiëren. Volgens
schema deed de heerRein Persv-
ad na deze eerste bijeenkomst
van dewerkgroepenzijn verhaal
over kadervorming. Zijn betoog
nam niet al te veel tijd inbeslag.
Hij hadervoor gezorgddatvoort-
ijdig een, door hem opgesteld
rapport, aan de deelnemers toe-
gestuurd was. In ditrapport wa-
ren duidelijk de bevindingen en
devoorstellen vande heerPersv-
ad weergegeven. Zijn conclusie
is dat er een stichting gevormd
moet worden waarin zowel de
sportwereldals depolitiek verte-
genwoordigd zijn.Deze stichting
zal ervoor moeten zorgen dat de
know how hier verzameld wordt
en in staat wordt gesteld deze
door te geven. In zijn rapport
heeft hij, om dezekadervorming
terealiseren een aantal sugges-

ties gedaan. Deze punten waren
dan ookonderwerp van gesprek
indaaropvolgende werkgroepen
vergadering.
De deelnemers konden na de
heer Persuads rapport bespro-
ken te hebben, deelnemenaan de
door de organisatie aangeboden
lunch. De mensa van de UNA
was daarvoor de geschiksteplek
uiteraard.

Geen zin
De eerste spreker na de lunch

werd de heer Morris Isenia.
"Toen men mij benaderde om
voor dit symposium een toe-
spraak te houden over de sport-
accomodatie, had ik daar in
eerste instantie geen zin in." Zo
begon de heer Isenia zijnrelaas.
Geen zinin gedebateer over din-
gen dieniet tot resultaat leiden.
"Er liggen genoeg rapporten en
adviezen op tafel, waar wachten
wijnogop." Deze woordenwaren
al eerder gebruikt door de heer
Mathilda. Een ieder zit te
wachtenophet initiatiefvan een
ander om die vervolgens de
grond in te boren. Is dat wat de
sport nodig heeft? Accomodaties
is niet het probleem. Om een
goed sportbeleid te voeren zijn
dadennodig en geen beloftes. "Ik
besloot van deze kans toch ge-
bruik te maken met de hoop dat
er nu dan wel liedenzijn die ge-
hoor geven aan de roep van
sportlievend Curagao." In zijn
speech gafde heer Isenia maar
liefst zeventien punten aan,
waar het accomodatie- beleid
wat aan had. Veelal zaken waar
de verantwoordelijke mensen
reeds van op de hoogte waren.

Wie zijn die verantwoordelij-
ken dan? Sedreko, SCF of de
overheid?Hetlijkt erop dat geen
van deze instanties daarzelfeen
antwoord op kan geven. Ook na
detoespraak van de heerHubert
Jansen, die de financiële kant
van een beter sportbeleid toe-
lichtte, was er onduidelijkheid
bij de de aanwezigenover wienu
de nodige werkzaamheden kon
gaanverrichten.

In deverschillende werkgroe-
penwasnaar voren gekomen dat
de sport- beofenaar, hetzij de
topsporter, decompetitie deelne-
mer, derecreant of de scholier,
het beste af is als er slechts één
overkoepelend orgaan komt die
verantwoordelijk is voor alles
wat onze samenleving nodig
heeftvoor eengezond sportiefbe-
leid. Hetfeit dat er nu meerdere
instanties zijn die het sportbe-
leid moeten en mogen regelen
brengt alleen maar verwarring,
vertraging en verarming met
zich mee. Hiermee worden met
name Sedreko en CSF bedoeld.
Een fusie van deze twee instan-
ties zal heel wat fustraties, tijd
en geldkunnenbesparen. En dat
kan het sportleven waarvoor er
op ons eiland zeker ruimte en
mogelijkheden zijn, alleen maar
ten goedekomen. Als hetaan de
heren van de overheid en de op
dit moment verantwoordelijke
instanties ligt, kan er op zéér
korte termijn opingrijpende ver-
anderingen gerekend worden,
diedeCuragaose sport tengoede
zalkomen. We will Si!

LANDSTALEN
De documentaires worden

in Nederland in het Neder-
lands, op de Benedenwindse

eilanden in het Papiamentu
en op de Boyenwinden in het
Engels ingesproken. De in-
terviews zijn in delandstalen
opgenomen en ook zo ge-
handhaafd in defilm, waarbij
ze in Nederland ondertiteld
zijn.

De eerste aflevering gaat
over het ontstaanvan deCari-
bische eilandenboog en dat
geologisch verhaal is
prachtig verfilmd met gloei-

ende lava dieuit zee naar bo-
ven komt en zo de eilanden
vormt.

Ook devolgende afleverin-
gen tonen mooiefilmbeelden,
die afgewisseld worden met
interviews van oude mensen,
die over vroeger vertellen of
juist met jonge, zoals het
meisjevan SintEustatius dat
wil vechten voor detoekomst
van haar eiland.

Er is niet alleenfilmmate-
riaal uit 1986 gebruikt, het

jaardatdefilmploeg de eilan-
den bezocht, maar ook histo-
risch materiaal uit de jaren
dertig of bijvoorbeeld van 30
mei 1969.

In hetverhaal sluipenafen
toe kleine onjuistheden: Cu-
ragao heeft geen woestijnkli-
maat, maar een steppekli-
maat, deWICverdiende in de
bloeiperiode met de slaven-
handel wel veel geld, duikers
praten, zij het onduidelijk,

met elkaar onder water, en
dergelijke, maar dat is niet
storend voor de opbouw van
hetverhaal.

Ik kreeg ook de indruk, dat
de betekenis van Bonaire en
Sint Eustatius in de oudere
geschiedenis niet voldoende
tot zijn recht kwam en wat
overschaduwd werd door
Aruba en Curagao, die in de
jongstegeschiedenisdeeerste
plaats innemen, maar omdat
slechts gedeeltesvan de afle-
veringen vertoond werden,
kan dieindruk onterecht zijn.

De laatste aflevering ein-
digt met een stukje moraal,
datnaar mijn idee onnodig is,
want de slotwoorden, die uit-
gesproken worden door het
Statiaanse meisje, zijn
krachtiger en duidelijker en
meer'to the point. Zij maken
de voorafgaande minuten
overbodig.

LUISDAAL
...synopsis...

Prinses Juliana enprins Bernhard ingesneeuwd

Doden door lawines en sneeuw
WENEN/MUNCHEN/BOL-

ZANO/DEN HAAG — Door
zware sneeuwval en lawines
zijn in het weekeinde in het
Alpengebied vele doden en
gewonden gevallen. Zondag
was het lawinegevaar nog
even acuut. St. Anton in
Arlberg werd het zwaarstge-
troffen. Daar stortten zich
achter elkaar twee lawines
heenover huizen en pensions
in het dal.Er vielen zeven do-
den, van wievyf Zweedse va-
kantie- gangers en twee Oos-
tenrijkse vrouwen. Vele
andere mensen raakten ge-
wond ofbedolven in huizen.
Sommigekonden worden uit-
gegraven, anderen zaten
vast, maar men had sternco-
ntact methen.

