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Nieuwsinvogelvlucht
TELAVlV—HetIsraëlische leger

heeftmaandag beslotentotnader or-
de een avondklok in te stellen in de
dicht bevolkte Gaza- strook, waar
650.000 Palestijnen wonen. De
maatregel werd afgekondigd nadat
in ditdoor Israël bezette gebied hon-
derden Arabische politie- mannen
hunfunctie hadden neergelegd. Het
is de strengste maatregel die tot op
heden werd afgekondigd in de bezet-
te gebieden. De agenten zijn volgens
Israëlische commandanten met de
dood bedreigdalszij langerin functie
zouden blijven.

*****WENEN — De Oostenrijkse poli-
tie heeft vorige week verscheidene
Pogingen van uiterstrechtse groepe-
ringen weten te voorkomen om de
herdenking van de Anschluss van
Oostenrijk bijhetDuitse Nazi-rijk te
verstoren.

*****JOHANNESBURG— Zes zwarte
ZA, die— ondanksgebrekkigbewijs— ter dood veroordeeld zijn wegens
medeplichtigheid aan moord op een
zwarte loco- burgemeester in Shar-
Peville, zullen vrijdag worden opge-
hangen. De Zuidafrikaanse regering
heeft internationalepleidooien voor
gratie afgewezen, zo deeldede advo-
caat van de zes mee. Twee vrouwen
maken een rondreis doorEuropa om
de aandacht op de executie te vesti-
gen. Zrj bezoeken de Britse premier
Thatcher en de Westduitse
bondskanselier Kohl.

*****GENEVE—Pakistan lijktmetAf-
ghanistan geen akkoord te sluiten
datkan leiden tot de terugtrekking
van de naar schatting 115.000 SU
militairenuitAfganistan. DePakis-
taanse minister van Buitenlandse
Zaken maakte duidelijkdatzijn land
blijft vasthouden aan de eis tot vor-
ming van een overgangs- regering.
VandaagverstrijktdedoorSU-leider
Gorbatsjov als ultimatum gestelde
datum voor een akkoord. Gisteren
evenwel liet een SU- woordvoerder
weten datMoskoutoch detroepen uit
Afghanistan terugtrekt, maar er
werd geen ultimatum meer gesteld.

MAPUTO —Het aantal dodenals
gevolgvan een wervelwinddiebegin
deze maand de Mogambiquaanse
provincie Zambezia heeft getroffen,
jstotongeveerhonderdgestegen.Ze-
ker twintig mensenraakten ernstig
gewond, meer dan duzendO huizen
zijn vernield en 4500 mensen verlo-
ren het dakboven hun hoofd als ge-
volgvan de orkaan.

WASHINGTON—PresidentRea-
gan heeft maandag gezegd dat er
snelle vorderingenworden gemaakt
bij hetSDI-onderzoeknaareenruim-
teschild tegen vijandelijkeraketten,

het technisch mogelijk is zal
het anti-raketsysteem in fasen wor-dengestationeerd.

*****BAGHDAD —Iraq heeftvandaag
opnieuwraketten afgeschoten op de
iraansehoofdstadTeheran.Ditheefteen militaire woordvoerder in
Baghdad bekend gemaakt. Drie da-
gen nadat een onofficieel bestand inde steden- oorlog mislukte, kwamen
vier Iraakseprojektielen in de Iraan-se hoofdstad neer.

*****MAASTRICHT— Het ram-
penplan voor Maastricht isvanmor-genin werkinggetreden vanwegedehogewaterstand in deMaas.Evennaeen uur is een binnanvaart- schip
Waarschijnlijk door de hoge wa-terstand tegen de pijlersvan een
brug geslagen en hetdreefstuurloos
in derichting van de spoorbrug over
de Maas. Een ander schip heeft de
boot naar dekant geleid.

*****. JOHANNESBURG — De gema-
tigde zwarte ZA leiderButhelezi
heeft gedreigdzijn compromis- poli-
J^k jegenshet blanke apartheids-
bewind op te geven als de campagne
tegen de zwarte oppositie wordt
voortgezet. Het verbieden van de 17

apartheids- organisatiesheeft
hem naar eigen zeggen "meer dan
°oit vervreemd".

*****NEW YORK — De VS narcotica-
brigade DEA, heeft een enorme
vangst gedaanmet de arrestatievanKon Yu-Leung Kon, diewordt be-
schouwdalseenvan de belangrijkste
heroïne- handelaren in de VS. Kon
zoude afgelppen driejaarzeker 500
kg heroïne uit ZuidoostAzië hebbenbinnen gesmokkeld.

*****AMSTERDAM _ De VS dollarBteeg hcht. De munt noteerde van-morgen 1,8720 gulden na een slot-Koere van 1,8665 gulden maandag,"e Dow JonesIndex steeg aan het
i?ftü Van dedaS gisterenalsnogmet
205Ci07
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Barracuda
WILLEMSTAD — Tij-

dens hetonderzoek van de
Amigoe naar de activitei-
ten, die hebben plaats ge-
vonden rond de goudsta-
ven- boot, stuitten wy ook
op het internationale Ne-
derlandse sleepvaart- be-
drijf Smit International.
Devertegenwoordiger van
Smit International op Cu-
racao ontkende echter ten
stelligste, dat zijn bedrijf
iets met de jacht op de
goudschat te maken heeft
gehad.

"Ik kan me voorstellen, dat
de Barracuda, een sleepboot
annex bergings- vaartuig
hiermee in verband wordt ge-
bracht. Maar wij zijn beslist
nietop zoek geweest.We heb-
ben een paar klussen ver-
richt, onder andere het afzin-
ken van datwrak uitde haven
van Willemstad voor de
kust", aldusdewoordvoerder.

TAK-LIFT
"Op een vrijdagmiddag zijn

we inderdaad uitgevaren en
teruggekeerd, maar dat was
omdat er ietsmis was met de
gyro. Op 13februari is deBar-
racuda met deTak-Lift6naar
Mexico vertrokken. Daar zijn
ze nu aan het werk. Trou-
wens, wijkunnen nietzo diep
duiken", aldus de Smit-
zegsman.

Aardbeving
in Venezuela

CARACAS — Zaterdag
werden mensen in het noord-
oosten van Venezuela opge-
schrikt door een aardbeving.
Het was de tweede aardbe-
ving in het Caribisch gebied
in korte tijd. Het epicentrum
lag inbeide gevallenbij Trini-
dad en Tobago.

De beving, die 32 minuten na
middernacht in de nacht van
vrijdag op zaterdagmorgen gere-
gistreerd werd, had een kracht
van 5,3 op de schaalvan Richter.
Er deden zich geenpersoonlijke
noch materiele ongevallen voor.
Wel veroorzaakte de beving pa-
niek onder de bevolking van de
Venezolaanse steden in die
regio.

Volgens het Venezolaanse in-
stituut voor seismologisch on-
derzoek ontstond de beving op
10,7 graden noorderbreedte en
60,09 graden westerlengte op
een diepte van 46 kilometer.

Afgelopen donderdagmorgen
werd de eerste beving gemeld
waarvan het epicentrum op 80
km ten oosten van Trinidad en
Tobago lag en rond 100km ten
noorden van de Venezolaanse
kust. Deze bevinghadeenkracht
van 6,9 graden op de schaal van
Richter, maar richtte ook geen
schade aan.

Het Seismologisch instituut
liet weten dat de twee bevingen
de sterkstezijn in dezeregio van
de laatste 78 jaar.

Wrak met Nazi-goud
gelokaliseerd

De AMIGOE onthulde giste-
ren, dat tussen de kusten van
Aruba en Venezuela een
vrachtboot totzinken isgebracht
met 33.000 kilo aan goudstaven
aanboord. De goudstavenzijnaf-
komstig van Nazi- roofpartijen
gedurende de Tweede Werel-
doorlog. Nazi- families in Zuid-
en Midden- Amerika wilden de
goudstavenvanuit de haven van
Maracaibo naar een ander land
vervoeren, om het daar te laten
omsmelten tot onherkenbaar
goud.

Voordat deplaats van bestem-
ming werd bereikt, kwam een
achtervolgings- schip achter de
goudbootaan. Nawaarschuwin-
gen werd de vrachtboot met
kostbare ladinggoud beschoten.
Het schip verging met man en
muis. Dit gebeurde ongeveer
driejaar geleden.

MELFISHER
Vorig jaarwerd de wereldbe-

roemde schatgraver Mei Fisher,
die over uitstekend opsporings-
materiaal beschikt (hij was on-
dermeerbetrokken bij de onder-
zoekingen van deTitanic) bena-
derd door "contacten" van de fa-
milieleden van de Nazi- bende
om het vergane schip op te
sporen.

Dit verzoek lekte uit. Het ge-
volg was, dat de Venezolaanse
regering op dehoogte werd ge-
steld van het bestaan van de
schat, en dater een verzoek was
gedaan aan een groepering om
de schat te lokaliseren en even-
tueel op te duiken. De Venezo-
laanseregering werd door inter-
nationale juristen geadviseerd
een claim te leggen op de schat.
Hierover berichtte de AMIGOE
gisteren uitvoerig.

Nu is gebleken, vanmorgen
tijdens een gesprek met een be-
manningslidvan de StenaMayo,
dat Mei Fisher de Stena Mayo
had ingeschakeld. Dit schip is
namelijk uitgerust met 'high
technology' apparatuur. Tevens
zijn werkschepen van het 'type'
Stena instaat omtot zeshonderd
meter diepte te duiken.Een Ste-
na werkschip was indertijd be-
trokken bij het opsporen van de
brokstukken van de Challenger
in januari1986.

De StenaMayo, zovertelde het
bemanningslid ("Mijn naam ab-
soluut niet in dekrant, want we
hebben geheimhouding moeten
zweren") vertrok vorig jaar uit
Schotland naar de Maagden Ei-
landenmet een onderzoeksploeg
aan boord. Op Curacao kwam
nog één man aan boord: een so-
nar- specialist.

De 'normale'uittwaalfkoppen

AMIGOE EXCLUSIEF
bestaande bemanningkreeg een
normale gage, maar het onder-
zoeks- team (ongeveer twintig
man) werkte op basis van "een
deelvan deopbrengst".

Hetbemanningslid: "We heb-
ben dagen- en nachtenlang
rondgevaren voor dekust van
Venezuela. Altijdopzon vijftien
mijl uit de kust. We zijn nooit,
volgens mij, binnen de twaalf
myls- zone geweest".

DUITSERS
"Ons werd niet verteld waar-

naar we zochten. We vonden het
wel vreemd, datook Duitsers en
een Oostenrijker aan boord wa-
ren. Die lui kenden wij niet.
Maar ja,daar gajeook nietnaar
vragen", aldus het beman-
ningslid, dat een dagboek heeft
bijgehouden.

"Wij hoorden aan boord, dat
Mei Fisher de opdrachtgever
was. Er was iemand aan boord,
van wie werd gezegd, dat hij de
neefvan Fisher was. Ikkreeg de
indruk, dathij de leidinghad van
het onderzoek. Hij hield in elk
geval toezicht".

"Op30 decemberhield dekapi-
tein—voorwiehet deeerstereis
was—eentoespraak. Hij vertel-
de toen waar we naar zochten:
naar 1526goudstaven van 20ki-
lo elk.Enhij zei, dateen volledi-
fe radio- stilte zou invallen,

oen werd de situatieaan boord

zeer gespannen", aldus de opva-
rende.

Hij vertelde tegenover de
AMIGOE- medewerker, dat het
wrakmet hetgoud gelokaliseerd
is. "Toen dat eenmaal was ge-
beurd, zijn we weggevaren. Het
was allemaal een vreemde toe-
stand, want er waren ook men-
sen aan boord, die elkaar in de
gaten hielden. Ja,en toen ineens
kwam de Venezolaanse marine
op deproppen. We schrokkenons
kapot".

Er werd, toen er geen ontko-
men meer aan was en toen bleek
dathetmenenswas vandeVene-
zolanen (die enkele schotenvoor
de boeg van de Stena Mayo heb-
ben gelost) zéér langzaam naar
een haven in Venezuela geva-
ren: "Metzon vijftot zes mijl per
uur".

Tijdensdiereis naareenVene-
zolaanse haven werden kaarten
en papieren vernietigd: 'Verder
werd een technische storing ge-
simuleerd, om zo langzaam
mogelijk te varen".

MARINE
Volgenshet bemanningslid is,

op het moment dat de Venezola-
nen het schip wilden opbrengen,

WILLEMSTAD - De direc-
teur materieelKoninklijke Mari-
ne, schout bij nacht ir CM. van
denBerg (midden) heeft gisteren
een beleefdheidsbezoek gebracht
aan gezaghebberRonald Casse-
res. Van denßergwerdvergezeld
door majoorR. van Lierop
(links).

om hulp gevraagd aan de Ko-
ninklijke Marine op Curacao.
Door één van de woordvoerders
van deKoninklijke Marinewerd
dataanvankelijkontkend, maar
laterzeihij: "De StenaMayo iser
vanuit gegaan, datwe meteen
een fregat zouden sturen, maar
dat loopt niet zo. Dat gaat via
Buitenlandse Zaken en via de
koninkrijks-regering".

Het bemanningslid verklaar-
detegenover deAMIGOE- mede-
werker ook, dat de Koninklijke
Marine, nadat de Stena Mayo
weer in de haven van Wil-
lemstad was teruggekeerd (na
het Venezolaanse avontuur),
hier aan boord van het schip een
onderzoek had gehouden. Een
van de woordvoerders van de
Marine: "Er is misschien iemand
aanboord geweest". Een tweede
voorlichter van de Marine: "Wij
kunnen nietszeggen".Kan ofwfï
de Marine niets zeggen? "Belt u
de Havendienst".

De schoutbij nachtbrengtmo-
menteel een werkbezoek aan de
Nederlandse Antillen en aan
Aruba. Vanmorgen maakte hij
een rondvaart metde 'Woerden.

Schipmet zeer geavanceerde apparatuur

Stena Mayo voor ambassade raadsel
WILLEMSTAD/CARA-

CAS—Het incident injanuari
met het Nederlandse onder-zoeksschip Stena Mayo datdoordeVenezolaansemarinebeschoten werd, is alleenver-
oorzaakt door een-me-
ningsverschil over de vraag
ofhetschip welofnietbinnen
de 12 mijlszone van Venezue-
la bevond. Het Nederlandse
schip dat de sommering het
marineschip naar een. haven
te volgen, negeerde, werd on-
der vuur genomen toen het
aanstalte maakte uit dekust
weg te varen. Er zijn uit na-
vraag geen andere redenen
naar voren gekomen, waar-
om het schip aangehouden
zou zijn. Dit meldt een
zegsman van de Nederlandse
ambassadeinCaracas.

Het schip dat uitgerust was
met apparatuurvoor geologisch
onderzoekbevond zich ophetmo-

ment van de aanhouding op 25
mijl ten Zuidwesten van Wil-
lemstad in derichting van Coro
en 60 kilometer ten zuidoosten
vanAruba, zo deeltde ambassa-
demee. Het schip zou op dat mo-
ment op doorvaart zijn naar Bo-
naire enzou zich op het moment
van aanhouding niet bezig ge-
houden hebben met geologisch
onderzoek. Waar het schip zich
kort daarvoor had opgehouden
en wat het aanhet onderzoeken
was, kon de ambassade-
zegsman nietmeedelen.

Voorzover hij wist, bevindenzich geen geografisch interes-santeobjecteninhetgebiedwaarde Stena Mayo zich op datmo-
ment ophield. Uit navraag door
de ambassade bij deopvarenden
van de Stena Mayo zou ookniet
naar voren zijn gekomen dat er
gericht gezocht werd naar een
bepaald gezonken schip.

Dit zoubetekenen, dathetmet

geavanceerde apparatuur uitge-
ruste onderzoeksschip Stena
Mayo slechts toevallig door het
gebied zou varen, waar volgens
betrouwbarebronnen een gezon-
ken schip met een aanzienlijke
ladinggoud op deeen diepte van
300 meter op de zeebodem zou
liggen.

Dat het Nederlandse schip be-
schoten werd is volgens interna-
tionale afspraken niet verkeerd
geweest, aldus de ambassade.

Als een schip na een waarschu-
wingtoch wegvaart,kan de ma-
rine er voor kiezen waarschu-
wings- schotenvoor deboegafte
vuren. Het enige probleem is of
het schip zich nu wel ofnietbin-
nen de 12mijlszone bevond. Om-
dathet zinloos is daaroverruzie
te blijven maken hebben we de
Venezolaanse autoriteiten ertoe
kunnen bewegen het schip weer
te latengaan,zo zegt dezegsman

De Stena Mayo heeft "goede"
aparatuur aan boord. Blijkbaar
goed genoeg om in de Noordzee
onderzoek te doen naar olievel-
den.De StenaMayo is een civiel
schip datdoor dereder verhuurd
wordt aan personen ofbedrijven
die geologisch onderzoek op zee
willen verrichten. Het schip is
dante huur voor twee weken.