In heel Oostenrijk, de Itali-
aanse Alpen en Zuid- Duitsland
kwamen in totaal zeker 15 men-
sen om, van wie zes Westduit-
sers, vijfZweden, twee Zwitsers
en twee Oostenrijkse vrouwen.
Ervielen in totaal ook tientallen
gewonden. Volgens deeerste be-
richten waren er geen slachtof-
fers onder Nederlanders.

In deItaliaanseAlpenverdwe-
nen zaterdagen zondag vijfmen-
sen onderverschillende lawines,
van wie drie Westduitsers en
tweeZwitsers. In Ehrwald in Ti-
rol werd een stoeltjeslift meeges-
leurd dooreen lawine.Een 17-ja-
rige Westduitse liet daarbij het
leven. In Zuid- Duitsland vielen
twee doden dooreenfrontalebot-
sing als gevolgvan de gladheid.

Vooral in Oostenrijk raakten
hele dorpen, zoals St. Anton,
Zurs, Lech en Stubenam Arlberg
afgesloten van de buitenwereld.
Het verkeer op de autobanen in
Zuid- Duitsland en Oostenrijk
liep vast. De luchthaven van
München werkte met grote ver-
traging. De spoor- verbindingen
tussen Oostenrijk, de Bondsre-
publiek en Zwitserland werden
zwaar gehinderd. In de Oosten-
rijkse skigebieden Arlberg,Tirol
en Vorarlberg kwamen 45.000
toeristen vast te zitten. De
ANWB in Den Haagschattezon-
dagavond datzich opditmoment
een paar duizend Nederlanders
in Oostenrijk bevinden en dat
enige tientallen door de sneeuw-
val van de afgelopen dagen niet
terug kunnen naar Nederland.

Prinses Juliana en prins
Bernhard zijn aan het eind van
hun ski- vakantie in Lech afge-
sloten van de buitenwereld. Ze
zouden zaterdag terugkeren
naar huis, maar dat werd on-
mogelijk gemaakt door de enor-
me sneeuwval. Wanneer het
prinselijk paar nu naar huis
reist, kon een woordvoerder van
de Rijksvoorlichtings- dienst
zondagavondniet meedelen.

Prinses Juliana zou vandaag
in deGroteKerk in Vlaardingen
uit handenvanpremier Lubbers
de Geuzenpenning 1988 in ont-
vangst nemen die door de
Stichting Geuzenverzet 1940-
-1945posthuum is toegekendaan
koningin Wilhelmina. Nu de
prinsesverstekmoet latengaan,
zal haar dochter prinses
Margriet de zilveren penningin
ontvangst nemen, aldus deRVD-
woordvoerder zondagavond.

ANTILLIAANS VERHAAL
vanaf 21 maart op TeleCuraçao
ZOALS DE AMIGOE al eer-
deruitvoerig berichtte, zal de
komende wekeneen zesdelige
documentaire worden uitge-
zonden via TeleCuragao en
TeleAruba over de geschiede-
nisvan de NederlandseAntil-
len en Aruba vanaf het ont-
staan van de eilanden tot aan
het jaar 1986, toen de status
aparte vanAruba inging.

Deze serie werd geregis-
seerd door Kees van Lange-
raad en is een gezamenlijke
productie van deNOS uitNe-
derlanden detelevisie- maat-
schappijenvan Curagao, Aru-
ba en SintMaarten met steun
van de Sticusa en de diverse
regeringen. Deze zelfde serie
wordttegelijkertijd uitgezon-
den in Nederland om ook de
Nederlanders een indruk te
geven van de lotgevallen van
de Antilliaanse bevolking in
de loop dereeuwen.

Het verhaal van de serie
werd geschreven doorLuis
Daal, maar het materiaal
waarmee hij het verhaal sa-
menstelde, kwam van mede-
werkers van de Antillen en
Aruba zelf.

Voor die medewerkers, de
gouverneurprof. drRené Ro-
mer en zijn echtgenote, en
andere genodigden, waaron-
der depers, werd zondagmid-
daginhetCCCeen voorverto-
ning gegeven van gedeelten
uit de documentaire-serie.

Tijdens die bijeenkomst
werd eerst Ro de Palm her-
dacht, diedithelaasnietmeer
mocht meemaken. Romeo
Heye zong, zeer mooi, het
volkslied en de manager van
TeleCuragao, Jaime Rofina,
hieldeen inleiding waarin hij
vertelde hoe de documentaire
tot standwasgekomen. De or-
ganisatie van het geheel lag
in handenvanReyna Joe, die
indefilm deinterviewsopCu-
ragao verzorgde.

KEES VANLANGERAAD
...eindredacteur...

MAANDAGAVOND
De uitzendingen vinden

plaats op maandagavond om
zevenuur. Hetschema zieter-
uit als volgt:
21 maart: 'Testigunan silen-
sioso'(Stillegetuigen) — over
hetontstaan van de eilanden.
28 maart: 'Hueyanan strano'
(Vreemde voetsporen) -*-over
de 16e en 17e eeuw, hetbegin
van de kolonisatie én slaven-
handel.

4 april: 'Katibu ta galina'
(Een slaaf is een kip) — over
de slavernij en de Tula-
opstand.
11 april: 'Testigunankv ta pa-
pia' (Sprekende getuigen) —over Brion en Piar en de af-
schaffingvan de slavernij.
18 april: 'Riba propio forsa'
(Op eigen kracht) — over de
olie- raffinaderijen en de
nieuwe autonomie.
25 april: 'Ora di berdat' (Uur
van waarheid) — over 30 mei
1969 en de status aparte van
Aruba.

Het lijkt mij een prachtige
serie, dienu eens niet uitgaat
van de verrichtingen van de
Nederlanders in de West,
maar de geschiedenis belicht
vanuit de Antillen en Aruba
zelf. Het geeft een inzicht in
deomstandigheden diein het
verre en recente verleden
hebben geleid tot de situatie
waarin wij thans verkeren.

NELCASIMIRI

[Tveready]
RECHARGEABLE

Bal Bmt. tel 611036/96 Pltttiri|we« (Bind! Curoil)
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KURSUS: BEDRIJFSMANAGEMENT
Aanvang kursus: dinsdag 15 maart 198819.00 uur
Informatie en inschrijving:
Maandag 14 maart van 18.00 tot 20.00 uur.
Universiteit v/d Nederlandse Antillen.
Inlichting: tel. 87216

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

* Woensdag 16 maart 1988
vanaf 09.00 t/m 14.00 uur.