Wat dit onder Nederlandse
vlag varende schip in de Cari-
bische contreien deed, wist men
op de ambassade in Caracaas
niet te vertellen. Wie de onder-
zoekers aan boord van de Stena
Mayo waren wist men evenmin.
Noch weet men wie de maat-
schappij is die het schip gehuurd
had. *De dossiers waarover de
zegsman beschikt, zoudener niet
op wijzen dat de Nederlandse
ambassade daargerichte vragen
over heeft gesteld aan de aange-
houden bemanning. Er zou al-
leen staan dathet schip op weg
was naar Bonaire. De ambassa-

deraad die hierover opheldering
zou kunnen verschaffen, is opdit
moment opvakantie.

MADURO SHIPPING
Maduro Shipping in Wil-

lemstad was indertijd de agent
voor deeigenaren van de Stena
Mayo:Stena OffshoreLimited in
Abberdeen, Schotland. Een
woordvoerder van Maduro zegt
niet te weten wie de huurders
waren van het onderzoeksschip,
noch weet hij wat het doel van
hetschip was. Op devraag ofhet
niet detaak isvan een scheepsa-
gent deze zaken te weten, wordt
ontkennend geantwoord.

Een bemanningslid van de
StenaMayoheeft vanmorgen te-
genover een AMIGOE- mede-
werker in Nederland verklaard,
dat het schip gehuurd was door
Werkships BV inRotterdam. De
bemanning was in dienst van
Nedifco, eveneens uit Rot-
terdam.

BEMANNINGSLID VAN STENA MAYO ONTHULT:
Volledige radio-stilte met Oud en Nieuw

'We zochten naar 1526 staven
goud van elk 20 kilogram'

WILLEMSTAD—KapiteinDavid (en nietVictor,zoals
in eerdere berichten werd gemeld) Vendelbosch heeft
op30 decembervan hetvorig jaardebemanningvanhet
onderzoeks - schip StenaMayo meegedeeld, datgezocht
werd naar 1526goudstaven van elk 20 kilogram. Dat ge-
beurde op open zee,vóór dekustvan Venezuela. "Vanaf
dat momentwerd alleradiocontact verbroken. We kon-
denzelfs metOudenNieuwnietnaar onzefamiliebellen.
We bevonden ons toen op ongeveer vijftien mijl van de
Venezolaanse kust. Er ontstond vanaf dat moment een
enorme nervositeit aan boord; een heel nerveuze sfeer
heerste er". Aldus een bemanningslid van de Stena
Mayo, vanmorgen in een gesprekmet een medewerker
van de AMIGOE in Nederland.

Reden onduidelijk

Plancius naai
kust gesleept

WILLEMSTAD —De
Plancius wordt sinds van-
ochtend door de Venezo-
laanse marine naar een
andere ligplaats gesleept
Dit heeft een woordvoer-
dervan hetBureau Buiten-
landse Betrekkingen 888
verklaard.

Vrijdag hielden functiona-
rissen van de Venezolaanse
kustwacht het schip aan en
onderzochten het grondig,
maar van marine- noch
kustwachtzijde is aan de am-
bassade bericht dat er zich
ietsongewoonsaan boord zou
bevinden. Waarom het schip
dan alsnog naar de Venezo-
laansekust wordtgebracht is
vooralsnogonduidelijk.

De Plancius is een omge-
bouwd schip uitde jarenvijf-
tig met aan boord natuurlief-
hebbers die in het Caribisch
gebiedstudieverrichten naar
vogels, mangroven en zeedie-
ren. Volgens de ambassade
gaat het om een luxe onder-
zoeksreis voor natuurliefheb-
bers.

Brochure over
'volume-beleid'
in voorbereiding

WILLEMSTAD—MomenteeI
wordt er overleg gevoerd in ver-
schillende commissies over de
samenstellingvan een brochure,
waarin voorlichting zal worden
gegeven over het 'volume- be-
leid'van deregering. Daarin zal
getrachtwordenduidelijk tema-
ken waarom welke maatregelen
getroffen dienen te worden.

Debrochure isbestemdvoorde
ambtenaren, de vakbonden en
andere bij het 'volume- beleid'
betrokken instanties en organi-
saties. Naar deRegerings Voor-
lichtings Dienst, RVD, de Ami-
goe meedeelde, zal het nog wel
enigetijd duren, voordat de bro-
chure zal worden uitgegeven:
"Ervindtnogoverleg plaats over
deregeling. Vervolgens dient
een en andervan het Nederlands
in het Papiamentu te worden
vertaald. Bovendien moet men
het ook op politiek niveau nog
eens worden". Tot zover een
RVD- woordvoerder.

f Un bon beter di
BRANDY

ta te hastabon pa bo salu.y



MENSEN

Bij de electriciteits- maatschap-
pij ELMAR werd het feit her-
dacht dat ANTONIO BRETE
hier35 jaarin dienst is. Uit han-
denvan adjunct- directeurFred-
dy Wever mocht de jubilaris
(midden), de jubileumspelden de
gebruikelijke enveloppe in ont-
vangst nemen. Zijn echtgenote
wasdaarbij aanwezig.

*****De KLM heeft problemen bij
hetaantrekken van nieuw kabi-
nepersoneel, stonder in dekran-
ten. Enze hebbenhetgewetenbij
deKLM, want de volgende dag
stond de telefoon bij de centrale
op springen. Duizenden be-
langstellenden voor de functie
van stewardess zorgden ervoor
dat het telefoonverkeer geheel
ontregeldwerd. De reserverings
afdeling was zo goed als onbe-
reikbaar. Helaas voor destewar-
dessen in speekonden hun solli-
citaties niet telefonisch behan-
deldworden. Voor dePTTwasdit
probleem in iedergevalgeen pro-
bleem ofbeter nog. Zekan reke-
nen op een verwerkingvan zon
zelfde duizenden poststukken.
Schriftelijke sollicitaties, alle
bestemdvoor deKLM.

*****
Michael JacksonzalzijnBubbels
niet mee kunnen nemen naar
Zwitserland als hij daarin de zo-
mer van dit jaar een concert
geeft. Dit heeft het dagblad Af-
tonbladet meegedeeld. De bepa-
lingingen diegeldenvoor het in-
voeren van dieren zijn in Zwit-
serland zeer streng. Voor het in-
voerenvan sommige diersoorten
is zelfs een quarantaine van zes

maanden bepaald. Komt nog bij
dat Bubbels, een drie- jarige
chimpansee, een tijdje als proef-
dier fungeerde in een labratori-
um voor kankeronderzoek. Bub-
bels is de mascottevan Michael.

*****Onlangs heeft LILIAN ARION
de eedafgelegd behorende bij de
functie vanbuitengewoonagent.
Zij deedditten overstaan van ge-
zaghebberRonald Casseres. Dat
gebeurde inhetbijzijn van dese-
cretarisvan de GezaghebberEd-
na Mariano. Hij las het bijbeho-
rende proces- verbaal voor. Lili-

an Arionwerd daarmee deeerste
vrouwelijke controleur bij het
departement van Verkeer en
vervoer.

¥ T *P T If

Een galadiner georganiseerd
door ELIZABETH TAYLOR in
haar hoedanigheid van voorzit-
ter van de Amerikaanse
stichting voor aidsonderzoek om
geldbijeen tebrengenvoor debe-
strijding van de dodelijk ziekte,
heeft 2 miljoen dollar opgele-
verd. Men hadop drie miljoen ge-
hoopt. Aan het diner van 2.500
dollar per couvert zat een groot

aantal filmsterren aan, onder
wie Brooke Shields, Margaux
Hemingway, Marlee Matlin, Zsa
Zsa Gabor en Ed Asner. Taylor
zei dat het ingezamelde geld
niettemin het grootste bedrag
was datparticulieren in Ameri-
ka voor destrijdtegenaidsbijeen
hadden gebracht. Van een scha-
trijke inwoonster van Palm Be-
ach inFlorida kreeg zijvoor haar
stichting een cheque van 1 mil-
joen dolar. Taylor drong er bij
haar gasten op aan zich sterker
in tezettenvoor destrijd tegen de
immuunziekte. "Wij hebben het
over mensen die aan het dood-
gaan zijn", zei zij. "En de drei-
ging hangt ons allen boven het
hoofd".

In Groningen hebben enkele
artsen een nieuwe methode uit-
gevonden om ernstige botbreu-
ken te genezen. Werden in het
verleden metalen schroeven en
plaatjes gebruikt, nu heeft men
polymelkzuur plaatjes en
schroeven. Polymelkzuur is een
stofdie na verloop van tijd door
het lichaam afgebroken wordt.
Hierdoor is het niet meer nodig
om zogenaamde verwijder- ope-
raties uit te voeren. Voorlopig
zal demethode alleenbij bepaal-
de breuken toegepast kunnen
worden.

In Parijs zijn vorige week de Ce-
sars uitgedeeld. De Cesar is de
Franse variant van de Oscar.
Een erkenning voor de Franse
filmmakersen acteurs. Alsbeste
film kwam uitdebus hetkassuc-
ces van Louis Malles, 'Au revoir
les infants'. Maar liefst zeven
prijzen eiste ditproductvoor zich
op. Onderandere dievoor debes-
te regie. De prijs voor de beste
niet-Franse film ging naar 'The
last emperor' van de Italiaan
Bernardo Bertolucci. De prijs
voor de beste actrice ging naar
Anemone voor haar rol in 'Le
grand chemin' van Jean-Loup
Hubert. Haar tegenspeler Ri-
chard Bohringer, kreeg deCesar
voor de beste mannelijke ac-
teerprestatie.

De stichtingGeuzenverzet heeft
deGeuzenpenning 1988postuum
toegekend aankoningin Wilhel-
mina, omdat zij als 'moeder van
het verzet in dejaren1940 -1945
een rots in debranding was en
een bindende kracht in het ver-
zettegen degemeenschappelijke
vijand.' De plechtigheid vond
plaats in de grote kerk van
Vlaardingen. Aanvankelijk was
het de bedoeling dat premier
Lubbers depenning zou uitrei-
ken aan prinses Juliana. Door
een zware sneeuwval inhaar va-
kantieoord in Oostenrijkkon de
prinses niet aanwezig zijn en
heeft haar dochter prinses
Margriet de Geuzenpenning in
ontvangst genomen. Daar pre-
mier Lubbers, Vlaardingen ook
niet haalde, geschiedde de uit-
reiking doordecommissaris van
dekoningin, deheerPatijn.

* % * * ■%.

De Amerikaanse pornoster,
JohnHolmes, dieeens beweerde
dat hij met 14.000 vrouwen ge-
meenschap zou hebben gehad is
op 43-jarige leeftijd overleden.
De manager van Holmes, Bill
Amerson, deelde mcc dat Hol-
mes inhetVeteransAdministra-
tionHospital inLos Angeles aan
darmkanker was overleden.
Holmeswassinds 1986nietmeer
opgetreden in pornofilms. In ok-
tober van dat jaarwerd bij hem
eenkwaadaardig gezwel verwij-
derduitde ingewanden. Holmes
werd ookbekend doorde sleutel-

positie die hij had in een onder-
zoek naar de nog steeds onopge-
loste moord op vier personen in
1981. Op zijn proces opverden-
king van moord hield Holmes
staande dathij onder bedreiging
de moordenaars had moeten
brengen naar een huis waar
mensen werden doodgeslagen.
Hij werd van alle blaam gezui-
verd.
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TomPoesende Klokker door Marten Toonder

2031 — Burgemeester Dickerdack tastte duizelig naar zynhoofd, terwyl luj debeide schurken nakeek.
"B-B-Buskruit!" stameldehij."Ondermijnhuis!Eenbomme-tje op die straathoek. Wat zyn ditvoor rare tijden? Alles gaat

trouwensveel te vlug ikkan het niet bijhouden!"
Op datmoment naderde gelukkig decommissarisin naden-ken verzonken en demagistraat boogzich uit hetvenster.

"Bas!" riep luj dringend. "Hallo! Bas!"
"Pr-present!" riep decommissaris opschrikkend.
"Bas!"riep deheerDickerdack metoverslaande stem, "daar

lopentwee schurken!Beladen metontploffingen.Zegaanmijn
huis opblazen!"

ivustig, burgemeester!" suste de politiechef. "Het is een
vreemde ochtend, dat is zo. Het komt me voor, dat alles een
beetje te haastig gaat.Er is iets metdetijd, zeiTorn Poes.En ik
geloof, dathij ergens gelijkhad!"

"Schei uit met jevlugge tijd!" loeide deander, met aanzwel-
lende bloeddruk. "Pak dieschurken!"

Nu was de snelheid van detijdinderdaadaardigafgenomen.
Dat kwam omdatheerBommel tenslottegenoegkreeg vanzijn
gedraaf, en hijgend depas een beetje inhield.

"Ik weet 't niet, Joost!"piepte luj. "De toekomst komt niet
dichterbij, boe hard ikook loop! Dat is heel teleurstellend voor
een heer. Ik ga het wat kalmer aan doen, want dit leidt tot
niets!"

Weekbladkrijgt nergens gelijk
Hoge Raad steunt kinderen Irene

in strijd tegen Privé
DEN HAAG — Het

weekblad Privé van uitge-
verijDe Lage Landen heeft
in cassatiebij dehogeraad
hetkort geding verloren,
dat de vier kinderen van
prinses Irene vorig jaarte-
gen het tijdschrift hadden
aangespannen. Hetcollege
bevestigde deeerdere von-
nissen in dezezaakvan de
rechtbank en later het ge-
rechtshof in Amsterdam.
Privékrijgt nergens gelijk.

Het geding was formeel
aangespannen door prins
CarlosHugo deBorbon, deva-
deren voogd van Irene's min-
derjarige kinderen. De aan-
leiding was een publikatie
met foto's in Privé naar aan-
leiding van het feit dat Car-
los, de oudste zoon van Irene,
vanaf 1986 een schoolinter-
naat in Ommenbezocht.

Irene en haarkinderen slo-
ten in 1981, volgens de hoge
raad "onder druk", een over-
eenkomst met Privé, waarin
hetblad inruil voormedewer-
king aan een reportage be-
loofde dekinderen deBorbon
Parma voortaan met rust te
laten, nietmeertevolgenofte
zullenfotograferen, "tenzij na

(...) bijzondere nieuwe evene-
menten.

De kinderen van Irene
meenden dat Privé met een
nieuwereportage over Carlos
die afspraak heeft geschon-
den.Rechtbank en hofvonden
dat ook. Privé werd op straffe
van een dwangsom van
100.000guldenverboden zich
aan dekinderen op tedringen
ofzehinderlijk te volgen. Het
tijdschrift was het hier niet
mcceens,beriep zichop debo-
ven aangehaalde passage in
het contract en ging in cas-
satie.

De hoge raad onderschrijft
het oordeel van derechtscol-
legesin dehoofdstad, datPri-
vé weliswaar niet in strijd
handeldemet degemaakteaf-
spraak en dus geen wanpres-
tatie leverde, maar wel dat
het blad "onrechtmatig" han-
delde. De methoden van
nieuwsgaring waren ontoe-
laatbaar.

Het hofbetrok in zijn von-
nis bovendien de inhoud van
het gewraakte artikel. Ook
die inhoud deugde niet, aldus—vrij vertaald — het hof.De
hoge raad is het daarmee
eens.

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

*****
TELECURACAO
DINSDAG: 16.30Meatballs & Spaghet-
ti; 17.00 MTV Musical; 18.00 Obra di
man kv Loupe; 18.30 Mirai Skucha;
18.45 informe deportivo kv Hector Ro~
sario; 19.00TempupaDios; 19.05Kus-
hina di oro kv Saida Hernandez; 19.15
Showbiz; 19.30 Small Wonder; 20.00
Notisiero Tele-8; 21.00 Enkuentro kv
Paul deWindt; 21.30 Tesoro di Kórsou
kv Hermanito: «AlejandroFrans»; 22.00
Wega di Number; 22.10 Bokswedstrijd
Ibi Zimmerman vs Easy Boy Michael;
23.00 Sluiting.

WOENSDAG: 16.30 Ora pa mucha;
17.00Flintstones; 17.30Harold Uoyds;
18.15 Lome Greene's newwilderness;
18.45 Informe deportivo ku Hector Ro-
sario; 19.00Tempu pa Dios; 19.05 Di-
menshon Artistiko kv Maritzai Richard;
20.00 Notisiero Tele-8; 21.00 Falcon
Crest; 22.00 Wega di Number; 22.10
«60» Minutes; 23.00 Sluiting,
(wijzigingen voorbehouden)

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN: Patiëntenvan de
artsenvan Bandabao(3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan hun eigenhuisarts bellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie dedienstdoendearts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA,tel.: 85544): openingstijdenvan
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
opzon- en feestdagen alsmedeopwerkda-
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel.:
85917.
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/mvrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degehele daggesloten;na 17.00uurkunt u
dezustervan de wacht bellen: zusterLeito,
tel.: 641217,pageboy 027-360.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgensafspraak.

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

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curacao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 6T2040; 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 maandagt/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 geopendvan
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; opzaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

*****
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA ISLA(tel.: 663895): openingstijden
van maandag t/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voor spoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Paradeis, Santa Maria, Winston
Churchillweg 155,tel.: 80800.
Punda
Antilliana, KayaFlamboyan 1-A,te1.:76200/
76208.

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

ASOSIASHON Dl MUSIKO: 19.00 uur le-
denvergadering- San Mateowijk.

TONEEL: 20.30uur 'Birinia denComeBack
no. ll' gebrachtdoortoneelgroep Arteproba
0.1.v. Anthony Jamanika(optreden van La
Perfecta en El Unico) -Centro Pro Arte.

TIENDA Dl LEY (spreekuur): op dinsdag
van 18.00-20.00 uur op Martinus Ba-
sisschool, Brionplein.

WOENSDAG
DIVERSEN
SEDUKAL:elkewoensdagvan 14.00-16.00
uur iser vrij spreekuur.

DINSDAG 15 MAART 1988AMIGOE2

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess



PWFG: INSPECTEUR GEZONDHEID ONTBREEKT
'Beroepszieke arbeiders op werk'
Overheid moet meer doen
aan controle bedrijven

WILLEMSTAD —De vakbond PWFC is van mening
dat de overheid meer moet doen op het terrein van de
bedrijfsgeneeskunde. Het betrokken departement
functioneert volgens devakbondniet goed,aangeziener
geen veiligheids- inspecteur aan dit departement ver-
bonden is.Aangezien ergeen inspecteur is, die deveilig-
heid voor de gezondheid van de werknemers contro-
leert, zijn er volgens de PWFC in een aantal bedrijven
diverse werknemers die lijden aan een of andere be-
roepsziekte.

Zovraagt devakbond zich afofde werknemers van de batterij-
fabriek voldoende lichamelijk
onderzocht worden. In deze fa-

briek zouden evenals in de ver-
ffabriek werknemers zijn, waar-
van hun bloed lood bevat. De
vakbond vindt dan ook dat de

overheid mensen moet aanstel-
len dievoldoende kennis hebben
van bedrijfs- geneeskunde en de
betrokken fabrieken contro-
leert.

SEMINAR
Op het seminar over veilig-

heid op het werk en gezondheid
van de werknemers die vak-
bonds- organisaties ILO en SSK
van 22 tot 26 februari gehouden
hebben, liet prof. BedachtuitBo-
naire een waarschuwend geluid
horenover hetgebrekaanveilig-
heids- maatregelen die de ge-

zondheid van de werknemers
waarborgen. Zo moet volgens de
professor meer gedaan worden
op het gebied van bescherming
van het gehoorvan mensen. Alle
geluiden die harder zijn dan 85
decibel zijn slecht voor het ge-
hoor en dit gevoelige orgaan
moet tegen geluiden van meer
dan 85 decibel beschermd wor-
den, anders is dekans groot op
een gehoor- beschadiging welke
in geen enkele kliniek hersteld
kanworden, aldusprof. Bedacht.

Aan hetslotvan hettweede se-
minar over dit onderwerp heeft
prof. Bedacht zijn onderzoeks-
resultaten over het gehoor van
Antillianen bekend gemaakt.
Verderraadt hij hetgebruikvan
de populaire 'walk man' af, om-
dat deze een gevaarkunnen op-
leveren voor de gezondheid. Hij
wijst erop dat in verschillende
landen de invoer van dergelijke
apparaten verboden is, maar"op
Curacao is allesmogelijk", aldus
de professor. Dit zijn de voor-
naamste punten van dit semi-
nar, die de vakbond PWFC mid-
delseen briefaan demedianar.r
voren brengt.

WILLEMSTAD — Onlangs is
de vierde workshop voor winkel-

personeel gehouden.De groep be-
stond uitveertigpersonen. Na de
workshop ontving iedere deelne-
mereen diploma.

Foto: de groep met de directeur
vanFEFFYK, Colin Valeriaan.

Honderd jaar
Emmabrug

WILLEMSTAD — Om hetöonderd-jarigbestaan van dekoningin Emmabrug te vie-
ten

-> heeft de Curacaoserege-
*??-g een commissie benoemd
?>e belast is met het sa-
menstellen van een activitei-ten- programma voor zowel
J*e toeristen als de lokale be-voiw

UP dinsdag 8 mei 1888 werdnze eerste pontonbrug officieel
geopend door waarnemend gou-verneur Solomon Cohen Henri-■»Uez, die tevens vice-voorzitterWas van de 'KolonialeRaad.
dp a geschiedenis leert ons dateAmerikaanse consul op Cura-
de u°nard Burlington Smith,
l,fZe °rug ontworpen en ge-
wj f heeft en °P diensverzoekrd deofficiële naam 'BrugKo-,' lngin Emmma der Neder-'anden'., De commissie 100jaarEmma-*ugstaatondervoorzitterschap,an JackieVoges, direkteurvanV.uracao Port Authority. Ver-killende overheids- ambtena-«n en personen uit deprivate-ector maken deel uit van dezedie voor alle festivi-««tenmoet zorg dragen.

Deze maand inschrijving
Cursus Braziliaans-Portugees

WILLEMSTAD - Op
woensdag 18 april start een
cursus Braziliaans- Portu-
gees.Decursus dietot standis
gekomen door samenwer-
king tussen Instituto
Lingwistiko Antiano (ILA),
de UNA en de Braziliaanse
ambassade in Venezuela, is
bedoeld voorbeginnersen ge-
vorderden. Vooruitlopend op
de eerste lesdag wordt er op
woensdag 13 april een infor-
matie- avondgehoudenop de
UNA.

De intensieve cursus duurt
driemaanden eneindigt op 18ju-
li. Gedurende deze periode zul-
len twee groepen zes uur per
week college volgen (twee maal
drie uur, van 18.00 tot 21.00
uur). De ene groep krijgt op
maandag en donderdag taalon-
derricht, de andere groep op
dinsdagen vrijdag.

Het lesgeld bedraagt 75 gul-
denper maand. Hetbedrag moet
voor detiende dagvan elkecur-
susmaand gestort worden op re-
keningnummer 523834 bij Ma-
duro&Curiel'sBankNV, tenna-
me van ILA- applicatiecursus
Braziliaans- Portugees. De prijs
voor benodigd lesmateriaal is
hierbij inbegrepen.
Bij het afsluiten van de cursus
krijgen deelnemers die mini-
maal zeventig lesuren hebben
gevolgd een certificaat uitge-
reikt.

Zowel deinformatie-avond als
de cursus vinden plaats in de
Universiteitvan deNederlandse
Antillen. In verband met de in-
deling in categorieën is het van
belang dat de aanstaande cursis-
ten de informatie- avond (19.00
tot 20.00 uur)bijwonen. Zij moe-
ten dan tevens hun stortingsbe-
wijs hebben en op aanvraagtonen.

Inschrijvings- formulieren
zijn bij de UNA verkrijgbaar,
maar ook bij het Departement
van Onderwijs,StaRosa 48enbijdeCentraleDirectie van hetDe-partement van Onderwijs,
Schouwburgweg 24. De in-
schrijf- formulieren moeten voor
29 maart ingeleverd zijn bij het
ILA, Schouwburgweg 26(vierde
verdieping).

Met 'uitzet' onder
arm aangehouden
■ WILLEMSTAD — Rond
kwart voor twee vanochtend is
een man aangehouden die met
een tas textiel over de Schar-
loowegliep. De zesbaddoeken en
de 2 sets beddespreien die in de
tas zaten, bleken afkomstig te
zijnvan een diefstal.

Hond bijt kind
WILLEMSTAD — Een loslo-

pende hond heeft in de wijk
Souax een elf- jarig kind gebe-
ten.Hetmeisjewasbij aankomst
van depolitie reeds naar depoli-
kliniek vervoerd.

De eigenares van de hond ver-
klaarde datzij nietbij machte is
een afrastering voor haar wo-
ningtekopen, waardoor dehond
telkens achter voorbijgangers
aanloopt. Aan deketting leggen
lukteniet.De hond had alenkele
keren deketting stukgetrokken.
De eigenares wilde de hond niet
naar het asiel brengen. Op haar
verzoek heeft de politie de hond
afgemaakt.

HOGER PEDL
Hetzelfderapport waar devra-

gen over gaan, geeft duidelijk
aan dat het peil van ons onder-
wijs omhoogzal gaanals de leer-

lingen op de lagere school hun
onderwijs in demoedertaal kun-
nen volgen. Met name de door-
stroom naar hetHAVO is met de
huidige situatie zeer bedroe-
vend. Zes procent om precies te

Kerk Sta Rosa
bestaat 150 jaar
WILLEMSTAD — In het kader
van deviering van het 150-jarig
bestaanvan dekerk teSantaRo-
sa in augustus zal een commissie
enige bijeenkomsten organise-
ren metliederen en discussies in
deparochie. Tevens zullenperio-
diek pamfletten uitgedeeld wor-
den. De commissie is belast met
het doen opleven van de be-
langstelling van deparochianen
van Santa Rosa voor de historie
van dekerk en voor het leiden
van een Christelijk leven.

Nederlandse Antillen en
Aruba willen hogere straffen
Dertig jaarvoor
handel in drugs
WILLEMSTAD — De Ne-

derlandse Antillen en Aruba
willendemaximumstrafvoor
handel in drugs verhogen tot
dertig jaar. Tevens wordt er-
aan gewerkt om hetmogelijk
te maken, dat gelden, waar-
van de afkomst nietkan wor-
denverklaard, inbeslag kun-
nen worden genomen.

Dit maakte minister van Jus-
titie ir Don Martina gistermid-
dag tijdens een persconferentie
bekend. "De capitan van een

drugsbende is eigenlijk een
moordenaar, opkorte ofop lange
termijn", aldus Martina. Dertig
jaar is demaximun straf, die ie-
mandkan krijgen. Vandaar dat
die tijdwordt aangehouden.

Procureur- generaal mrRo-
bert Pietersz voegde eraan toe,
dat getracht wordt uniformiteit
in de straffen tebereikenin de de
landen diedeeluitmakenvan de
Caribische regio. "In sommige
landen is een straf mogelijk van
30,35of40 jaar.Wemoetenvoor-

komen, dat drugs- handelaren
naar de Nederlandse Antillen
komen, omdat ze hier minder
strafkrijgen", aldus de procu-
reur- generaal.

Erasmusschool schrijftBC brief:
Papiaments op school
werkt kosten besparend

WILLEMSTAD — Het be-
stuur van deErasmus school
heeft in een schrijven aan het
Bestuurscollege enkele vra-
gen gesteld. De vragen heb-
ben betrekking op het rap-
port dat onlangs verscheen
over het onderwijs- beleid
voor de jaren '90. In dit rap-
port komt naar voren dat de
voorbereidingenom de Papi-
amentse taal in het lager on-
derwijs te introduceren,
voorrang moetkrijgen in het
beleid. Uit dit zelfde rapport
blijkt ook dat in hetverleden
eenzelfde advies is gegeven
aan het Bestuurscollege,
maardatditerweinigmeege-
daanheeft

Hetrapport gafverder aan dat
Papiaments op de scholen de
regering een bedrag van ruim
785 duizend gulden kan bespa-
ren. Dit bedrag werd het 'rende-
mentsverlies' genoemd en had
betrekking op de kosten die het
gouvernement heeft door het
doubleren van leerlingen op de
lagere school.Hetbestuurvan de
Erasmus school komt naeenre-
kensom op een bedrag van niet
minder dan 7.6 miljoen gulden.
Vraag van de school aan hetBe-
stuurscollege: hoe dat aan het
bedragvan 785 duizendkomt en
waarom nog zo lang gewacht
wordt met het introduceren van
demoedertaal op de lagere scho-
len, als dit de overheid alleen
maar voordeliguitkomt.

Prijsindex-cijfer
WILLEMSTAD — Als gevolg

van een correctie in de opgaven
van de watertarieven zijn de
prijsindexcijfers van de con-
sumptie van huishoudens voor
Curasao en Bonaire gecorri-
geerd voor de maanden novem-
ber 1986 t/m september 1987.

Ten opzichte van december
1986steeghetprijsindexcijfer in
september 1987 met 2,1%. De
stijging over de periode septem-
ber 1986/september 1987 be-
droeg 3,4%. De totale prijsstij-
ging over het jaar 1986bedroeg
3,0%, terwijl de stijgingover het
tweede halfjaar 2,3% bedroeg.

zijn, van de Papiaments spre-
kende kinderen zietkans om het
HAVO te halen na de lagere
school. Volgens de onderteke-
naars van de briefaan het Be-
stuurscollege is dateen 'slechte'
zaak. De regering kan er nu wat
aan doen maar laat op zich
wachten, zo stellen zij.

"Volgens ons is het invoeren
van het Papiamentu in hetbasi-
sonderwijs een zaak van samen-
werkingtussen deoverheiden de
schoolbesturen. Ook met depar-
ticuliere scholen, zoals de onze.
Wij willenvooruit.Wie niet? Als
deoverheidvindt datzij nog niet
klaar is om deoverschakeling te
bewerkstelligen, laat zy dan in
iedergeval diegenen steunen die
destapnaarbeteren voordeliger
onderwijs al hebben genomen of
willen nemen. Wij zullen er
straks allemaal de vruchten van
plukken". Zoeindigt debriefvan
de Erasmus school aan het Be-
stuurscollege.

MEERREGELS
Met nadrukwezen deminister

vanJustitieen deprocureur- ge-
neraal er op, dat ze niet ver-
wachten, dat deze straf- verho-
gingalleenzaligmakendzal zijn.
Om destrijd tegen de drugs suc-
cesvol te kunnen voeren, is nog
tal van andere maatregelen
noodzakelijk: "maar dit helpt
mee, een hogere straf', aldus de
procureur- generaal.

MinisterMartinazeinietkun-
nen geloven, dat het ooit zover
zal komen dat in Colombia drugs
gelegaliseerdzullen worden..

Die gedachte is onlangs uitge-
sproken door eon Colombiaanse
procureur- generaal. "Politiek
gesproken kan dat nooit gebeu-
ren. Jekunt nooit toestaan, dat
misdadigers de toekomst van
een land of van de mensheid
gaan bepalen", aldus Martina,
dieeveneens zei, dat nimmer de
gedachte mag post vatten datde
strijd tegen de drugs- handela-
ren verloren is.

BESLAG
Procureur- generaal Pietersz

verwacht veel van de wettelijke
maatregel, dat gelden in beslag
kunnen worden genomen, waar-
van de herkomst onduidelijk is:
"Er zal ook moeten worden be-
paald, dat er een 'omkering van
het bewijs' komt. lemand die
over grotehoeveelheden geld be-
schikt, zal moeten bewijzen dat
hij eerlijk aan het geld is geko-
men. Zo met, dankan het in be-
slagworden genomen. In deVer-
enigdeStatenheeft datalveel ef-
fect gehad.Er is al meergeld ge-
confisceerd dan hetbedrag dat
jaarlijks ter beschikking staat
om de drugs te bestrijden".

Groot aantal deelnemers workshop
Clay Toppenberg krijgt beurs
voor Theaterschool Amsterdam
WILLEMSTAD — De

workshop over toneelregie
die de Theaterschool in
Amsterdam op Curacao en
Bonairebegin dezemaandge-
houdenheeft,is volgens dein-
itiatiefnemers een succes ge-
worden. Van de 40 deelne-
mers opCuracao is de28-jari-
geClay Toppenberg uitgeko-
zen om als leerling aan de
Theaterschool in Amsterdam
een studie toneelregie te vol-
gen. Deze studie is mogelijk
geworden doordat de
OKSNA een volledige beurs
terbeschikking heeftgesteld.
Tevens heeft deze instelling
toegezegd datvoor dekomen-
de drie jaar jaarlijks één stu-
dentmet een beurs de Thea-
terschool inAmsterdam zal
kunnen volgen.

De leiders van dezeworkshop,
Ad van Kempen
(acteur/regisseur) en John Leer-
dam (regisseur/docent drama),
hebben samen met Edison Bor-
nachera van Radio Hoyer de

MTS- er Toppenberg aangewe-
zen als de meest getalenteerde
gegadigde voor deregie- oplei-
ding. Deze gaat voor een periode
vanmaximaal vijfjaareenoplei-
ding aan de Theaterschool inAmsterdamvolgen.

Tevens hebben Van Kempen
enLeerdam met een aantal men-sen gesproken die enthousiastzijn over het idee een thea-terschool in de Nederlandse An-tillen te vestigen. Egbert Lamp(OKSNA) en Ephne Isenia(OKSNA), H. Martinus Arion(schrijver), Diana Lebacs(schrijfster, actrice) en Pacheco
Domacasse (hoofd Sectie Cul-tuur) hebbenvolgens deartistie-ke leider van de Theaterschool
hun volle medewerking aan dit
project toegezegd. VanKempen:
"Inseptemberzal ik met een uit-
gebreid plan op tafel komen om
de theaterschool hier van de
grond te krijgen. Als alles vol-
gens plan verloopt, zullen John
Leerdam en ik in februari of
maart volgend jaarnaar Cura-

cao terugkomen om misschien
wederom een workshop te orga-
niseren".