* Cocolodeweg, Bragadushiweg, Watakeliweg, Mehoranoweg,
Basorapretuweg, Romangelweg, Kuisebloemweg, Artemisia-
weg, gedeelteWeg naar Fuik (vanaf Basorapretoeweg tot om-
geving Katoentuin), groot gedeelteRoi Santu, Hanenberg,
Hoenderberg, groot gedeelteMontanja di Rey, Stakamahachi-
weg, gedeelteSabana Baka, Volkswoningent/o Hoenderberg,
Lang Leven en omgeving,verkavelingsplanAktual en gedeelte
Macuraweg.

|giKODELA__SS
Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Dinsdag 15 maart 1988

vanaf 09.00 t/m 14.00uur.
* Exumaweg, Martiniqueweg, Swanweg, gedeelte Pinos-

weg, gedeelte Bermudaweg (vanaf Los Roquesweg tot
Schottegatweg West), gedeelte Los Roquesweg, ge-
deelte St. Barthsweg, Weis Afo en omgeving, Marie Dol
en omgeving, Normandie en omgeving en pomphuis
Martiniqueweg.

= ;3=KODELA ______=

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

* Dinsdag 15 maart 1988
vanaf 09.00 t/m 14.00uur.

* Pallasstraat, Mercuriusstraat, Jupiterstraat, Titanstraat,Satur-
nusstraat, Rheastraat, Cybel lestraat, gedeelteCeresstraat, ge-
deelteJunostraat (tussen Pallasstraat en Ceresstraat), gedeel-
teKaya Panacea (t.h.v.Saturnusstraat), gedeelteUranusstraat
(tussen Mercuriusstraat en Plutostraat), gedeelte Perseus-
straat (tussen Uranusstraat en Aurigaweg), Lyraweg, Argus-
weg en Girouette.

ioßKODELA________j

AMIGOE MAANDAG 14 MAART 1988

BENT U AANSPRAKELIJK...
WIJ BETALEN ««mTitT^Ê- SÜIkEen ongeluk zit in een klein hoekje. In het dagelijks leven mmmï~~~~~~ ÜW tESB_ 31PÜ3kunt u aansprakelijk gesteld worden voor schade die u toe- 1 1"W _L |M- ïr -' pf
brengt door eigen handelen, dat van uw werknemers, gezins- l^iiiir—^ Srllïl^plr^__^
leden en uw huisdieren. Dat kan u I_ÏSe*' '"IMIOiH- _ BB— ''^t
veel geld kosten. En dat terwijl :e_3 == 3 Ï^TriM ' rWrFATUM u een moderne en ade- ITATI IRJI ,Eï_Êßl' Mi 'l 'JE
quate aansprakelijkheidsverzeke- f 11 1 lyl [Ijïjj tïW lip
ring kan aanbieden voor een re- ■niwi ■■ BïSfilr ;—la \latief lage premie. Vraag uw tË JJT -^nV^m-agent. Hij Weet er alleS Van. Nationale Nederlanden f\f
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AGENDA

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

LANDFILL te Lagoen: maandag t/mvrijdagvan 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
uur;zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK(openingstijden voor het publiek)
baandag en donderdag van 14.00-18.00uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
'4.00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
'"peningstyden voor lezers)
Woensdagvan 14.00-19.00uur.
pOSTSLUITING: maandag t/m vrijdag

stukken 15.45 uur; gewones|ukken 16.30 uur.

SERVICE CLUBS*lv»anis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
Bonaire.Lions: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.[jound Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum TerraCorra.
notary:woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.
BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:

2.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
pend.

voor bezichtiging
"ervan gelievecontact op te nemen met deneerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

pOLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
peopend op vrijdagvan 20.00-24.00 uur; za-'erdagvan 12.00-24.00uur.
SPREEKUUR (gezaghebber): elke donder-dag van 09.00-11.00 uur op het Be-

Kralendijk; laatste donder-
dag van de maand van 10.00-12.00uur te
nincon.

KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
aireaanse schelpen en koraal; open van«nsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Nikiboko Zuid 3.
"V: openingstijden slachthuis maan-

-1 !9i /mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00--0.00 uur en donderdag en vrijdag van°6-00-11.00/11.30-14.30uur.
KERKDIENSTEN
JjuitBernarduskerk Kralendijk:
Ijselijks 18.45uur;zondag 08.30 en 19.00

JoromotokerkAntriol:j]a9elijks 19.30uur;zondag 09.00 en 18.00

Ludovicuskerk Rincon:ua9elijks, ookzondag, 19.30uur.

"^ACHTENBEZORGING doorgeven«an mevr. A. Wong- Loi- Sing, KayaCacique 4.

Vijftien maanden
geëist voor
oplichting
J^HILIPSBURG- De man"B- van Barbados, die zich
Wi?iaf onder de naam Petran! ' werd ter ver"
«twoording geroepen

Co nsda£morgen in de
Sp? urth'ouse, waar hij be-

werdvan oplichte-
'"> «e hem 28.000 dollar hadgeleverd.

ai, iJ had het doen voorkomen
alen .lj goedkoPeb°uw- materi-
dos n levei*en vanuit Barba-
rl a_Wa£irhij volgens depolitie al-
t *5r ookbekend staat als eenno-
rj 1J*e oplichter. De officier mr
aft u ar e*ste maanden metrek van voorarrest. De advo-*atnu-c. Clements bracht naar
woren dat het helemaal niet bc--oe2sn0e25n was dat de goederen niet.Men zijnbesteld, en hij vroeg
]j Middellijke invrijheidstel-
n.v"" e rechter zal op 22 maartUlVaakdoen.

FRATER CANDIDUS
■.. vogelkenner...

Sedert 1946 op deAntillen

Gouden kloosterfeest
frater Candidus

KRALENDIJK — Dinsdag
15maart zal deoverste van de
fraters opBonaire, Candidus
van derLinden, zijn gouden
klooster- feestvieren. Hoewel
frater Candidus lang op Cu-
racao heeft gewerkt, ishij als
vogelkenner van Bonaire
toch het meest bekend ge-
worden.

Hoewel de werkelijke datum
van het jubileum morgen valt,
zullen de officiële festiviteiten
worden uitgesteld tot zaterdag
19 maart. Dan is er een
kerkdienst in de St Bernardus-
kerk, gevolgd door een receptie
in hetfratershuis, waarvelen uit
de gemeenschap in de gelegen-
heid worden gesteld frater Can-
didus tefeliciteren.