Ongeveerveertig mensen heb-
ben met veel enthousiasme en
liefdevoor het toneelvak aan de
workshops opCuracao die in het
papiamentu worden gehouden,
deelgenomen. OpBonaire waren
in totaal twaalf deelnemers. In
dezeregie- workshops is opover-
zichtelijke wijze uitgelegd wat
de verantwoordelijkheden zijn
van eenregisseur. Naar aanlei-
dingvan dezeworkshops gaande
deelnemers nu voor kleine
groepjes mensen in huizenthea-
terstukken opvoeren. Naar Ad
van Kempen de Amigoe mee-
deelde, is er op Curacao veel ta-
lent aanwezig. "Wat deze men-
sen verder nodig hebben is pro-
fessionele coaching. En
misschien, als er in detoekomst
voldoende professionelen op dit
eiland zijn, wordt ons ideaal van
een eigen theaterschool op de
Nederlandse Antillenookgerea-
liseerd".

1 nolastico
» LJI!_J Curacao, N.A.
£ plastic cups& bestak
elektra- en riolering» buizen^

WILLEMSTAD- Broeder1 °n en zuster Modesta waren er
v<*nm.orgen bij, toen bij HuizeWelgelegen een enorme hoeveel-

medische apparatuur werd
ezorgd. Het is een deel van de

z?nding, die werd verzameld
deRotary ClubAmsterdam,

lusterModesta krijgt ook de be-
schikking over een ambulance.Het is nogniet bekend onderwel-
** instellingen de medische ap-
wratuurzal wordenverdeeld.

612303/612201
N^^^ Fokkerweg 50Geschenken voor broeder en zuster
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Deelnemers uit Virgin Islands, Curacao en Aruba

Internationaal schermtoernooi
SANTA CRUZ — Dertig

deelnemers uit de Ameri-
kaanse Virgin Islands, Cura-
cao en Aruba zullen op 19en
20 maart deelnemen aan een
internationaal schermtoer-
nooi ter gelegenheidvan de
nationale dagvan Aruba.

Uit de Virgin Islands komen
tien schermers, uitCurasao acht
en uit Aruba twaalf schermers.
Hetprogrammavermeldt: zater-
dag 19 maart half negen 's a-
vonds aanvang van de wedstrij-
den heren degen individueel.
Het aantal deelnemers in de
eerste ronde is 24, waarvan zes-
tien overgaannaar deeindronde
voor directe eliminatie met her-
kansing. Omelfuurvolgt deoffi-
ciële opening van het toernooi.
Een kwartier later beginnen de
directe eliminatie- wedstrijden
van zestien heren. Om vier uur
's middags wordt een aanvang
gemaakt met de dames- wed-
strijden tussen deelnemers uit
Aruba en deVirgin Islands.

Zondag20maartvinden de he-
ren equipe- wedstrijden plaats
met deelnamevan vermoedelijk
twee equipes van Aruba, twee
van Curagao en twee van de Vir-
ginIslands.

Het internationaal

schermtoernooi wordt georgani-
seerd door de Scherm Amateur
Bond Aruba (SABA) en gespeeld
in deSporthal.

St Patricks
Day Dinner in
Americana hotel

ORANJESTAD—Women's
ClubofAruba (WCA) organi-
seert op donderdagavond 17
maart een St Patricks Day
dinner inhetAmericanaAru-
ba Hotel.

Na het diner bestaat er gele-
genheid om op muziek van
Sound and Harmony te dansen
tot in de vroege ochtenduren,
hetgeen tegelijk een goed begin
is van de nationale dag, 18
maart.

Kaarten voor de St Patricks
Day- dinnerzijnverkrijgbaarbij
de WCA- leden en Antraco. Een
groot aantal zaken heeft
deurprijzen beschikbaar ge-
steld.

Informatie avond
Wit GeleKruis
over suikerziekte

SAN NICOLAS — Het Wit
GeleKruis organiseert een
aantal informatie- avonden
over suikerziekte, in samen-
werking met het informatie-
centrum en de Nationale Bi-
bliotheek.

Vanavond vanzeven totnegen
uur vindt de eerste lezing — in
het Engels en Papiamentu —plaats in het Teresia Center in
San Nicolas. Informatie zal wor-
den gegeven door dokter Britt-
Croes (huisarts), mevrouwKap-
pel (diëtiste) en de Wit Gele
Kruis- wijkverpleegsters Or-
man enRombley.

Deze lezingzal ookworden ge-
houden in Santa Cruz (21
maart), Noord (24 maart) en
Oranjestad(29maart).

AMIGOE4

ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT
QfMVft^E^: Viert met deKlwanisclub of Aruba

(MYV^Pm^r^~> *Da 9 van v,a9"" Volkslied
Vrijdagavond In Club Visage

T^^Agfcs Muziek: Musical Timeen Papfto ISu Doble Sabor.
jp. .Jy Toegang: 15florin, kaarten N| ledenKlwanisclub en Visage. 'ü\^rDebeste Pizza haalt Übij fra-ffflU^I lg. smithBlvd. G:Q/pcif© PiZaE/^
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fc/\/l THE CHARLESW«U ST. PAUL SHOW
(onder nieuwedirectie) Ace. by Stacey Marks and our

I zeer verzorgde rijsttafel. ?wmging HousendFerrari.

i Openll.oo?middernacht. ** jurtamtime^O.3op.m.

| Happy HOUr 6.00- 8.00 Ta- Club openfrom 9:00 p.m. till2:00 a.m.
i iy U/over Cover charge show-time$7.50 min.2 drinks
i ly *"»««■ For reservations please call 33555i li ' 'Feest... jubileum... verjaardag... verloving, enz.
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>^De kinderen van
ImeldaHof

en het
Marine verlofcentrum Eagle Beach

bedanken aldiegenen die zich hebben ingezet voor het

Country & Western feest
van 12maartj.l.

ABN KORPS MARINIERS
ALHAMBRA LAUNDA
AMERICANA UCORESARUBA
AMIGOE LUCOR JEWELERS
ANTILLANA DE VIAJES MARISKA
AQUARIUS MCDONALDS
ARUBAFREEPORT ELECTRONICS NEWAMSTERDAMSTORE'S
BEAUTIUTIES OPTICA MODERNA
BENETTON ORANJESTADPRINTING
BOOLCHANDS PRO FASHION
BOULEVARD CENTRE VILLA'S RADIO CARINA
BOUWMIJ. ARUBA SURPRISE
CASA JUVENIL TIENDA ODUBER
COMPRA TOMMYANDFRANCIS
DANSAARUBA TOYOTA
DIARIO TROPICALBOTTUNG CO.
VANDORP VERUBA
D.O.W. VOICE OFARUBA
EMANTRAVELCO. WIMCO
GALERIA MODERNA DE WITSTORES
GOLDEN TUUP
HAIRBEAUTYSALON
HOLIDAY INN

En: Adriaan, Diane,Holly, Michael,Ron, Diana, Anet, Emiel,
Henk, Jim, Nico, Teus en Henny.

V J

ABN Bank
Aruba Branch

Nosta ofrece na turnos klientenan eu nan salario tacore via
nosbancoriba uncuentacorrienteesiguientefacilidadnan:
A. Sobregiroriba nan cuenta corriente

B. Financiamentopacompra,construccion,reparacionofmodemisacion
di vivienda

C. Financiamento pa compra di auto

D. Prestamo personal

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

F. Servicio pa obtene vn tarjeta di credito

G. Cuenta di ahoro

G. Facilidad pa habri vn cuenta na Hulanda pa estudiantes
Esaki ta djiesaigun dietantisimobeneficionan eu ABNBANK taofrece
pa anjas largo caba.
ABN BANK, e banco eu oficinanan den 44 pais rond di mundo.
Abo tambe ta eu ABN BANK?
Pa mas informashon sea asinabon di jamanos natelefon nr. 21515y nos lo
atende bo gustosamente manera semper.

m\ tencion personal pa su clientenan
Kj o Banco di confianza

Aruba Branch

ARUBA HOTEL&
TOURISM ASSOCIATION

TheAruba Hotel & TourismAssociation has ava-
cancyfor an

EXECUTIVE SECRETARY
Inquiries for part-time employment are also wel-
comed.
For further information call Mr. Henk Smouterat
22607 or 33188, or apply in person at theAHATA
office, ENNIA building, Room 22, first floor.

WENEN — De Hongaarsepolitie TYRUS — Gemaskerde mannenheeft vanmorgen vroeg vier leden hebben twee Palestijnen dood-van de Hongaarse oppositiegearres- geschoteninTyrusin hetzuidenvanteerd. Dit is in Wenen vernomen uit Libanon. Het isonbekend wie de da-Hongaarse emigranten-bron. derszijn en wat hetmotiefis.
***** *****
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AGENDA

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

Telefoon: 24333.

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

Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

POLITIE: 100.
ALARMCENTRALE: 115.

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

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
!:20.15uurBac/(to//jeSeac/i (14jr.).
H: 20.45uur Spaceballs (18 jr.).
DRIVE-IN:2o.3ouur TheßunningMan (14
ir).

*** * *
BOTICA'S (nachtdienst)
Pabao brug:Santa Anna, tel.: 28181.Pariba brug:San Nicolas, tel.: 45712.

WACHTREGELING DOKTOREN
Oranjestad, Madiki, TankiFlip, Noord,Tanki
Leendert, Paradera en Sta.Cruz: dokter E.
Laclé, Seroe Pita 54-B, tel.: 23379/28442.
Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokter M. Cheung, via Centro Medico San
Nicolas, tel.: 48833.

WITGELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:
'el.: 28288/25543;Savanetaen Brazihtel.:
47020/48301; SanNicolas: tel.: 45906; Da-
kota: tel.; 29008(wijkgebouw), 24444 (kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
c«n of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale opte bellen,tel.: 115)

TELEARUBA
DINSDAG: 18.00Robotech II; 18.30CNN
lnternationalnews; 19.30Politicalprogram;
j9-45Actualidad;20.00Telenoticias;20.30Tr>e Cosby show; 21.00 Falcon Crest:
«Maggie»; 22.00 Larry King show; 22.50Showbiz today(CNN); 23.30 Sluiting.

WOENSDAG: 18.00 Thundercats; 18.30
CNN international news; 19.30Profile ofna-tofe; 20.00 Telenoticias; 20.30 Mama's fa-mily; 21.00 Documentary: «From the Hor-
se'sMouth» (part 1);22.00Larry King show;
2250 Showbiz today(CNN); 23.30Sluiting.

*****

DIVERSEN
PLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
"Jks geopend varro7.oo-20.00uur; na 20.00uur informaties via verkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
«4.00uurperdaggeopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00 uurtot maandagmor-gen 07.00uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-TAAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45/18.30-19.30uur.

KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:■£652/22817): informatiecentrum«oensdag geopendvan 08.30-12.00 uur -raardenbaaistraatB (boven).
B°NBINI FESTIVAL: 18.30uurin FortZout-n*n (Tipico Serenata Arubeflo enaansgroepFlordiTrinitaria).
U^BA RAC|NG ASSOCIATION (ARA):
».dü uur vergadering voor leden, dragra-jwsen drag- liefhebbers -Antonio'sRestau-

Ü^J?ELE KRU,S: 1900u"r «nformatie-vona over suikerziekte (sprekers: dr Britt-oes, d,etjsteKappe| enNi^enRombley)-Teresia Centerte San

2t2?^ENIGING 'NOS HUBENTUD':
No^a22oOuurvieringeerstelustrum-Villa

(PRfm ECJ° EDUCATION PA ADULTO£tA): 19.30-21.00 uur landbouwcursus-Landbouwstation Santa

WOENSDAGP.VERSEN
ninnSEo HIST°R'KO ARUBANO: ope-
'^gstijdenmaandagt /m vrijdagvan 09.00--,°°/16.00-19.00uur;zaterdagvan 09.00--''■UO uur.

tot bevordering ver-antwoord OUDERSCHAP (Famia Pla-
ir3); dagelijks van 08.00-12.00/13.00-

-'D-00 uur - Medical Centre, Bemhardstraat'g San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/
de praktijken in hetWit GeleKruis- ge-"°uw: dinsdag 10.00-12.00uur teNoord 66,

*"■" 23425; 13.00-14.00 uur te Oranjestad,
tel.: 23168;

"pensdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruz**;. tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00
Can» PamP°enastraat 15, Dakota,
r^tro di Barrio Dakota, Pampoenastraat
Ci,',h7.: 23822; donderdag08.00-10.00 uur.diniLCai<'ue,fO' Paradera 47A, tel.: 24280:ainsdag 08.00-10.00 uur.

LLii?f^ U LEVENS-, GEZINS- EN HUWE--Ieu^MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg9A,
1?rSr lepin9): iedere werkdag van 07.30-
-snVro''l3.oo-16.30 uur (ook mogelijk af-haakte makenvia tel.: 23145 of 25111).

NACIONAL (ope-
ANs?*<»den>APrTml;iAANSE SECT|E. STUDIEZAAL,rnaanJr INGKBAm' EN TIJDSCHRIFTEN:Krmï. 9 t/m vana' 07-30 ""f (de
sen iö!.nTijdschriften- afdeling is ook tus-00-13.30 uur open).WoIHNING AFDELING: maandag,2^!"sdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30-
-17nn UUr' dlnsda9 van 09.00-12.00/13.30-
-(W uur; donderdagvan 13.30-17.30 uur'«morgens gesloten).

m& SAN NICOLAS: openingstijden
131,ï t/m vr'idag van 09.00-12.00/ten^l °°.uur; woensdagochtend gesio-

'■ 'n oe middaguren geopend van 12.30-

19.00 uur, om 13.30 uur uitlenen van boe-
ken; van maandagt/m vrijdag van 08.00-
-12.00/13.00-17.00 uurstudiezaalopen voor
publiek

SHASA(Stichting Hulpaan Slechthorenden
Aruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/o
Eagledub), is dagelijksgeopendvan08.30-
-12.00/13.00-16.30 uur.

CENTRO KIBRAHACHA (dagverblijf
voor bejaarden): openingsuren dag-
verblijf: 08.00-12.00 uur;kantooruren:
07.30-12.30/14.00-17.00 uur - Piedra
Plat 23(tel.: 28159).

*****

RECHTERS
Tijdens de bespreking tussen

de ministers werden vijf voor-
drachten voor nieuwe rechters
goedgekeurd, alsmede werd over
het nieuwe ontwerp van Wet-
boek van Strafrecht gesproken.
De onlangs tussen Aruba en de
Antillen gesloten protocols ten

aanzien van luchtvaart en com-
municatie werden goedgekeurd.

Premier Eman haalde nog
aan, dat begin 1986 de nodige
wrijvingen tussen beide landen
ontstonden, doch dat nu gespro-
ken kan worden van een goede
samenwerking, terwijl duidelijk
weer blijkt, dat Aruba zowel in
als buiten het koninkrijk geac-
cepteerd wordt.

Na afloopvan debesprekingen
maakten de Arubaanse minis-
ters op uitnodiging van premier
irDon Martin een tocht door het
centrumvan Willemstadomvan
nabij verschillende activiteiten
gade te slaan. Premier Eman
stelde, dat zij getuigen waren
van enige projecten alsmede
voorzieningen, die reeds getrof-
fen werden waaruit bleek dat
ook in Willemstad de zaken met
kracht worden aangepakt, het-
geenCuracaozeker ten goedezal
komen.

Na de lunch keerde de Aru-
baanse delegatie naar Aruba
terug.

ORANJESTAD - Waar eens
depolitiewacht stond, wordt nu
metman enmachtgewerktaan de
bouw van het Coral Reef Hotel,
datovereenjaargereedmoetzijn.
Op de foto een overzicht van de
ruim tweehonderdpalendie inde
drassige bodem geheid moesten
worden om een stevigeronder-
grondte krijgen.

Festival van
Mexicaanse liedjes
voor voetbal
veteranen

ORANJESTAD — Vetera-
nen voetbalclub FCRoma or-
ganiseert ook dit jaareen fes-
tival van Mexicaanse liedjes
door veteranen- voetballers.
Het festival is op 9 april in
Centro di Barrio Dakota.

De veteranenclubs, Nacional
Vets, Estrella Vets, Bubali Vets,
Flor de Oriente, Teacher's Uni-
ted, Inter, Phoenix, Ayó Vets,
Budweiser, Atlantico Maxell,
POVA, Jong Aruba, Mercurius,
Joey'sVets en FC Roma, werden
uitgenodigd hun zangers in te
schrijven voor dit festival. Alle
zangers zullen door Mariachi
Perla diArubaworden begeleid.

Vertegenwoordigers van ge-
noemde clubs worden morgena-
vond om zeven uur op een ver-
gadering in Centro di BarrioDa-
kota verwacht.

Beeldhouwwerken
Expositie
leerlingen
kunstacademie

ORANJESTAD-De leerlin-
gen van de Vrije Kunstacade-
mie, onder leiding van Maritza
Erasmus, organiseren een ex-
positie van hun beeldhouwcrea-
ties. De expositie 'Escultura
1986-1988' is van 17 tot en met
31 maart in het Institute di Cul-
tura in Oranjestad te zien. Op
werkdagen is deexpositieruimte
open van acht tot twaalf uur
voormiddag, half twee tot vier
uur 's middags en zeven tot ne-
genuur 's avonds.In deweekein-
denis ditvanzeventotnegen uur
's avonds.

ADN-bestuur

Brief Booi getuigt van
gebrek aan tolerantie

ORANJESTAD — Het be-
stuur van de Aceion Demo-
craticoNacional (ADN) isvan
mening, datdebrief, diehaar
oud-voorzitter en ex-
-Statenlid JohnBooi aan het
partijbestuur richtte om zijn
ontslag toe te lichten, getuigt
van gebrek aan tolerantie,
een gebrek aan inhoud om
deel tenemen eneen grootge-
brek aan oprechtheid met de
Eartijraad. De partij ont-

oudtzichinhaarbriefomin-
ternezakente bespreken, om-
dathet doel is om het weder-
zijdsrespect te behouden, zo-
alsmen in deADNgewoon is.

Tot slotvan haarbrief doethet
bestuurnogeen aanval opde uit-
latingen van Booi, die spreekt
over zijnkiezers en aanhangers,
terwijlBooi eerderstelde datnie-
mand persoonlijke stemmen be-haalde doch dat deze van de par-
tij zijn.

Het bestuur stelt "bij het
scheidenvan demarkt leertmen
dekooplui kennen" en het is een
tegenvaller Booi zo te leren ken-
nen. Terwijl men hem toch altijd
had gezien alseen degelijk poli-
tiek voorbeeld, zowel in als bui-
ten de ADN. Na aangehaald te
hebben, dat Booi juist in devas-
tentijd met zijn brief kwam,
haalt het bestuur de ontwikke-
lingen in de partij ten aanzien
van Booi aan, die in 1985 tot
voorzitter werd gekozen en dit
bleef tot 4 december 1987.

Uitvoerig verdedigt het be-
stuur haar standpunt ten aan-
zienvan gebeurtenissen waarbij
volgens haar Booi gefaald zou
hebben. Duidelijk wordt hierin
gesteld, datdepartij nimmereen
van haar stafleden gebonden
heeft om te stemmen ingevolge
debeslissingofwens van depar-
tij. Omdat hetbestuur in dezede
verplichting van ieder Statenlid,
zoals vastgelegd in de constitu-
tie, erkent enrespecteert.

Na nog enige malen de vraag
te hebben gesteldof alleen John
Booi deADNwas, besluit het be-
stuur met haar ex-voorzitter
veel succes voor detoekomst toe
te wensenen hem te dankenvoor
de medewerking die hij gaf tij-
dens zijn lidmaatschap van de
ADN.

ORANJESTAD—Functionarissen
van Aruba Tourism Au-

thority reikten gisteren het ere-
gast- certificaat uit aan vier per-
sonen,dieal langer dantien jaar
ieder jaar met vakantie naar
Aruba komen. Dit waren het
echtpaar Josephen Ida Battista,
hetechtpaar John en Marie Ru-
scio, Mary Chappell en Maria
Rodriguez.

LUCHTVAART EN COMMUNICATIE PROTOCOL GETEKEND
Eman: na strubbelingen nu een goede samenwerking

Aruba en Antillen bundelen
krachten in drugsbestrijding

ORANJESTAD — Aruba en de Nederlandse Antillen
zullen nog meer gaan samenwerken op het gebied van
bestrijding van dehandel inverdovende middelen. Dat
werd gisteren bij het ministeriele samenwerkingsover-
leg tussen de Nederlandse Antillen en Aruba in Wil-
lemstad overeengekomen. Premier mr Henny Eman
verklaarde na terugkeer op Aruba, dat op dit gebied
Arubaen de Antillen een gemeenschappelijk doel heb-
ben, namelijk de drugs buiten de eilanden te houden.

Besloten werd een werkgroep
te vormen, die met voorstellen
moet komen hoe deze zaken ge-
zamenlijk kunnen worden aan-
gepakt, ondermeer hoedepolitie
van beide landen op dit gebied
nogmeerkan samenwerken als-
mede de wetten te veranderen

waar ditmogelijk is
Premier Eman benadrukte,

dat de gisteren op Curasao ge-
houden vergadering in uitste-
kende sfeer verliep en opnieuw
bewees, dat er tussen beide lan-
den een samenwerking bestaat,
gebaseerd op eigenvrije wil van
beide landen.

MinisterFrank Booi
Jachthaven en golfbaan dringend
nodig voor uitbreiding toerisme

ORANJESTAD — In het
BUVO- televisie- programma
stond minister van Publieke
Werken, drs Frank Booi, gis-
teravond uitvoerig stil bij de
infrastructuur voor de ont-
wikkeling van het toerisme,
voornamelijk wat betreft de
jachthavenen een golfbaan.

Wat de jachthavenbetreft ziet
het er naar uit, dat het Swain
Wharf- project voor het
Bestuurskantoor naast het
Wilhelminapark in Oranjestad
spoedig werkelijkheid gaat
worden.

Swain Wharfheeft een terrein
van tienduizend vierkante me-
ter latenopspuiten, hetgeen aan
degroepnuin erfpachtwordt ge-
geven. SwainWharfomvatplan-
nenvoor een jachthaven,eenca-
sino en een hotel met tweehon-
derd kamers, restaurants en
winkels. Over twee jaar zal het
hotelgereed zijn, waar uiteinde-
lijk vierhonderd mensen werk

gaan vinden, terwijl dit tijdens
debouw250 man zal bedragen.

Bob Swain heeftministerBooi
afgelopen week verteld, dat het
gehele project in drie fasen zal
worden uitgevoerd. In de eerste
fase deretail winkels, waarin
ruim vijf miljoen dollar wordt
geïnvesteerd en datbinnentien
maanden gereed moetzijn. In de
tweede fase het hotel, waarvan
degrond-werkzaamheden begin
volgend jaarbeginnen en dan
binnen twintig maanden gereed
moet zijn, gevolgd door de derde
fase de bouw van een casino
waarmee in januari 1990 wordt
begonnen en in negen maanden
klaarmoetzijn. Ookzal demoge-
lijkheid bestaan van timesha-
ring- appartementen,terwijl een
modern geoutilleerde jachtha-
ven nietzal ontbreken.

Voor het Bestuurskantoor
komt deze week devoetgangers-
wandelbrugklaar en in aanslui-
ting daarop zal ook Bob Swain
met die van zijn bedrijf begin-
nen. Dit werk wordt uitgevoerd
door Interbeton.

GOLFBAAN
Minister Booi stond daarna

uitvoerig stilbij deplannen van
wijlen HendrikCroesenBob Na-
har, die te Balashi een golfbaan
van achttien holes — met uit-
breidings- mogelijkheden tot
dertigholes —zullenaanleggen.
Uitrapporten blijkt, dat Arashi
de beste plaats is voor de
golfbaan, zowel wat ligging als
uitbreidings- mogelijkheden be-
treft.

De groep heeft voor de optie
ruim 310.000 florin erfpacht be-
taald en zal nu binnen een be-
paalde tijd met plannen op pa-
pier alsmede financiering moe-
tenkomen. Onder meerzal daar-
bij een studie-rapport van demo-
gelijkheid van een golfbaanvan
belang zijn, waarbij water een
belangrijke rol zal spelen. Booi
benadrukte, dat het van het
grootstebelangis, dater op Aru-
baeengolfbaankomt, vooral ook
omdat de regering Hyatt heeft
toegezegd, datwanneer dit hotel
open gaat, Aruba de mogelijk-

heid tot een partijtje golf spelen
zal bieden.

Een anderevoorwaarde is dat
het vijfhonderdkamers tellende
hotel, dat de groepbij Arashi wil
bouwen,binnen dertig maanden
klaar is en datmen voor dit lux-
ueuse hoteleen gerenommeerde
hotel-beheerder zal hebben aan-
getrokken.

'In de haven gebeuren vreemde dingen'
Vragen aan minister Bermudez
over invoer Mercedes Benz

ORANJESTAD — Staten-
lid Nelson Oduber (MEP)
heeft aan de minister van Fi-
nanciën schriftelijk vragen
gesteld over een Mercedes
Benz- auto die in 1982 Aruba
werd uitgevoerd en in 1987
weer ingevoerd.

Oduber heeft het hier over de
rechtszaak, dieZunocaFreezone
Aruba nv aanspande tegen de
regering/douane die genoemde
auto inbeslag had genomen. Het
MEP- Statenlid vraagt of de mi-
nister van Financiën nota heeft
genomenvan deverklaring van
de advocaatvan deregering, mr
Maximo Croes, datin de haven
vreemde dingen gebeuren. In-
dien dit waar is, wenst het Sta-
tenlid van de ministereen speci-
ficatievan deze vreemde dingen
en een mededelingvan deminis-
ter op welke dag hij dispensatie
verleende voor invoer van de
Mercedes Benz, die geen nieuwe
auto is.

Voorts wordt de minister ver-
zocht uitleg te geven op grond
vanwelk artikel in deInvoerve-
rordering genoemde auto werd
ingevoerden voorhoeveel gelijk-
soortige gevallen dispensatie
werd verleend sinds 1 januari
1966.

De laatstevragen van Oduber
zijn: of deminister dealgemene
mening in de gemeenschap
deelt, datdeministervanFinan-
ciën detrechterwet toepast inge-
vallen die een gelijke .behande-
ling voor iedereen vereisen.

"Hoeveel heeft derechtszaak te-
gen deregering hetvolk gekost,
terwijl de minister wist, dat hij
dispensatiehadgegeven?" aldus
Nelson Oduber in zijn laatste
vraag.

Sunrise side sport
en music festival

ORANJESTAD — Ook dit
jaarwordt een grote 'happe-
ning' georganiseerd, zoals
verleden jaar de 'Anti Drugs
Sunday' te Boca Grandi die
duizenden toeschouwers
trok.

Van Harold de Miranda, die
met depublicrelations is belast,
wordt vernomen, datop 4 april
van 's morgens zeven tot vijfum-
in demiddagweereengrote "hap^
pening' te Boca Grandi
plaatsvindt. Onder meer wordt
een fietstocht gehouden, die te
Malmok van start gaaten ein-

digtteBoca ürandi.Erwordt ze-
ven kilometer gelopen. Tegen
hetmiddaguurgaandewindsur-
fersvan start, waarvoor dit jaar
ook weer een grote opkomst
wordt verwacht. Muziek ont-
breekt niet. Vanafelfuur zijn de
topbands van Aruba, zoals The
Boys NextDoor, La Nueva Fuer-
za, Papito y su Doble Sabor, Los
Pimentosos en nog enige andere
bands present. De inwendige
mens wordt niet vergeten, ter-
wijlArubus speciale dienstenzal
inzetten naar en van Boca
Grandi.

Begonnen aan opbouw van structuur

Bouw 332 kamers tellend Coral
Reef hotel vordert gestaag

ORANJESTAD — Als alles
volgens plannen blijft gaan,
dan zijn de verwachtingen
dat het 332 kamers tellende
CoralReef Hotel in hethartje
van Oranjestad over een jaar
haar deurenkan openen. De
bouw vordert goed en in ge-
sprek met Eduardo de Veer
blijkt, dat deze tevreden is
over het verloop van het ge-
heel.

Inmiddels is deArnold Schut-
testraat voor een maand voor al-
leverkeer gesloten, omdat deri-
olering, die op het bouwterrein
lag, teklein was en er op deweg
een grotereriolering wordt aan-
gelegd.

De eerste fase van grond- ver-
betering is grotendeels voorby.
Dat was een zwaar karwei, 'om-
dat ruim tweehonderd gaten in
de bodem moesten worden ge-

boord met een diepte van ruim
tienmeter. Daarinwerden palen
met een diametervanéén meter
gestort, bestaande uitbeton en
ijzer. Dat werk werd verricht
door de grote kraan, die op het
terrein staat. Op diepalen is nu
defundering grotendeels gestort
en nu gaat men beginnen aan de
opbouw van destructuur. Inmid-
dels zijn reeds materialen uit
Venezuela op Aruba aangeko-
men en binnenkort zal men de
eerste verdieping van het zeven
verdiepingen tellende gebouw
kunnen zien.

Inmiddels is men ook begon-
nen met deaanlegvan destrand-
faciliteiten op het rifeilandje.
Hiervoor werd eerst een grondi-
ge studie gemaakt met behulp
van het.waterloopkundig labo-
ratorium in Delft, terwijl ook
contacten plaatsvonden met de
Marine Biologische werkgroep
en de Stinapa, waarbij goede ad-
viezen werden gegeven. Het
werk wordt uitgevoerd door In-
versiones Abaca (Inversiones
Angarita, Baptista en Aravelo).

Met debouw van ditultramo-
dern hotel is een investering ge-
moeidvanruim achttienmiljoen
dollar, voornamelijkopgebracht
door Banco Central de Venezue-
laalsmede de lokale banken In-
terbankenFirstNationalBank.
Zoalsbekend staatAniba garant
voor deze leningen.r~ ;—\TRINITARIA

DRUGSTORE
Dakota ShoppingParadise

Tel.: 22450
Drogisterij
Cosmetica -Parfum - Cologne -Artikelen voor-Babies -School-Kado - Naaien- Haar, etc.
BORDENS ICE CREAM

Bekijk onze wekelijkse specials
met goedkopeprijzen.
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BEKENDMAKING
De Direkteur derDirektie Financiën maakt hierbij be-
kend dat i.v.m. vervroegdeafsluiting vandedienstvan
de begroting 1987 alle declaraties m.b.t. verrichte le-
veringen, werken, dienstene.d. welkebetrekking heb-
ben op 1987voor

eind maart 1988
bij deDirektie Financiën moeten zijn ingediend.

De Direkteur Direktie Financiën.

5000.- 5000.- 5000.- LOTTO TA HABRI
CU 5000.- HINCA/.2.00YSACA5000.-
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REAL SOCIEDADBIJNA VERRAST DOOR STAARTPLOEG
Schuster en Lineker redden Barcelona
Real Madrid moeiteloos langs
Athletic de Bilbao: 5-0

MADRID — Het met span-
ning tegemoet geziene duel
tussenReal Madrid en Athle-
ticdeBilbao is ineen duidelij-
ke zege voor de regerend
landskampioen geëindigd: 5-
0. Ook nummer twee op de
ranglijst, Real Sociedad, wist
te winnen. Hekkesluiter Sa-
badell werd met minimale
score verslagen. Het duel tus-
sen Valladolid en Atletico
Madrideindigdeonbeslist.Er
werd nietgescoord. Barcelo-
na won met 2-1 van Logrones
en bezet denegende plaats in
hetklassement.

Met nog tien wedstrijden te
spelen leidt de ploeg van Leo
Beenhakker comfortabel in de
Spaanse competitie. Het duel te-
gen de Baskische ploeg Athletic
deBilbao werd een ruime 5-0 ze-
ge voor Real Madrid. Carlos
Alonso (10e en 80e) en Miguel
Gonzalez(27e en 35e) namenbei-
den twee treffers voor hun reke-
ning.De Spaanse topscorer, Hu-
go Sanchez, breidde drie minu-
ten voor tijd zijn totaal uit tot 23
goals.

Het duel tussenReal Sociedad
en staartploeg Sabadell is erg
lang erg spannend geweest. Pas
in de laatsteminuut wistverde-
diger Agustin Gajate met een
fraaie kopbal de winst voor Real
Sociedadveilig te stellen.Dever-
dediging van Sabadell was niet
te passeren, maar het duel voor
de hekkesluiter duurde echter
één minuut te lang.

De Argentijnse doelman van
Valladolid, Carlos Alberto Fe-
noy, mag hetverdiende punt te-
gen de andere Madrileense
ploeg, AtleticoMadrid,geheel op
zijn naamschrijven. Een ovatio-
neel applaus waszijn deel na af-
loop van de strijd. Dankzij zijn
fantastisch werk kwamen de
sterren van coach Menotti niet
tot scoren. Het doelpunt in bles-
suretijdvan Fonseca werd tot op-
luchting van desupporters afge-
keurd wegensbuitenspel. Valla-
dolid deelt de vijfde plaats op de
ranglijst met Celta en Sevilla.
De drie ploegen hebben alle der-
tig punten uit 28duels.

Het tegen degradatievechten-
deBetiswistCeltamet3-1 te ver-
slaan. Betis nam een 1-0 voor-
sprongvia JoseRuiz, maarCelta
kwam via een strafschop weer
langszij. Alonso schoot raak. In
de tweede helft liep Betis uit

naar 3-1 door treffers van
Sanchez VallesenRuiz Palacios.