Candidusvan derLindenwerd
in 1919op 10februari geboren in
het Noordbrabantse plaatsje
Oisterwijk en volgde zijn oplei-
ding voor onderwijzer aan de
Bisschoppelijke Kweekschool in
's-Hertogenbosch. Nadat Candi-
dus zijn onderwijzers- diploma
en zijn akte Frans had behaald,
werdhij op 15maart 1938frater.
Als onderwijzerwerdhij toen te-
werk gesteld in Deurne (N.8.),
waarhij tot december 1945bleef.
Kort daarnavertrok frater Can-
didus naar Curacao, waar hij op
14 januari1946 arriveerde en te-
werk werd gesteld als onderwij-

zer opverschillende scholen.On-
der andere te GrootKwartier en
het St Thomascollege. Nadat hij
op Curagao zijn hoofdakte be-
haalde, werd hij tot schoolhoofd
benoemd van het Niewindtcolle-
geen in 1961 als hoofd van Soto.
In 1967 werd hij benoemd tot
hoofd van de— inmiddels opge-
heven—StDominucusschool en
korte tijd laterwerd hij ook over-
ste van defraters van Tilburg op
Bonaire.

Lange tijd is frater Candidus
van der Linden lid geweest van
het schoolbestuur van de
Stichting Scholen- gemeenschap
Bonaire (SGB) in defunctie van
secretaris. Toen hij in 1979 als
schoolhoofd werd gepensio-
neerd, werdfrater Candiduszeer
actief in hetbestuur van de Sti-
napa,waar hij een enorme voor-
liefde vertoonde voor de vogels
van de Nederlandse Antillen.
Vele toeristen hebben dan ook
gebruik gemaakt van dekennis
vanCandidus omzich beter op de
hoogte te stellen van de vogels.
Vooral echter Bonaire gaf Can-
didus van der Linden gelegen-
heidomzijnhobbyuitteoefenen.
FraterVanderLinden heeftver-
schillende malen uitgebreide
verslagen geschreven over zijn
ervaringen met de vogelstand
van Bonaire.

Overdracht toegangsweg Washingtonpark
Minister Crestian: alle waardering
voor houding Europese Gemeenschap

KRALENDIJK — Bij de officiële overdracht van de
Kaya Gilberto (Boy) Herrera de afgelopen week, drukte
de minister van Ontwikkelings- samenwerking ing
FranklinCrestian zijn genoegenuitover deuiteindelijke
realisatie van de betonweg. Crestian is zeer nauw be-
trokken geweestbij derealisatie van dit doordeEurope-
se Gemeenschap (EG) gefinancierdeproject als gedepu-
teerdevan het toenmaligePDBBestuurscollege, dathet
project ook inderdaad heeft geëntameerd; ook al waser
reeds in 1979 sprake van dit project. Dit werd trouwens
ook het eerste EG project dat geheel in eigen beheer
werd uitgevoerd. Een streven van dePartido Democra-
tico Bonairiano (PDB) dat doorhethuidigeBC volledig
werd afgewezen.

Het project dat niet alleen de
weg van Rincon naar de ingang
van het nationale park Was-
hingtonSlagbaai omvatte, maar
ookderenovatie en gedeeltelijke
aanleg van nieuwe wegen bin-
nen hetpark, isvooral de laatste

jaren telkens in het negatieve
nieuws gekomen omdat er door
bestuurspartij en oppositie
duidelijk politiek werd gespeeld
met ditproject. Vooral de leider
van dePOBBroertje Jangalegde
devingerop dewond met zijnop-

merkingen dat het project niet
volgens het door de EG goedge-
keurde bestek werd uitgevoerd.
Inderdaad bleek na verloop van
tijd, mede door de gunstige situa-
tie van de dollar en de daaraan
gekoppelde gulden (in 1985
Red.) dat het beschikbare geld
nietvoldoende bleek om het pro-
jectook in zijntotaliteit te beëin-
digen.

MINISTER CRESTIAN... waardering...

TWIJFELS
Negen jaar na dato echter is

het project nu toch beëindigd en
door de vertegenwoordiger van
de EG op de Antillen ing A.
Hortshuis overgedragen. In zijn
toespraak attendeerde minister
Crestian van Depos op het enor-
mebelangvan hetpark en detoe-
gangsweg voor de ontwikkeling
van het toerisme. Nog voor deze
wegklaar was, aldus memoreer-
deCrestian hebben de vertegen-
woordigersvan deStinapa—on-
der wie het beheer van hetpark
valt — bij het gereedkomen en
het overdragen van de binnen-
wegen in het park op 21februari
1986reeds opgemerkt dat de
kwaliteit van het opgeleverde
werk in eigen beheer boven alle
technische twijfels verheven
was. Een stelling die ook werd
onderschreven in de daaropvol-
gende eilandsraads- vergade-
ring. Deze technische twijfels,
aldus minister Crestian waren
ingegeven door mensen die niet
eenmaal een kijkje zijn wezen
nemen bij de werkzaamheden
die toen in hetpark werden uit-
gevoerd. Hetbelangvan dereno-
vatie en deaanleg van debinnen
wegen in het park werd nog-
maals benadrukt door minister
Crestian, want voorheen bleek
het door de slechte conditie van
dewegen soms nietmogelijk dat
detoeristen met dekleinerehuu-
rauto's deruwe paden konden
berijden. Dat was jammer, aan-
gezien deze toeristen niet in
staatwaren omrustig te gnieten
van een natuurpark dat op de
Antillen zijns gelijke nietkent.

MIDDELEN
"Afgezien van de financiële

middelen die beschikbaar wer-
dengesteld doordeEuropese Ge-
meenschap, geloof ik dat deze
toegangswegen debinnenwegen
voor de volle honderdprocent en

nietvoor tweederde aan Stinapa
en het eilandgebied zijn gege-
ven". Crestianrefereert hier aan
de normale afspraak bij soortge-
lijke financieringen, dat een
Stichtingofheteilandgebied zelf
met 25% bijdraagt. De overige
75% oftweede gedeelte van defi-
nanciën worden dan door de EG
beschikbaar gesteld. De minis-
ter huldigt deze mening, omdat
ook het onderhoud van deze we-
gen door de EG is gegarandeerd
terwijl bovendien door de EG
niet moeilijk werd gedaan met
het aantrekken van ongeschool-
den die tijdens dewerkzaamhe-
den opgeleid werden voor het
aanleggenvan betonwegen.

Minister Crestian: "Ikheb alle
waardering voor dit project. Zo-
wel binnen als buiten het park.
En ik zou aan iedereen verzoe-
ken die hier onze Bonaireaanse
gemeenschapvertegenwoordigt,
zowel in hetBC als in de ei-
landsraad om goed nota te ne-
men van hetgeenhierverricht is
dooreigenmensenvoor een bete-
re ontwikkeling van de toe-
komst. Dat mag niet verloren
gaan". Tenslotte brak minister
Crestiannog een lans voor de los-
se werknemers die aan het por-
jectgewerkt hebben en daarook
iets geleerd hebben. Hij dacht
niet dathettoaal van 23 werkne-
mers in dienst gehouden kon
worden van de overheid. Naar
zijn mening echter zou het aan-
bevelenswaardig zijn zes of ze-
ven van de werknemers dekans
te geven, opgenomen te worden
in de Dienst van Openbare Wer-
ken (DOW).