Verhoging
strafmaat
Arubaans
voetbal
ORANJESTAD —De wijzi-

gingen in de straf- bepalin-
gen, die tijdens de jaarlijkse
algemene ledenvergadering
van de Arubaanse Voetbal
Bond werden goedgekeurd,
laten een verhoging van de
strafmaat zien. De nieuwe
straffen variëren van een
wedstrijd- schorsingtot tien
jaarschorsing.

Schorsingen van één tot vier
wedstrijden zijnvoor spelers, die
van hetspeelveld wordenverwij-
derdvanwege ongeoorloofd spel,
minder nette woorden bezigen
aan het adres van scheids/
grensrechters of AVB- be-
stuursleden.

Voor het duwen van een
scheids/grensrechter of AVB-
bestuurslidkrijgt een spelereen
jaarvoor de eerste keer en twee
jaarvoor de tweede keer. De
schorsing voor het spugen of
gooien metobjectennaar dewed-
strijd- leiders is driejaar.

De zwaarste straf, tien jaar
schorsing, wordt opgelegd aan
een speler voor mishandeling
van scheids/grensrechter of
AVB- bestuurslid.

BARCELONA
Barcelona kon tegen Logro-

nes, op een na laatste op de
ranglijst, maar niet deweg naar
het doel vinden. Na rust nam
Logrones via Gonzalez een 0-1
voorsprong. De twee buiten-

Voetbaltoernooi
Onverwachte zege
van San Nicolas
op Estrella

ORANJESTAD — Het
'warm-up' voetbal- toernooi
bracht een voor velen onver-
wachte 3-2 penalty- zege van
JongSanNicolasopEstrella.
Men verwachtte een zege
voor Estrella als eredivisie-
ploeg en subkampioen van
Aruba op Jong San Nicolas,
diekampioen is van de twee-
de divisie.

In deze wedstrijd handhaafde
JongSan Nicolaszijn sterke spel
van de laatste maanden en wist
Estrella gedurende dereglemen-
taire negentig minutenop 1-1 te
houden. Django Ras opende de
score voor Jong San Nicolas,
waarnaHubertPerezEstrella op
gelijke voet bracht.

Bij het nemen van strafschop-
pen benutte Jong San Nicolas
drie van de vijf strafschoppen,
terwijl Estrella van de vijf
strafschoppen slechts twee in
doelpunten omzette.

Sportwedstrijden
op nationale dag

ORANJESTAD —Ter gele-
genheidvan denationale dag,
18 maart, zullen in de
Sporthal judo- kampi-
oenschappen voor de jeugd
van 6-16 jaar plaatsvinden.
De wedstrijden beginnen om
tien uur en durentot vijfuur.

Op hetCaribeveld organiseert
de Aruba Softball Bond vanaf
tien uureentoernooi met deelna-
mevan NapaAuto Parts, Aruba
Video Center, Ballantine, Frisi-
an Flag en Athletics Amstelito.

De commissie Viering natio-
naledag heeftvoor deze judo-en
softball- wedstrijden trofeeën
beschikbaar gesteld.

landse werknemers van deCata-
laanse club bezorgden daarna
alsnoghunploegde tweepunten.
Lineker maakte twaalf minuten
voor tijd gelijk, waarna Bernd
Schuster in de laatste minuut de
winst alsnogin Barcelona hield.

Barcelona kan in het komend
weekeinde een gooi doennaar de
vijfde plaats, die recht geeft op
deelname aan het Uefa-
bekertoernooi. Dan dientwel ge-
wonnen te worden van Celta,
maar de aandacht zal ongetwij-
feld in Spanje uitgaan naar de
derby tussen Atletico enReal op
het veldvan Atletico.

UITSLAGEN EN STAND
De uitslagen van het afgelo-

pen weekeinde:
Real Sociedad - Sabadell: 1-0;
Valladolid - Atletico Madrid: 0-
-o;Betis-Celta:3-l;Osasuna-S-
evilla: 1-3; Gijon - Valencia: 2-2;
Murcia - Mallorca: 0-0; Barcelo-
na -Logrones: 2-1;Real Madrid -
Athletic deBilbao: 5-0; Zaragoza- Espanol: 1-1; LasPaslmas -Ca-
diz: 1-0.

De stand:
1.Real Madrid 2846
2. Real Sociedad 27 39
3. Atletico Madrid 28 37
4. Athletic deBilbao 28 35
5. Celta 28 30
6. Valladolid 28 30
7. Sevilla 28 30
8. Osasuna 28 28
9. Barcelona 28 28
10.Gijon 28 27
11.Cadiz 2826
12.Zaragoza 2725
13.Valencia 2824
14.LasPalmas 28 24
15.Murcia 2823
16.Espanol 28 23
17. Mallorca 28 23
18. Betis 28 22
19. Logrones 28 22
20. Sabadell 2816

Canal-90 zendt
activiteiten
Aruba-dag uit

ORANJESTAD—Hetradios-
tation Canal 90 zal op 18 maart
alleactiviteiten ter gelegenheid
van Arubadag uitzenden. Onder
leiding van Elsa Westerburger
zal van acht uur 's morgens tot
één uur 's middags worden uit-
gezonden: de openings- ceremo-
nie met het vlaghijsen en toe-
spraak door premier Henny
Eman. Hetprogramma van Ca-
nal 90bestaat verderuitmuziek,
poëzie, interviewsmet leden van
denationalecommissie 18maart
en met musicus/componistPadü
del Caribe. Het Canal 90- prog-
ramma zal na één uur door Erin
Croes worden voortgezet.

Davis Cupstrijd

India toch
naar Israël
TEL AVIV — Het Davis-

bekerdueltussen Israelen In-
dia wordttoch in Tel Aviv ge-
speeld.

De strijd, van 7 tot en met 9
april, om een plaats in de we-
reldgroep, werdin eerste instan-
tie onder voorbehoud aangeno-
men doorIndia. Nuheeft deIndi-
ase tennisbond bekend gemaakt
dat men, ondanks de ongere-
geldheden in Israel, toch naar
TelAviv komt. De door deIrsae-
lische bond voorgelegde veilig-
heidsmaatregelen werden door
India toereikend geacht.

Vorige maand verzocht de In-
diasebond deinternationale ten-
nisfederatie het duel tegen Is-
rael op neutraal terrein te doen
laten plaatsvinden in verband
met de onlusten in dat land. De
ITF weigerde en dreigde India
met een schorsing als het niet
naar TelAviv zoukomen.
Voetbalwedstrijden

RCA naar
Curasao en
St. Maarten

ORANJESTAD — De Aru-
baanse voetbal- kampioen
RCA /Arends Construction
heeft uitnodigingen ontvan-
genom wedstrijden op Cura-
cao en Sint Maarten te gaan
spelen.

Op 27 maart gaat RCA/
ArendsConstructionnaar Cura-
cao om tegenUndeba, de kampi-
oen van Curacao, te spelen in de
wedstrijdopgedragen aan debe-
kende commentator Hector A.
Rosario. De wedstrijd wordt in
Sentro Deportivo Körsou ge-
speeld, waarbij zowel TeleCur-
acao als TeleAruba een recht-
streekseuitzendingvoor detele-
kijkers opArubaenCuracaozul-
len verzorgen.

Wat Sint Maarten betreft
heeftRCA/ArendsConstruction
een uitnodiging om deel te ne-
men aan een internationaal
toernooi, datvan 31 maart tot 4
april gespeeld zal worden. Dit in
verband met deopening van het
nieuwe sportcomplex van Sint
Maarten. Onder meerzal deelge-
nomen worden door Curacao,
Trinidad, Guadeloupe en Sint
Maarten.
ARA-vergadering
over dragraces

ORANJESTAD — Het be-
stuur van ArubaRacing Associ-
ation (ARA) houdt vanavond een
vergadering voor alle leden,
dragracers en dragrace- liefheb-
bers. De vergadering begint om
half acht in Antonio's Restau-
rant, in Oranjestad. Het enige
agendapunt is: uitgebreide dis-
cussieover deopKoninginnedag
/Dag van de Arbeid te houden
dragraces.

Noticeof the
ANNUAL GENERAL MEETING

OFSHAREHOLDERS
to be held on March 31,1988.
Notice is hereby given that the annual general
meeting of shareholders of

ELRETO CURACAO N.V.
(theCompany), willbe heldattheregistered office
of the Company, at 1-5 Plaza JojoCorrea, Cura-
cao, Netherlands Antilles, on March 31,1988 at
09.00 a.m. Netherlands Antilles time.
The agenda of the meeting is availablefor share-
holders at the registered office of theCompany.

Curacao, March 15,1988.

By orderof the
Board of Directors.

I XEROX- i
ANTILLIANAN.V.

GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

Public Notice is hereby given of the General Mee-
ting of Shareholders
of: XEROXANTILLIANA N.V.

XEROXANTILLIANA (ARUBA) N.V.
XEROXANTILLIANA (ST. MAARTEN) N.V.

to be held at Zeelandia Center on April 12th.,
1988.

The agenda of the meeting may be examined by
shareholders at Xerox Antilliana N.V. office loca-
ted on Schottegatweg Oost No. 2.

Rui Viana
General Manager.

Notice of the
ANNUAL GENERAL MEETING

OF SHAREHOLDERS
to be held on March 31,1988.
Notice is hereby given that the annual general
meeting of shareholders of

INVESTMENT COMPANY
INVERSOC N.V.

(theCompany),will be heldattheregistered office
Of the Company, at 1-5 Plaza Jojo Correa, Cura-
cao, Netherlands Antilles, on March 31,1988 at
09.00 a.m. Netherlands Antilles time.
The agenda of the meeting is available for share-
holders at theregistered office of theCompany.

March 15,1988.

By orderof the
Board ofDirectors.

Noticeof the
ANNUAL GENERAL MEETING

OF SHAREHOLDERS
to be held on March 31,1988.
Notice is hereby given that the annual general
meeting of shareholdersof

BADONIO N.V.
(the Company), willbe heldat theregistered office
of the Company, at 1-5 Plaza Jojo Correa, Cura-
cao, Netherlands Antilles, on March 31,1988 at
09.00 a.m. Netherlands Antilles time.
The agendaof the meeting isavailable for share-
holdersat the registered office of theCompany.

Curacao, March 15,1988.
By orderof the
Board ofDirectors.
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STICHTING BIRGEN DIROSARIO
Afdeling Open Bejaarden Werk (Kuido pa Grandi na Kas),
maakt hierbij bekend datzij thans aangesloten is op

TELEFOONNUMMER 623121

Adres: Weg naar Welgelegen no. 9.
Gebouw "MiAmparo"

Direktie.

IJM Edukó pa
gfflr oroaresa

Kumpli kv nos yunan,
kumpli kv Körsou

Kon ta baha gastu i alabes subi kalidat di
nos ensenansa i edukashon?

E nota "Edukashon den portal di ahanan
nobenta" ta kontené proposishonnan kla
i konkreto pa kontesta e pregunta'kf.

Sintonisa ENFASIS RADIAL
pa mas informashon tokante e parti kv ta

trata ensenansa avansa.

djarason mainta 11.30 na Radio Hoyer I
djawepsmainta 11.00 na Radio Caribe

djabièrnè anochi 7.30 na Radio Körsou FM
djasabra mèrdia 1.30 na Curom ZB6
mensahe di SEDUKAL na nömber di gobièrnu diKörsou

# EVERGREEN
Round the World

reliable and most frequent
full container service

DEPARTURES USWC ARRIVALS

E. GENTLE 0175 13/3 17/ 3 18/ 3 20/ 3 22/ 3 24/ 3 26/ 3 7/04 15/ 4 114 24/ 4

E.GENTRY OI76 " 19/3 23/3 25/3 27/3 29/ 3 31/ 3 1/4 12/ 4 22/04 116 9/ 5

E. GUIDE 0177 26/ 3 30/ 3 31/ 3 2/4 5/4 6/4 7/4 18/ 4 30/ 4 116 9/ 5

E. GOLDEN 0179 2/4 6/4 8/4 10/ 4 13/ 4 15/ 4 18/ 4 30/ 4 13/ 5 118 24/ 5
E.GARDEN OIBO 10/ 4 14/ 4 16/ 4 18/ 4 20/ 4 22/ 4 25/ 4 7/5 17/ 5 118 24/ 5
E. GROWTH 0181 TF7T 20/ 4 22/ 4 24/ 4 27/ 4 29/ 4 2/5 14/ 5 27/ 5 1 120 |10/ 6

(* Also connectingwith Evergreen's N.E. Asia and Persian Gulf - Bombay Feeder Services calling
Yokohama, Nagoya,Kobe, Bangkok, Manila, Jakarta,PortKelang, Penang,Cebu, Dubai, Dammam,
Kuwait, Bahrein and Bombay)

DEPARTURES ARRIVALS

Europe/ UlililêhhlililiklJu.s. east $ $ g $ i i § 8/# ga§
coast *hê* * * § srPis

E. GAINING 0175 31/ 3 2/4 4/4 5/4 6/4 15/ 4 17/ 4 19/ 4 21/ 4 116 9/ 5

E. GUEST0176 7/ 4 9/ 4 11/ 4 12/ 4 13/ 4 22/ 4 24/ 4 26/ 4 29/ 4 116 9/ 5

E. GOODS OI77
"

14/ 4 16/ 4 18/ 4 19/ 4 20/ 4 1/5 2/5 4/5 8/5 118' 24/ 5

E. GROUP 0178
~

21/ 4 23/ 4 25/ 4 26/ 4 27/ 4 7/ 5 118 24/ 5
E.GARDENOI79 1/5 3/5 5/5 6/5 7/5 16/ 5 17/ 5 19/ 5 22/ 5 120 10/ 6

{* Also connecting with Evergreen's West Med. Sea Feeder Services calling Valencia/Leghorn/
Genoa/Fos)

DEPARTURES ARRIVALS

CARIBS/ ///////// / ///U.S.GULF j* j J Ij/i j °'"ect / /$/
E. BREEZE 0117 24/ 3 26/ 3 4/4 7/4 E. BRIDGE 112 10/ 4

E. BETTER oïlB 28/3 30/3 18/4 21/4 E.BRIDGEII4 24/4

E.BETTEROII9 13/ 4 15/4 3/5 6/5 E.BRIDGEII6 9/ 5

E. BETTER 0120 29/4 30/4 18/5 21/5 E.BRIDGEIIB 24/5
SERVICE VIA

~
CHARLESTON 4/6 7/6 E. BRIDGE 120 10/ 6

AS OF MAY IST 19/ 6 22/ 6 E. BRIDGE 122 " 25/ 6

(* Export cargo to Jamaica/P. Rico/Dom. Rep./Costa Rica/Panama and all destinationsF. East/
U.S.A./Europe/Middle andNear East being accepted).

AGENTS: DAMMERS & VAN DER HEIDE - Phone: 370600
Dammers & van der Heide-Bldg.Rooi Catootje

Schedule subject to changewithout previous notice.I . )



Voor de 7e keer

Kelly wint
Parijs-Nice

NICE — De ler Scan Kelly
heeft Parijs - Nice op zijn
naam geschreven.

Deze overwinning betekende
dezevendekeer oprij dathij deze
klassieker op zijn naam liet bij-
schrijven. De 32-jarige lerstelde
zijn overwinning veilig in de af-
sluitende tijdrit over 10 km te-
gen deCol d'Eze. Hij kon tijdens
derit zestien secondenverspelen
op Ronan Pensee, maar hij won
er twee.

Het eindklassement is als
volgt:
1.Kelly (Ier); 2. Pensee (Fra) op
18 sec.; 3. Gorospe (Spa) 0,36; 4.
Simon (Fra): 1,20; 5. Fignon
(Fra): 2,08; 6. Caritoux (Fra):
2,36; 7. Hilse(WD1): 2,42; 8.Pino
(Spa): 2,42; 9. Leblanc (Fra):
2,46; 10. Millar (GBR): 3,03.

0-0-0-0-0
VOETBAL/DEN HAAG— Het
Nederlands dames-voetbalelftal
heeft de uitnodiging aanvaard
om in juni deel te nemen aan het
toernooi om de officieuze we-
reldtitel, dat in China wordt ge-
houden. Er wordt gespeeldvan 1
tot 12 juni.

Van Gennip tweede

Kania wereldkampioene
bij

de allrounders
SKTEN—KarinKania heeftditweekeinde haar elfde we-

reldtitel schaatsen ge-
wonnen.

De 26-jarige Oostduitsehrachtvoor devijfdekeer een we-
reldkampioenschap voor
allroundersophaarnaam. Daar-
jneepasseert Kania de Neder-landseAtjeKeulen-Deelstra, die
in het begin van dejaren zeven-
tig vierkeer devoornaamste we-
reldtitel bij de dames voor zichopeiste.

Yvonne van Gennip, de drie-
voudige gouden medaille-
winnares in Calgary, werd tij-
fens het WK tweede. Ze won de
laatste afstand, de 5000 meter.ue andere drie afstanden kwa-
denopnaam vanKania. Die ze-ge opde5000 meterwas deeerste
Nederlandse afstandszege sinds1974. Petra Moolhuizen werdv jjfde in Skiën in de
eindrangschikking en Marga
Preuter veertiende.

... voor de zevende achtereenvol-
gende keer heeft de ler SEAN
KELLY devoorjaars- klassieker

ifarijs - isice op zijn naam ge-
schreven ...

Vette prijzen in Tour de France
PARIJS—De winnaarvan

de 75e Tour de Francekan dit
jaarrekenen op een bedrag
van ruim drie ton in geld en
diamanten.Er is volgens de
verklaring van de 'Société'
een totaal prijzenbudget van
meer dan 2,2 miljoen gulden.
De wielrenner die op de
ChampsElysses delaatstege-
le trui krijgt aangetrokken,
mag zich tevens de eigenaar
noemen van een vakantie-
huisje aan een Frans strand
ter waarde van 45.000
gulden.

De Ronde van Frankrijk,
die op lastvan de Internatio-
nale Wielrenunie (UCI)
moest worden ingekort tot 22

dagen,begintofficieel op 4 ju-
li in Pontchateau in de buurt
van Nantes (Fra). Een dag
eerder wordt er echter al een
tijdrit gereden van zes kilo-
meter.Daarin is alweleen ge-
le trui te verdienen, maar de
tijdsverschillen worden niet
verwerkt in het algemeen
klassement.

De organisatoren van de
Ronde van Frankrijk, die in
1989 in Luxemburg begint,
maakten ook in Parijs be-
kend, dat de start in 1990
waarschijnlijkopnieuw inhet
buitenland zal zijn. Boven-
dien wordener nu al gesprek-
ken gevoerd over een moge-
lijk begin van de Tour van
1992in Canada.

Olympic de snelste estafette-ploeg

Winnende tijd Ruthsel Martina
in Mijl om Waaigat niet snel

WILLEMSTAD — Zondag-morgen heeftRuthsel Marti-na denüjl omhetWaaigat ge-wonnenineentijdvan4.30,18.
uiudelijk boven zijn tijd van
*or»g jaar(4.14,08). DaardoorWeef de wisselbeker van Su-perSportShopook ditjaarinsunprijzenkast staan."e 5 x 200 meter estafetteom het Waaigat werd gewon-nen door het team van Olym-pic in een tijd van 1.56,93.De-
*e prestatie werd geleverd«oor de volgende lopers: Al-v»n Reiter, Alrick Navarro,Richardson, CliffordDouglas en Wendell Basilio.Het is jammerdat ophetzelfdefoment ook de 5 kilometerloopde Ronde Klip, georgani-seerddoor deRoadRunners Club

werd georganiseerd.«atmeercoördinatie tussenbei-oe organisaties (de Ronde Klip-{°op stond al sindshetbegin van"et seizoen op de jaarkalender)

op ditgebiedis welopzijnplaats.
Menbiedt daardoor de loperseen
maximum aan mogelijkheden
om in wedstrijd-verband uit te
komen.

SPORT AGENDAMALTA AMSTEL

£mbOaSfPORTIV°KORSOU
&ndvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;

""ag-en donderdagmorgen gesloten.

j^WLEN
biwetf CorBoWlin*Club. Chuchu-

v^.'^'iden: maandagt/m donderdag
van ie 'rZ~ 02 °° uur; vri'da9 en zaterdag
13oqoo uurtot na 02.00uur;zondagvanaf

SCHAAKVERENIGINGCURACAOWïaduroPlaza)
ere maandagavond om 20.00 uur gele-Wnheid tot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE
e7£?tr°dißarioJanwé)

*e zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
totïSr 8m "trainin9 voor de jeugdvanaf7

schmkschool «NA PLAKACHIKI»
s*opendvan 14.00-15.15/15.30-16.45 en""0-21.15uurte Plantersrust 6.

BRIDGEN'Asiento')
Bu'r^h UUrvoortze,tin9 competitie - Rust &

RESULTATEN
De resultaten van de 5 x 200

meter estafette:
1. Olympic 1.56,93
2. Excelsior 1.57,30
3. Excelsior II 2.00,49

De mijl om hetWaaigat:

DAMES:
10en 11jaar:
1.Eveline Zimmerman 5.48,85
2. Vanessa Deonisia 6.33,74
3. Junella Marselia 7.51,35

12 en 13 jaar:
1.Zulayka Brandao 6.29,66
2.NitzaGrialoe 6.39,87

14 jaaren ouder:
1. JacquelineSophia 5.42,07
2.RosendySlijger 5.57,42

HEREN:
10en 11 jaar:
1. Sharlon Marselia 6.01,89
2. Sojeane Mongen 6.21,88
3. Julius Monte 6.25,08

12en 13 jaar:
1.Elmer Monte 6.04,13
2.ElrichWalle 6.05,61
3. Harold Nicolaas 6.07,75

14 en 15 jaar:
1. Alvaro Senior 5.45,74
2. Alexon Francisca 5.48,30
3.Wenson Prince 5.55,66

16 en 17jaar:
1. Gregory Gouverneur 5.05,16
2. Giovanni Manüel 5.31,03
3. Ursley Alberto 5.44,75

18 en 19jaan
l.lngemar Sluis 4.38,06
2. Kenneth Koeyers 4.50,68
3. Alexander Suart 4.51,60
20 tot en met 29 jaar:
1. Jose-LuisCruden 4.47,03
2. JosueCamelia 4.57,77
3. Elbert Antonia 5.00,77

30 toten met 39 jaar:
1.Ruthsel Martina 4.30,18

2. Carlos daCosta G0mez5.19,90
3. Edsel Hooi 5.42,95

40 tot en met 49 jaar:

1. HubertPetronia 5.42,45
2. WalterMuzo 5.49,42

50 jaaren ouder:
1. David deLima 6.29,66
2.LouisMartis 6.39,87

Aanbod bestuurAZ:
Eenjaar voor Eykenbroek

ALKMAAR — Als het aan
het bestuur van AZ ligt is
Hans Eykenbroek ook vol-
gend jaar nog hoofdtrainer
vanAZ.

Tijdens een gesprek heeft het
bestuur zijn oefenmeester een
contract- verlenging van een
jaarvoorgesteld. "Wij zijn tevre-
den over het werk van Ey-

kenbroek", stelde het bestuur.
"Het is de bedoeling dat Hans
voorvolgende weekmaandagre-
ageert." Mocht AZ degraderen,
dan zal dat geen gevolgen heb-

n voor de verbintenis. "Uafl
volgt er geen aanpassingof een
aanstelling als part-timer. AZ
gaat gewoon verder met een oe-
fenmeester in volledige dienst."

LAATSTE VIER VOOR FA-CUP BEKEND
Manchester United steviger op tweedeplaats

Luton Town is in drie
bekerduels nog actief

LONDEN — Nottingham
Forest heeft zaterdag onver-
wachteen eindegemaakt aan
de successenreeks van Arse-
nal. De Londense ploeg, die
zeven keer oprij had gewon-
nen, slaagde er op eigen veld
niet in de laatste vier van de
strijd om de FA-cup te berei-
ken. Voor Nottingham's ma-
nager Brian Clough was het
deeerstekeer in32jaardathij
de halve finale bereikte. Tot
de mogelijke tegenstanders
van Nottingham behoort Lu-
ton, de finalistin destrijd om
deLeague-Cup. DeLondense
ploeg versloeg op eigen veld
Portsmouthmet3-l.De derde
halve finalist is Wimbledon.
Dat won vanWatford met 3-1.
Liverpool completeert de
laatstevier.

In de competitie verstevigde
Manchester United zijn aan-

spraken op de tweede plaats.
SheffieldWednesday wasop Old
Trafford kansloos: 4-1. Everton
verspeelde in destrijdom detitel
'Best of the Rest' een punt. In
Londen kwam de tweede ploeg
uit Liverpool tegen Chelsea niet
verder dan 0-0. Tottenham
Hotspur,datna dewinstopEver-
ton de weg naar boven weer wat
leek te hebben teruggevonden,
kreeg van Norwich een neder-
laag te slikken: 1-3.

TEGENSLAG
Arsenal was tegen Not-

tingham gebrand op winst. Niet
alleen om de competitie- neder-
laag (0-2) te vergeten, maar nog
meeromhet seizoenmetwinst in
de twee bekercompetities alsnog
goed af tesluiten.Na36 minuten
kreeg dethuisploeg echter al de
eerste tegenslag te verwerken.
De lerse international O'Leary

viel uit met een achillespees-
blessure. Zesminuten laterkwa-
men degasten op voorsprong. Na
eenvoorzet van NigelClough, de
zoon van manager Brian, scoor-
de Wilkinson.

Indetweedehelft vielArsenal
sterk aan, maar de Londense
spitsen kregen geenkans van de
Nottingham-defensie. Rice liet
in de 73e minuut zijn collegae
van Arsenal zien hoe het wel
moest: 0-2. Pas twee minuten
voor tijd zorgde Rocastle voor 1-
2.

LUTON
Luton schijnt in destrijdom de

verschillende bekers in Enge-
land ietsextra's te krijgen. Niet
alleenbereikte deploeg definale
van de League-Cup, ook in de
strijd in de minder aanspreken-
de Members-Cup, staat de Lon-
denseploeg in deeindstrijd. Rea-

ding is daarin, eveneens op
Wembley, detegenstander.

Ook voor deeindrondevan het
toernooi ter gelegenheid van het
honderd-jarigbestaanvan deLe-
ague plaatste de ploeg zich.
Sinds zaterdag bestaat ook de
kans dathet de belangrijkste fi-
nale, om de FA-cup, bereikt.
Portsmouth kwam er in het
knusse stadion niet aan te pas.
Grote man inLonden wasletter-
lijk en figuurlijk Harford. De
spits was vooral in de lucht voor
de gasten nauwelijks te houden.
Hij had een aandeel in alleLu-
ton-treffers. Eerst steldehij Wil-
son in staat 1-0 te scoren. Even
later zorgde hij ervoor dat Stem
voor 2-0kon zorgen. NadatQuin
de stand op 2-1 had gebracht,
maakte Harford twee minuten
voor tijd aan alle onzekerheid
een einde door zelfde derde tref-
fer voor Lutonvoor zijnrekening
te nemen. Voor de wedstrijd ar-
resteerde de politie zeventien
Hooligans. Een heel arsenaal
aan wapens werd in beslag ge-
nomen.

Tweemaal winst met grote cijfers
Marchena Hardware de beste
ploeg in de Little League

WILLEMSTAD—In deCu-
racao Little League baseball-
competitie is voor het eerst
een ploeg niet verschenen. In
de Senior League stond de
ploegvan Cindu metteweinig
menseninhetDonNichoHur-
tado ballpark te Otrabanda
om Marchena Hardwarepar-
tij te kunnen geven. In de af-
deling Little League gaat
Marchena Hardware door
met ruime cijfers te winnen.
Nuwerd Aegon meteen score
van 21-2 verslagen. Een dag
eerder had de ploeg ook al
met grote cijfers van Cindu
gewonnen (13-0). Ook de 11-0
shut-out van ABN op CWP is
opvallend.

In de Senior League werden
zaterdag vier duels gespeeld en
één homerungeslagen. Deze viel
tebewonderen inhet dueltussen
Muebles Kennedy en ABN. Sig-
mar Mensing hield het slaghout
vast. Muebles Kennedy speelde
een foutloze partij. Beide wer-
pers waren goed op dreefen wer-
dennaar behoren door hun veld
gesteund. Chester Belioso (zijn
veld greep slechts eenmaal mis)
stond de Meubel-ploeg vijf hits
toe, die uiteindelijk goed waren
voor 12runs. Winnende werper
Eugene Hooi zag de twee
honkslagen van ABN in even zo-
vele runs omgezet worden.

Pet Care maakte vijfveldfou-
ten in het duel tegen Kodela,
maarwas aanslagbeduidend be-
ter. Dertien maal sloeg de ploeg
eenhittegenKodela slechtsdrie.
Regston Ramos moest Kodela
vier runs toestaan. Drie spelers

van Pet(Jare sloegen een perfec-
tewedstrijd: JairJosefa,Darren
Heiliger en Ulrich Leer sloegen
1.000als gemiddelde.Zij hadden
daar maar een slagbeurt voor
nodig.

Het duel tussen Zwitsal en
Malta Amstel was het meest
spannend. De uiteindelijke 6-4
winst voor Zwitsal dankte de
ploeg aan Djuric Pieters.De bes-
teslagmanvanZwitsal (3-2) liet
de game-winning hit vanaf zijn
slaghout vertrekken. Ook Ro-
lando Barbara, kan als verlie-
zende werper op een goede wed-
strijd terugzien. OrlandoEduar-
da stond Malta vier hits toe.

LIVERPOOL
Liverpool holtnaarde 'Double'

in Engeland. De aanstaande
landskampioen schaarde zich
zondag moeiteloos bij de laatste
vier in het bekertoernooi. In
Manchester werd City met 0-4
opgerold. De ruim 44.000
toeschouwers zagen een opper-
machtig Liverpool, dat in de
eerste helft slechts een keer de
verdediging van de bescheiden
middenmoter in de tweede divi-
sieverschalkte. Houghton open-
de de score in de32e minuut. Na
rust hadden de aanvallers van
Liverpool, dattopscorer Aldrid-
ge door een blessure miste, het
vizier op scherp afgesteld. Be-
ardsley (53e), Johnston(77e) en
Barnes (85e) voerden de standop
naar 0-4.

ZONDAG
De scorer bij het duel tussen

Marchena Hardware en Aegon
heeft niet stil hoeven te zitten.
Hij had het zelfs erg druk. Daar
zorgde Marchena Hardware wel
voor. De ploeg scoorde 21 runs,
sloeg 17hitsenbeging 3 veldfou-
ten. Aegon kwam op hetwerpen
van JennysonTrinidad nietver-
der dan2 runs, 4 honkslagen en
greep 6keermis. Winnende wer-
per JefferdionPolonius kreeg
aanvallend goede steun van Er-
win Martina, IngiomarKoek en
Remelino Cijntje. Zij sloegen al-
len luit1.

ABN was de enigeploeg diedit
weekeinde eenfoutloos gespeel-
de wedstrijd liet noteren. Dat
daaruit dewinstmin ofmeer au-
tomatisch uit voortkomt, is
duidelijk. Meteen 11-0 shut-out
zege op CWPkon Elviron Anto-
nia de felicitaties in ontvangst
nemen.

Raul Baranco van Fria kreeg
na de5-3 zege opPinochio ook de
gelukwensenvanzijnploegmak-
kers. Slechts drie hits stondhij
Pinochio toe, waarvan Julius
Veeris (verliezende werper) er
twee voor zijnrekening had ge-
nomen.

Amalie won met 6-4 van Lib-
by's en had daarvijfhitsvoor no-
dig.De zeshits vanLibby's lever-
den niet meer dan vier runs op.
Airon Maduro was ook hier als
verliezende werper debeste slag-
man (3-2). Roderick Eustatius
zag zijn ploeg slechts één
veldfout maken.

LITTLELEAGUE
Opzaterdagwashet Coca Cola

diein hetLittleLeagueBallpark
te Suffisantdegrootste scorevan
de dag liet noteren. Aegon kon
slechts éénrun scoren op het
werpen van Manfred Gomez. De
zes veldfouten van Aegon waren
mede schuldig aan de ruim uit-
gevallen overwinningvan de
frisdrank-ploeg: 16-1. Want op
zeventienhits had Coca Colaeen
groterescore moetenkunnen be-
reiken. Beide ploegen hadden
een aantalgoede slagmensenop-
gesteld.Bij Coca Cola sloegen zo-
wel Tyson Pereira als Harvey
Raap twee uit twee. Bij Aegon
waren het JurienAsencion (1-1)
en Clayton Conradus (3-3) die
erg sterkaan slag waren.

De 13-0 shut-out zege van Ja-
son Cijntje (Marchena Hardwa-
re) op Cindu is hard aangeko-
men. Verliezende werper Shel-
don van Eiter zag zijn ploeg
achterzich vijfmaal misgrijpen.
Ook aanvallend ondervond hij
niet veel steun. Er werden
slechts vier hits geslagen. Carl
Jurrjens was met 4-3 de beste
slagmanbij Marchena Harware.

In het duel tussen Pinochio en
CWP vielen de minste honksla-
gen(vijf). Drie voor Pinochio, dat
met 6-1 won op het werpen van
Wasif Servannie. Verliezende
werper Kenneth Winklaar zag
slechts Sherlock Cordilia en
Hardis Floranus een hit slaan.
Ook de drieverdedigende fouten

droegentot de nederlaagbij
Het duel tussen ABNen Hertz

heeft de twijfelachtige eer de
meeste fouten dit weekeinde in
deLittle League competitie te
hebben geproduceerd. Samen
waren de ploegen goed voor elf
missers, waarvan Hertz er zes
voor zijn rekening nam. Arthur
Paula, beperkte de hits van
Hertz tot vijf en daar zijn ploeg
met 9-6 won, werd achter zijn
naam 'winnende werper' geno-
teerd. Kendall Payne zag de te-
genstander zeven keer raak
slaan.