Rust in wijk bedreigd

Hato-bewoners vragen
aandacht van BC
KRALENDIJK — De bewo-

ners van dewijk Hato, die ge-
legen is aan de Kaya Gober-
nadorN.Debrotaanhetbegin
van de toeristenweg, hebben
een handtekeningen- actie
gehouden om de huidige ont-
wikkelingen in de woonwijk
tegen te gaan. Coördinator
van het actiecomité is Jan
Gielen.

In debriefaan hetBC zegtGie-
len dat Hato al jareneenrustige
woonbuurt is. Aan deze rust
dreigt nu een eind tekomen, al-
dusGielen, aangeziener onlangs
enkele panden door een buiten-
lander zijn aangekocht met het
doel daarin pensions, diveshops
en aanverwante toeristische ac-
tiviteitenteexploliteren. Hetac-
tie- comité vraag zich nu af, al-
dusGielen,ofhetBC daarvoorde
vereiste bouw-, vestigings- en
drankvergunningen heeft ver-
leend. Met nadruk stelt Gielen
namens het actiecomité dat het
belang van het toerisme voor de

economie wordt onderkend.
Toch gelooft men, dat wildgroei
van dit soort toeristische activi-
teiten op lange termijn meer
kwaad dan goed zal doen aan de
image van Bonaire als onbedor-
ven eiland.

Ook debewoners van Hato, al-
dushet actiecomité, leveren een
substantiële bijdrage aan deeco-
nomievan het eiland. Het actie-
comité vraagt in een van vele
handtekeningen voorziene brief
om Hato als woonwijk te
handhaven waar het gebruik
van panden anders dan voor
woon- doeleindennietwordt toe-
gestaan.

Overigens heeftgedeputeerde
van Toerisme, Ramoncito Booi,
bij zijnvoorlaatstepersconferen-
tie al reeds geattendeerd op de
vestiging van de Black Dungon
Inn te Hato. Booi benadrukte
toen dat hij deze ontwikkeling,
waarbij hotels of pensions wer-
den gevestigd in woonwijken,
niet wenselijkachtte.

Jacobs herkozen als voorzitter
Bestuursverkiezing tijdens AFBW-congres
KRALENDIJK — Afgelo-

pen zaterdag heeft de vak-
bond Algemene Federatie
van Bonaireaanse werkne-
mers (AFBW) het bestuur ge-
kozen dat tothet congres van
12 maart 1988 devakbond zal
leiden.Opvallendisdatbeslo-
ten werd vakbondsleider Ju-
an Jacobs te herkiezen als
voorzitter van de grootste
vakbond van Bonaire. Ja-
cobs zal ten gevolge van de
problemen diein oktober ont-
stonden bij het Water- en
Energiebedrijf (WEB) N.V.
niet persoonlijk aanwezig
kunnen zijn bij de verschil-
lendecao-onderhandelingen.

Het congres van deAFBW be-
gon zaterdag om half negen
's morgens en werd tenslotte af-
gerond met een receptie waar
kennis gemaaktkon worden met
hetnieuwebestuur. Op derecep-
tie waren onder andere minister
van Ontwikkelings- samenwer-
king ingFranklin Crestian en de
minister van Arbeidszaken
WinstonLourens. Hetcongres—
althans de officiële opening —werd ookbijgewoond door minis-
ter Crestian. Ook de vak-

bondsleiders R. Koeyers en E.
Ong-A-Kwie uit Curacao waren
aanwezig. De laatste hanteerde
zelfs de voorzitters- hamer tij-
dens het AFBW-congres. Gedu-
rende het congres was de gele-
genheidvoor de ledenomzich be-
schikbaar te stellen voor een be-
stuurs- functie. Hetlagnamelijk
in eerste instantie in de bedoe-
ling dat voor de AFBW een ge-
heel nieuw bestuur gekozen zou
worden. Op eenresolutie van de
ledendie de Stichting Zieken- en
Bejaardenzorg vertegenwoordi-
gen werd besloten voorzitter Ju-
an Jacobs te herbenoemen voor
hetkomende verenigings-jaar.

KRALENDIJK - Tijdens het
AFBW- congres afgelopenzater-
dag werd het bestuur van de
grootste vakbond van Bonaire
uitgebreid met zeven man. Her-
kozen werden voorzitterJuanJa-
cobs — niet op de foto — en pen-
ningmeesterEric Vlijt. De overi-
ge leden zijn nieuw. Het zijn:
Vera Mereera, Miraida Balen-
tien, Eugenio Sillie, Izaak
Evertsz, Regina Janga,Ronald
Graanoogst en NilcoRollan.
sonen waarvan Jacobs dus als
voorzitter en Eric Vlijt als pen-
ningmeester zijn herkozen. De
nieuwe leden zijnVera Mereera
Balentien, Eugeniox Sillie,
Izaak Everts, Regina Janga,Ro-
nald Graanoogst en Nilco Rol-
lan. Secretaresse van de AFBW
is Miraida Balentien.

RESOLUTIE
Motiefvan de shopstewards

van deze stichting was de over-
weging dat Jacobs de laatste ja-
ren als voorzitter van de AFBW
veel positief werk heeft verzet
voor de vakbond. De problemen
dieontstonden bij hetWEB N.V.
en de gevolgen daarvan hebben
vele opofferingen gebracht voor
Jacobsen zijn gezip,aldus dere-
solutieaangezien Jacobsveroor-
deeld is doorzijnvakbonds- acti-
viteiten.Momenteel doet Jacobs

zeer positief werk in het Huis
van Bewaring (Hvß) waar hij
zijn onderwijzers- kwaliteiten
gebruikt voor het onderrichten
van mede- gevangen. Het
congreswil nu de werkzaamhe-
denvan Jacobserkennen en bo-
vendienop dezemaniereenzeke-
re morele steun geven aan de
vakbonds- voorzitter en zijn ge-
zin door voor te stellen Jacobs
her te benoemen als voorzitter
van deAFBW.

BESTUUR
Het nieuwe bestuur van de

AFBW bestaatnu uit negen per-

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANK VAN DE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIG OP MAANDAG14-MAART 1988 EN TOT NA-
DER ORDER:

USDOIWR 1.77 1.78 1.80
CRN DOLLAR 1.395 1.415 1.435
PNDST€RUNG 3.24 3.295 3.355
N€DGLD 94.88 95.60 96.40
BOUVflfl — — —ZUJ FRANCS 129.81 130.53 131.33
FR FRANCS 30.29 31.39 32.09
DUITS€MflRK 106.79 107.51 108.31
SURGLD — 100.07 102.59
ITUR€ 113 1.43 149
RR FLORIN 98.00 100.00 10020
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENTVANFINANCIEN EN GELDIG VANAFHEDEN 14 MAART
1988EN TOT NADER ORDER.

9.75% 08UGflTI€L€NING€NP€R 85/89 9956
13 % OBUGRTI6L€NING€NP€R 86/90 1038312 % 0BUGRTI6L6NING6NP€R 88/92 10384
10.5 % 0BUGRTI€L€NING€NP€R1988 1001010.25% OBUGRTI€L€NING€N 1986 P€fl 1990 100.07HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-GEN BEDRAAGT 10.21%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDENBIJ HET LOKALE BANKWEZEN.

/^jftlgUßflnCG mOUSThIBLDg UItIEZUELR
-_É _TfaÖ maakt de wisselkoers bekend
'*wlik___F? van de B O L IVAR, geldig tot

DINSDAG 10.30 uur

AANKOOP VERKOOP
Cash - Cheque , _. ’.5,40 ’.5,60 J'DyOÜ J

AMIGOE 9

Si(|jW§J WHEN IN MIAMI COME SEE US DURING 111lillfiIne AllP a our greatest sale ever! lillfÏf WfWJfyJDIRECT FROM THE MANUFACTURER TO YOU)PiII!|M
\; L_so% 10 * y * LARGEST INVENTORY IN MIAMI * fBRINQ TiJIO T^B'i M!_>- olt * 1000sof pairs in stock * ■__.___. I Foff AH ADriTinuM , 1
I B^cikpKM» WITH,N °NE WEEK DELIVERY ON CUSTOM ORDERS * MINI V W% to*nnoHAL 1feS&BSn -ANTIQUE SATINS -IVSHADES " HARIW^y 35Decorative Colors MirDO MIMIC 1! EXl|gS^ x 95" - $74.95 144"x95"-5109.95 MIOHO-MINIS
m ÏÉÖ" ' Finest Matchin9 Sheers on the Market "35 Fashion Prints 6 coio^wh'Je'^orv Tan _S3_ifël
'illlffß " D°Uble 4" Bo,tom-Hem Standard Fullness 96" Wide (8) 95" Long Peach, Grey, Mauve jjsP
illlllnfPl 1 SOLID COLORS AND PRINTS! MUST SEE TO BELIEVE! TOP QUALITY AT LOW PRICES! 1 36", x 37„ *J 3 È R-
ll'__f 1 M¥» Special Consideration given to our Caribbean customers. 52" X 49" $ 20 jtM
Mmmi nmk tuc nDADPDV CYruAkirc 72"x3r $ 24 JMlflIliK Ifi» TnfcUHArtHT CAunANGc 72" X 49" $26i!9lH_i__lillMi BmTil Hialeah " Main Showroom & Factory Cutler Ridge _________'"'_■ i__l_Hl__V-_lIf lira irßr 351 W- 21 S,reet 7 (305) 885-5518 18848 S- Dixie Hwy- / (305) 238-3783 VISA\ (M«t«ca,._ 'WKtllSitWßII itlf Hr SALES REPRESENTATIVE NEEBEB IN YOUR AREA' PLEASE CALL 0R WRITE US FOR MORE INFORMATION. SEND RESUME. '____■■' iffj L_____L__l T«Hl|f3p

'"■ M,nAGI4HAARTInB

DANKBETUIGING en UITNODIGING 1
De kjnderen van de overledene:
Mevrouw deweduwe

ILOGIA DOROTHEA BLOEM-van derVEEN
geven hiermeehunblijk van dankaan allen dieop enigerlei
wijzebelangstellingen medeleven hebbenbetuigd geduren-
dehetoverlijden van hungeliefde moeder. Zij makenhierbij
tevens bekend dater drie Heilige Missen zullenworden op-
gedragen, ter nagedachtenis aan hun moeder. Deze zullen
zijn op 15,16,17 maart 1988,om 7.00uur p.m. in deKa-
thedraal te Pietermaai.



Sandinistisch blad
bestraft wegens
beledigen vrouwen

MANAGUA — Het pro-
Sandinistische humoris-
tischeblad La semanacomica
heeft een verschijnings- ver-
bod opgelegd gekregen van
hogerhand.

Dit in verband met gebrekaan
respect voor de waardigheid van
de vrouw, zo blijkt uit een com-
munique van hetministerie van
Binnenlandse zaken, mag het
blad vijf weken lang niet ver-
schijnen. Het blad staat onder
leiding van Roger Sanchez, die
militant lid is van de Sandinis-
tische beweging. De veroorde-
ling kwam nadat een Sandinis-
tische vrouwen- organisatie zijn
ergernis had geuit over de ero-
tische foto van een vrouw, waar-
bij vooral de begeleidende tekst
met een verwijzing naar de In-
ternationale dag van de vrouw
als beledigend overkwam. Zelfs
deechtgenote van president Da-
niel Ortega Rosaria Murrilla
kwam in het geweer in verband
met dezezaak.

MAANDAG 14 MAART 1988AMIGOE10

—\ Dokweg z/n, achterMaduro Plaza - Curacao, N.A.——mr Tel: 76156 — Fax 70141
OVERSEAS FORWARDING AND CONSOLIDATED_ CONTAINER SERVICES.

y
Engelse Handelscorrespondentie
Aanvang: donderdag 17 maart 5:30 uur.
Inschrijfgeld:/. 10.-
Inschrijven: L.E.M. Punda

\ Tel.: 612640 tussen 4:00-8:00 uur.

f DOMT REPLACE IT-REFACE ITI A
Bathtubs, %fa Sinks, Even Ceramic Tile

I Let us redecorate your 11 a r _■■I bortroom or kitchen will, A_^- ==^, My G^_itaed '■ our eidusivePorceloincoot. '"' ■ ■ II — _._._. _. _\ ""— __ __ ______ IybAÉÉdbÉ _MhAp_fMé
[» J —j »J LT__r_^_L *^ i __■_■ ___ * _FA ■ lVi ■

SPECIAL INTERPHOTO SPECIAL
GRATIS

FILMROLLETJE bij het ontwikkelen en
afdrukken van Uw Filmrolletje
INTERPHOTO AAN DE DOKWEG

UW FOTO TOTAAL ZAAK
Spoedig tot Uw dienst ook in
BLOEMPOT SHOPPING CENTER

Curacao Quota Club & Stichting HAG
Organiseren een seminar over geluidsoverlast.

" DIMAS ZONIDO, AYO OIDO "
Datum : zaterdag 19maart, 1988
Tijd : 9.00-13.00 hr.
Entree : A/l. 10.00 p.p.
Plaats : Aula van de UNA
Sprekers : Prof. Bedacht, Dr. Maria, Mr. E. Provence,

Mr. J.La Cruz.

r^» ,
♦AB Academie voor Bedrijfs -Management

V/ j>.«j_f .w» t «_■♦ cutfcoo N.*. til Tiau

Kursus: Spreekvaardigheid in het openbaar
(Public, speaking)

Aanvang : Woensdag 16maart 1988
(vrije introduktie-les)

Duur : 17 weken (éénmaal per week 19.00 u -22.00 u.)
Tijd : 19.00uur (7 uur n.m.)Plaats : Universiteit v/d Nederlandse AntillenLokaal D/4.
Inlichting/Inschrijving: Tel. 87216. _j

//in / \ Cr mm Ait L/( /achter Pizza Hut S-^SB^)/']"Tj
/ 11/ / __-^--_ >\l/r\jféfc> r^v^CSoa^r-^L jJllil

I wp^neeft een fantastische\Kr sortering ontvangen van S
S, PAAS CHOCOLADE T

\ PAAS DECORATIES (
I tegen redelijke prijzen \

$ WEEK-CRUISES MET DE SS THE VICTORIA
I: SPECIALE PRIJS: (mcl. maaltijden)

vanaf IMAfI. 920,-- p.p. *)
!i JANUARI-AUGUSTUSI9BB
Ivi: Curacao-Curacao Afvaart data: v.v
W -T ; VOOR SPECIAAL ft?

:":":": Dag Haven van Aank. Vertr. TARIEF :X:>
:":":": Za Curasao — 19.00 77:'ft Zo Op zee - _ APRIL: 13.23,30 $:":
::■:":: Ma San Juan 08.00 23.45 MEI: 7,14,21 77
j;:';i. Di St. Thomas 07.30 16.00 ijx-i
:":":": Wo Martinique 14.30 22 00 'x:::S 3 Do Granada 10 00 14 00 Alle andere data - $$i:;i;i; Vr La Guaira 13 30 20.00 normaal tarief. X;X;
%ï Za Curacao 08.00 - ■:":"!"
il;!;: *) Voor een binnenhut gebn!. op 2 cersonen in vX;
;*.i'i'. één hut. Buitenhutten vanaf NAM. 996,-- p.p. '77
';:"::: MADURO TRAVEL -"general agenU"voordo Victoria ":":■:

;:;;:,l Tel: Plaza: 76700 - Punda: 613853/54 S^" ~**S^:Isla: 72577 -Colon: 626300/01 /MA \

WE6WUZEC
\ geefvcclqrang //
\ AAN DEZE //

\ZAKEN.^

_r' 7 *—mW*»^ " " \ K___-/ Winkelcentrum Bloempot - Zuikertuintje vASalina en PietermaaipleinA -Tei.:3705i4 . V:\
Yyß HANDTASSEN \\ in v»n alleswat: zonnehoedjes/’WV-^^^k binnen.Echtdemoeitewaard \\ SS» Jg fê VOOr de baby, Sandalen /’VXl^ly^Tv, omeven langste komen, er is \\ ra» VOOr de baai, kleding Ij
\r ° j) iets voor u bij! \^gl^^P^voorelke gelegenheid. ’f) Fl H GF) ARTSaCRAFTS \f] f7**. I '7 \ 2_S! SBB | / Bloempot Shopping Center 3 V\// i -) >_ H ■ltP___a__l ___^-* SS-JOOC Tel.: 79817 V\// /^4 P_W___|^Wfljft|Éff ||g| Geefeen \\/0 V-0$ L, (achter Pizza Hut Salina) (^ dfjt%g iX WAARDEVOL KADO \\/:'":( heeft een fantastische C/I_Sr^\# !_il?_.the.'_ k*8' 9tmaaktd"rcuracaose artiesten. \x\VA „«^_.i„^ -„♦,,-_„__ „_n 7 V^i> _\\X_ -KSsaSr" \ Schilderijen van Anesi, tenHolt en Smienk. /x_r

V"ft A Sortering ontvangen Van £-A3s£Wi^WS KL II * Kettingen en oorbellenvan Schippers, Brucke en Ce- f.-./\W PAASCHOCOLADE 57^-^ i&H les,i)n- /:/Y*W*s en / SHHRRRSJ Mrs. Mouse Poppen van Gunsel. I/M
K%S/C\ -»_ __.____"_«____—■___, \£\/ SSBSSOBB En natuurlijk ook producten van Obra di Man en Arawak //

Jv__J?_?s- te9en redel'jke prijzen. Kom langs! I§P§B§| Kom langsen maak Uw keus. ft

M §§_§§§§§ I De grootste Hollandse snoep specialist van \

/c_.Qa"Sc.rz3" Hl B[flß\
if:"/ ... T-,„ Cl . /#_i,__.\ §BwB«i_.._: Heeft zijn bijzonderePaascollectie uitge- ._Rrv \;\/.:./ Verse TOW PU (tahOe) w __KggS»ar**N. stald zoals: alle soorten Paaseieren in //\ \x\/'"'■/ * Garnalen >—-" *■ trvJ_ mandjes en feestverpakking. Ook heeft _____H Yx\V. „_?■'_:■" /^ N__ L3_BBB^T /) TeddyßearspeciaalPaasgebakenvoorde /T<__3KK /X/VA r\arkO-DaKIOU f ~-»^mr" __h__R__X__\__.__' eersteheillgecommunieendoopfeesten (V_/~_&t_s /"■#V:\ * Coruio. on cnonknmmpn <_ 'T ; 3w ÖS9TT heeft Teddy Bear alles voor U kant en klaar >»a±s£-^f /:"./V;\ serviezen, SOepKOmmen ia SER met amandel bonen en doosjes met ge- (Tj&WP. \ U-I\\ met lepels _?. I ï"*. bak en ■""" «oorten lekkernijen. Het is de xTTJ^KZ,) L-f

V\ 'Thpelfnmmpn V* * / X-XvX*. moeite waard om even langs te komen en te- **K_TF [fVi meeKOmmen »■% Xf ■:■:_■:■:■:■:":■: vreden naar huis te gaan. [f
V Bonsai-bakken ttfflttttft Grebbeiinieweg 20 a

/voor al Uw I Vp__9 I RUGIDE N.V. \
ff HARDWARE ARTIKELEN KiÜs"^ Roofing Contractors \\
// en GEREEDSCHAPPEN _T^" ~__.i.^l.. X (HMMMiAIt REPARATIE Pn \\

_F ""/ ic 11ia/ a/iroc _<=^____r^i___\li __. ■ ■ " " ■ "// __k.x lun/iuw __k. ■_ «______■____■■_■__■■—__ \- " »/:../ isuwaares. _~^^^|__l| I " l:x:x:::'X^> SYSTEMS ONDERHOUD VA
\4 _____»T; |j_Éx^x^^^ VAN ALLE DAKEN M

\A "*^»»> PAINT + HARDWARE N.V. Voor verdere informaties: Tel.:676100 fW Formeiiy MuskusPaintS Hardware N.V. . Xv.'XvXv AHroc- 7niH Dniui ITA ft
Fokkenveg 30 -P.O. Box 218-Willemstad Curacao N.A.-Tel. 614644 XJXvXvX; nui...fcuiargpg *'*■ W

/% Cwwtm* HiM BmitUme I lil Ij W_W "" \/y (klein maarfijn) TTTT'. Ilf^l^L. ofRijkseenheld Boulevard VV
/:/ Druifweg 36, Dominguito Tel.: 614901 x:x:J, lllllini^^ ~. . .. _. ~ \.\/:/ _.::::::::::: ./ÉrV k-iura Nieuwekollektie 1988 binnen V\M-yJ via Caracasbaaiweg, Dr. Maalweg3*weg linksafen danweer T"M"T-:-:-:-:-:-:-:-:^^' m MlmaM V:'\

VA r___," nksaf3!:" ,*,__.„, _ _ V/^;x;x^x^____/ SP°rts Uw speciale zaak voorf _^^- 1 /;/V.-\ Geklede en sportieve jurken, 2-delige jurkenen broek- Vr :":■:■:":":":■:":":"" I W^ r /...#\:\ pakken, bloesjes, sweaters, ceintuurs, lingerie, sport- en vrijetijdsschoenen «mmwmomo lyJ

\.\ bekende merken parfums, deodorant, cosmetica, V_S_^_l____//:/\\ bijouterieën uit Oostenrijk, Alibaba shortssets. Wij mmm%m __. _^ >>^ '_#
V, accepterenAmerican Express, Diners Club en bonnen van _P>| !______ PnnT^i^!P9'P ._____-/___> _»" '#V Fulvia Cabrera. Zeer goedeservice. I ""_"*" . j|sJèsL__S_s__i: *~'"'\&Wl^'{ë

’ Ijiiiilll stoffeerder^ ANTILLANA \
il ____ Montagneßeyll4 t_V hTII&Q l*\ V\
f] Bello'Horizonlß supermarket ,-i__3\\/’ Aztekenweg 17 -Tel.: 73332 ix^xx::::^-!!L- w aan9ewezen adresvoor het bekle-réSgT V\ij a "»■""'**»« x::::,:::::]^*^ den van stoelen, auto's, etc. fCj^Sy' \:::-SLj Wffr~~m~~m] Vraag naar onze :;:;:;:;:;x;:ïxg ■"J Tevens hebben wij een A-:i’;/ QTjjMOREI specials. :x::::::x:::::::;Bj|l ruime sortering van stoffen,^^V—^ /:'/l:.:/ ■___i_____________J FlkPdanvpr»; : xxT <*"nstleer, canvas, spons, etc. /'.:’/:■:/ eiKeaagvers j .......... Wij zijn de hele dag non-stop GEOPEND tot 7 uur //[Tl r__*_N vlees, /*^V"---"--- Zaterdag open tot 4.00 uur n.m. /’

ff:;ï UHÉH vleeswaren, groente, WV/jxï;: WÜ zyn altijd tot Uw dienst! uf

VA VOUR De supermarket met ::xjs:':.s::::i.:: i^ * " v
VA _______________ debeste prijzen. \vk /*UqUÖTtiHUé \\\ MHNFV , . , PSA 1ALTIJD ALLES OP SCHOOIGEBIEd\\\\ mLWICy Zaterdag de gehele dag ixi^XvXxxjj^L zoais*A«e«da'S \\\\ ____^m_______ «vSwffiP J^^ 'Schriften 'Mappen M

W r^ _:<__._-_■_. o ,on ::::::::::::::::::::'-:::%f_^ *Pennen en potloden en bojveel meer. /:;/11 UcOPEND, Van O- 7.30 UUr. , :,:-:v:,X,:,:v:v:v^y*^ Openingstijden maandag t/m zaterdag A_f
m Diiimanarlraamlaate X'X*X vX:X:I I vanB-12uur—1.30-6.00 uurn.m. /’m nuime parneerpiaatS. ( :.:■:":":.:" XvXv Abraham de Veerstraat 12Tel.: 611904-613558-612782 ff
"-"—"" !■:":":":":" :":":":■:■:" Het heie jaa^door V< Geheel nieuwezending ontvangen van badgor- $:___. ':':':*:':!:r— ''

"~' ~\dijnen met bijpassende accessoires en jriÉBËÈÊÊÊk 4 nO/ '\- _Étf|-l
handdoeken. Ook de p -pulaire rieten was- x.viv. ::::::X:'. jM »^ IU vO \_m_É P »
manden in mooie kleuren comforters in alle £.$:.-:W::i:i:ïi' _ÜÜP^«' -" v

Wllll^Vlooien 78229 Vliegen
t wttüüm - .*-Ceatnua :X:X*XAVÉX;l. .^^——_____—■■—■a_*^

Tel.: 74887 VX-X-XiWAK**^ '__.-■ _JLJl ;::x:::x:::X::::wfc-^. vP RAOCTCQ "*
/ ImprentaßonßiniN.V. lül |Fr PESTCONTROLy>y The Bottomweg 48 - Tel.: 86688 jÖgS :gg= -^ l VVWI nVh

Vx:/ tr ir\^\ BOEKDRUK-ZET-en _^p|______li ______ » mk F I
1::. A>%fh OFFSET WERK >N_É^ "70000 W W \\\v\ ri_N« Bel de heer William Dunlop, of WJBJ5^ F^X', f O__-_____! ./■^P**1 7J\:\ r'C^U'^"^ kom even langs en overtuig U zelf |»£^xg|§S§B_ ' \ - #1 /l

\\ metredelijke prijzen en prompte levering. §§ j§§&§§§§§B_fl 11 _J/_Q/ f\lmprentaßonßlni gaarne tot Uw dienst IP^ft Muggen IQ7o Kakkerlakken J

m div.kleuren ’. 7.50-^^
liesje ’. 6.75

ffffdiv. kleuren /._6.75^|

’. 9.75m^Jft^ * Guzmaniaf . 8.50 JB
GRASZAAD

&S- (grof en fijn)

al lantiek
Ihiitti

Kaya Roi Katochi 68
Op.tijden:ma. t/m za.
van 8.45 u. -11.45 u.
's middags gesloten.

_.____m__m__——-"—_qp____

fjOYERIA CORSOUi
d&

Voor ontwerpen en al
Uw reparaties alsmede
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