UITSLAGEN EN STAND
De uitslagen van de zaterdag

enzondag gespeelde wedstrijden
in de hoogste divisie van de En-
gelseLeague envoor dekwartfi-
nales van destrijd om deFA-cup
zijn:-

League:
Charlton - West Ham United: 3-
-0; Chelsea - Everton: 0-0;
Manchester United - Sheffield
Wednesday: 4-1; Southampton -
Coventry: 1-2; Tottenham
Hotspur - Norwich: 1-3.

Kwartfinales FA-cup:
Arsenal - Nottingham Forest: 1-
-2;Luton Town-Portsmouth: 3-1;
Wimbledon - Watford: 2-1;
ManchesterCity-Liverpool: 0-4.

De stand:
De stand in de eerste divisie

van deEngelse League is:
1. Liverpool 28 72
2. Manchester United 31 58
3. Everton 30 53
4. NottinghamForest 27 52
5. Arsenal 29 51
6. Queens ParkRangers 29 46
7. Wimbledon 2945
8. Tottenham Hotspur 33 42
9. Luton Town 27 38
10. Newcastle United 29 37
11. Southampton 3137
12. Sheffield Wednesday 3137
13. Coventry 29 36
14. Norwich 30 36
15.WestHam United 30 33
16.Chelsea 31 33
17. Derby County 29 30
18.Portsmouth 29 30
19. Charlton 31 28
20. Oxford 28 26
21. Watford 29 23
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Protest tegen uitblijven salaris
Stakende ambtenaren in Panama
slaags met oproerpolitie

PANAMA-STAD — Leden
van deoproerpolitie in Pana-
ma- Stad hebben maandag
traangas- granaten afge-
vuurd op honderden staken-
de docenten en andere over-
heids- dienaren die demon-
streerdentegen het uitblijven
van hun salaris. Dat hebben
verslaggevers ter plaatse ge-
constateerd. In Panama drei-
gen ongeveer 150.000
ambtenaren het werkneer te
leggen.

De betoging vond plaats in de
buurtvan hetministerievan On-

derwijs in de Fanamese hoofd-
stad. Toen de demonstranten de
ongeveer vijftig leden van de op-
roerpolitie begonnenteomcirke-
len, vuurden de agenten traan-
gas- granaten af. Daarop
vluchtte de menigte uiteen. En-
kele straten verderop evenwel
bekogelden betogers de politie
vanaf de daken met stenen en
flessen. Er is geen melding ge-
maakt van gewondenof arresta-
ties.

De betoging was georgani-
seerd omdat de docenten hun sa-
laris contant uitbetaald wensen
te krijgen. De Panamese leiding
zitbijna zonder geld, nu de Vere-
nigde Staten stappen hebben ge-
zet die de geldstroom naarPana-
ma sterk hebben ingedamd. In
Panama zijnsindsvier maartal-
le banken gesloten.

De Amerikaanse maatregelen
zijn erop gericht de Panamese
sterke man, generaal Manuel
AntonioNoriega, tot aftreden te
dwingen. Volgens de Panamese
autoriteiten is sprake van Ame-
rikaanse "economische ag-
ressie".

In de havenstad Balbao,bij het
Panama- kanaal, zijn maandag
ongeveer 800 havenarbeiders in
stakinggegaan. Zij hebben sinds
twee weken geen loonmeer ont-
vangen. Een woordvoerder van
de havenarbeiders noemde de
werkonderbreking "geen poli-
tieke daad". De staking zal
echter worden voortgezet totdat
de havenarbeiders hun loon heb-
ben ontvangen, aldus Ernesto
Meza.

Hij voegde daaraan toe dat in
de havenstad Colon zon 1.500
havenarbeiders in staking zijn
gegaan. Volgens Meza wil de
regering donderdagde lonen ui-
betalen, maar de arbeiderseisen
voor die datumminstenseen ge-
deeltelijke tegemoetkoming.
Een woordvoerder voor de auto-
riteitenvan hetPanama-kanaal
heeftverklaard dat destakingen
de doorgang van het scheep-
vaart- verkeerin hetkanaal niet
in gevaarbrengen.

Nieuwsbulletins
Onbekenden

molesteren
leden oppositie
in Panama
PANAMA — Onbekenden

hebben hun geweren leeg ge-
schoten tijdens een mis in de
Cristo Rey-kerk in het
centrumvan Panamastad. De
beschietingen volgden op het
lastig vallen door dezelfde
personen van een vrouw die
pamfletten met informatie
van de oppositie uitdeelde.
Het is niet bekend of er ge-
wondengevallen zijn.

Het incident gebeurde nadat
pastoor Xavier Villanueva be-
gonnenwas de mis op te dragen.
Volgens journalistenen fotogra-
fen vielen acht tot tien mensen
een vrouw van middelbare leef-
tijdlastig diebij de ingangvan de
kerk informatie- bulletinsvan
de oppositie verkocht.

Toen enkele gelovigen de
vrouw te hulp schoten, begonnen
de mannenin de luchtte schieten
en op ramen van geparkeerde
auto's. De videocamera van een
van de journalisten werd ver-
nield.

Een politieagent die in de
buurt stond bekeek het geheel
zonder actie te ondernemen.

De actie is er een van de vele
die de laatste tijd voorkomen in
depogingen van generaal Norie-
ga om de touwtjes in handen te
houden. De overheid heeft alle
oppositie- kranten een verschij-
nings-verbodopgelegd. Niet-re-
geringsgezinde radio en televi-
siestations mogen niet uitzen-
den. De oppositie heeft hierop
een heel net opgericht om clan-
destien informatie te kunnen
verspreiden.

Tussen ezels
Partij marihuana
onderschept aan
VS-Mexicaanse
grens

TUCSON — Amerikaanse
agentenvan de federale poli-
tie hebben een partij drugs
onderschept aan boord van
een. trein die ezels transpor-
teerde van Mexico naar de
VS.

Drie drugshandelaren werden
aangehouden, kort nadat de
trein deMexicaans- Amerikaan-
se grens gepasseerd was. Naast
de partij marihuana, met een
waardevan 1,175miljoendollar,
werd een kaliber .9 pistool ge-
vonden in een van de wagons.

De 15 tot 20 ezels werden met
hun begeleiders teruggestuurd
naar Mexico.

Linkse guerrilla's
eisen auto
bomaanslag op

SAN SALVADOR—Linkse
guerrilla's hebben zich ver-
antwoordelijk gesteld voor
deontploffing van twee auto-
bommen in het centrum van
San Salvador. Twee mensen
raakten gewond.

"De rust van derijken is ten
einde. De strijd van de armen is
begonnen" aldus een communi-
que dat de guerrilla- beweging
FMLN na de aanslag ver-
spreidde.

De auto- bommen ontploften
in deZonaRosa van de Salvado-
raanse hoofdstad vlakbij een
straat waar veel restaurants en
cafe's zitten. De gewonden wa-
ren een twaalf- jarig meisje en
een manvan middelbareleeftijd.
Het meisje werd in het hospitaal
opgenomen.

Commissie ingesteld
Voorbereiding opvang terugkerende
vluchtelingen uit Frans Guyana

DEN HAAG/PARAMARI-
BO—Een groepvan honderd
indiaanse vluchtelingen in
Frans- Guyana wilterug naar
het district Marowijne in
Oost- Suriname. Een afvaar-
diging van deze groep heeft
minister van Binnenlandse
zaken, districtsbestuur en

volksmobilisatie, mevrouw
E. Alexander- Vanenburg,
van deze wens op de hoogte
gesteld. De minister heeft
daarop onlangs een commis-
sie belast met de opdracht
voorbereidingen te treffen
voor de begeleiding en op-
vangvan dezeeerstegroepre-
patrianten.

De commissie, die wordtvoor-
gezeten door de districts- com-
missaris van Marowijne Marcel
SoeA Ngie, voert op het moment
besprekingen met de kapiteins
van de indianendorpen om een
inventarisatie te maken van de
behoeften en tebekijken op wel-
ke manier de overheid hulp kan
bieden bij de wederopbouw van
de woongebieden.De commissie
heeftverder tottaak tweeprojec-
ten op te zetten waarbij voor-
namelijk evacués die nu in en
rond Paramaribo wonen bij te-
rugkeer naar hun oorspronkelij-
ke woonomgeving worden bege-
leid.

In devijf leden tellende com-
missie hebben behalve Soe A
Ngie en twee andere overheids-
functionarissen ook twee verte-
genwoordigers van kerkelijke
organisaties zitting: de pater
Ahlbrink- Stichting, eenRooms-
katholieke hulporganisatie, en
de Evangelische Broederge-
meente in Suriname.

Soe A Ngie heeft laten
doorschemeren de overheid te
zullen adviseren internationale
organisaties die ervaring heb-
ben met rampgebieden in te
schakelen bij de wederopbouw
van de dorpen in Oost- Surina-
me. De commissiemoet volgende
week haar eindverslag indienen
bij de minister van Binnen-
landseZaken.

Tijd nodig voor natrekken tips
Rechercheteam Heijn-zaak
blijft tot Pasen intact

HAARLEM — Het re-
chercheteam in de ontvoe-
ringszaak Gerrit Jan Heijn
blijft tot omstreeks de Paas-
dagen intact. Procureur- Ge-
neraal J.DeRuiter inAmster-
dam heeft dit vandaag beslo-
ten. Het40personen sterkete-
am heeft nog enkele weken
nodig om ongeveer 400, zeer
bewerkelijke tips na te trek-
ken. Woordvoerder A. Geelof
van derijkspolitie deelde dit
mee.

Hettotale aantaltips indeont-
voeringszaak bedraagt ruim
12.000.Aan detipsdienunogon-
derhandenzijnzit-uitsluitend in
Nederland- veel recherchewerk
vast.

De Ahold topman werd ruim
een halfjaar geleden bij zijn wo-
ning in Bloemendaal ontvoerd.
Van hem ontbreekt ieder spoor.
Velennemen aan datdeontvoer-
de nietmeer in leven is.

De Procureur-Generaal in
Amsterdam is de hoogste justi-
tiële autoriteit in de ontvoe-
rings- zaak.Reeds enkeleweken

geleden was aangekondigd dat
hij dezer dagen een besluit zou
nemen ten aanzienvan devoort-
gang van het onderzoek. De
Tweede Kamer debatteert bin-
nenkortover de zaak.

Geelofverheelde desgevraagd
niet dathetonderzoek in dezaak
Heijn -althans wat de tips be-
treft- enigszins opzijneindloopt.
Hetonderzoek istotnu toe "geen
succesverhaal", aldus de
woordvoerder, die wel bena-
drukte dat de zaak nog steeds
prioriteit heeft.

Geelof wilde niet "voorspel-
len" ofhetrechercheteam naPa-
sen eventueel wel wordt inge-
krompen. Een nieuwe oproepvia
detelevisie naar hetpubliek, zo-
als in december vorig jaar, is in
elk geval nietvoorzien.

Geelof wilde vandaag niet
"speculeren" opdevragen ofHe-
ijn nog in leven is en of de ont-
voerders ooitgepakt zullen wor-
den. Van de losprijs (diamanten
en geld) is tot nu toe niets terug-
gezien.

SintEustatius

Nieuw bestuur
Historical Foundation

ST EUSTATIUS - Op de on-
langs gehoudenjaarvergadering
van de "St Eustatius Historical
Foundation" afgelopen maand
werd na verkiezingen het vol-
gende bestuur gekozen: presi-
dente Lynette Brice; vice- presi-

dent Gertjan Hofstee; secretary
Joan Cuvalay; penningmeester
JanaMorrison.

Algemeen leden bestuur:
Hans Arens; Theresita Penijn;
Cynthia Cecilia; Miriam
Schmidt; Daphne Courtar; Der-

ek Simmons; Carmen Cuvalay;
Diana Strudivant; Frances Ja-
noska; Doortje van Casteren;
Anne Lee Knobloch; JaapVreel-
ing; Ellis Lopes.

Toekomstplannen voor deko-
mendetwee jaarvan defoundati-
on zijn: het aanleggen van een
park ter nagedachtenis aan me-
vrouw Hester E. Garrett; het la-
ten bouwenvan een stenenmuur
rond het museum terrein en het
oprichten van een maritiem mu-
seum in het achttiende eeuws
douanehuis aan deBayroad inde
Benedenstad.

Hoopt opmassaal 'nee' tegen Pinochet
Chileense oppositie zal bevolking
aansporen tot deelname aan referendum

AMSTERDAM —De oppo-
sitie in Chili heeft zich jaren-
langhevigverzet tegen dewij-
ze waarop de militaire rege-
ring van president Augusto
Pinochet verkiezingen voor
het presidentschap wil hou-
den.Dit jaarechterzal de op-
positie voorhet eerst tot deel-
name aan het referendum
aansporen. Zij hoopt met een
massaal 'nee'Pinochette ver-
slaan, aldus oppositie- leider
Manuel Almeyda in een
vraaggesprekmet hetANP.

Bij het referendum zal het
slechts om een kandidaat gaan,
diedoor demilitairen wordtaan-
gewezenentegen wie het volk ja
ofnee mag zeggen. De oppositie
envooral de linkse partijen heb-
ben deze volksstemming altijd
afgedaan als een "farce" en als
het middelbij uitstek voor Pino-
chetom viafraude en manipula-
tie zijn dictatuur een "wettig"
tintje te geven.

Nu de volksstemming nadert
—voor eind dit jaarmoet zij wor-
den gehouden — beschouwt
plotseling nagenoeg de gehele
oppositie van links en gematigd
rechts haar als een geschikt wa-
penin destrijdtegen de72-jarige
generaal, die Chili al sinds de
bloedige staatsgreep tegen pre-
sidentSalvadorAllende in 1973
regeert en vanplan is datnog in

lengtevanjaren te doen
De 36- jarigearts Manuel Al-

meyda,een van de leidersvan de
socialistische partij van de ver-
moordeAllende, zegt hieroverin
Amsterdam: "De oppositie ijvert
al jarenvoor vrije verkiezingen
met meer kandidaten in plaats
van hetplebisciet meteenkandi-
daat,maar tot nu toehelaaszon-
der succes. Je hebt ontzettend
veelkracht nodig om deregering
onder druk te zetten".

"De kracht was er niet, de op-
positie was te verdeeld om het
volk te mobiliseren en de rege-
reing trok daar voordeel uit.
Aangezien het referendum nu
voor de deur staat, moesten wij
snelmet een strategieopdeprop-
pen komen. Ik geef toe dat het
meedoen aan de volksstemming
van deregering met het doelPi-
nochet te verslaan riskant is,
maar oppositie tegen een dicta-
tuur is nooitzonder risico's".

Manuel Almeyda is de brper
van ClodomiroAlmeyda, desoci-
alistische vice- president van
Chili onder Allende en de huidi-
gevoorzitter van verenigd links,
een bundeling van Chileense
linkse partijen. Clodomiro is on-
langs voor tien jaarvanzijn bur-
gerrechten beroofd en zit mo-
menteel in de gvangenis in de
hoofdstad Santiago.

Manuel Almeyda was van
1983 tot 1987 voorzitter van de
MDP (Democratische Volksbe-
weging), waaruit vorig jaarhet
verenigd links is voortgekomen.
In februari 1984 werd hij gear-
resteerd en twee maaden later
naeen internationale campagne
op borgtocht vrijgelaten.
Sindsdien heeft hij de politieke
strijdtegenhetbewind vanPino-
chetclandestienvoortgezet.

Manuel Almeyda was deze
week opuitnodigingvanhetChi-
li comité voor een kort bezoek in
Nederland om met leden van de
Tweede Kamer en ambtenaren
/an het ministerievan Buiten-
landse zaken te praten over de
huidigepolitieke situatie in zijn
land en over devolksstemming.

Almeyda: "Sinds kort is de op-
positie erin geslaagd de rijen te
sluiten en zich te verenigen
achter een tactiek om Pinochet
teverslaan. Op 2februari sloten
13 centrum- en linkse partijen
een akkoord om tijdens de
volksstemming de militaire
kandidaat, waarschijnlijk Pino-
chet, te stemmen en daarvoor
campagne te voeren. Door in
meerderheid 'nee' te stemmen is
het bewind krachtens de
grondwet genoodzaakt in 1990
verkiezingenmet meerkandida-
ten te houden. De eerste stap
naar democratie is dan gezet".

Voor veel waarnemers komt
het besluit van de oppositie in-
eens wel mee te doenaan hetre-
ferendum als een grote verras-
sing. Zelfs als dekandidaat van
de militairen verliest, waaraan
zeer wordt getwijfeld, dan nog
blijft debasis van de dictatuur
die is vastgelegd in de grondwet
ongewijzigd, zo wordt beklem-
toond. Volgens de huidige
grondwet houden de militairen
tot eind deze eeuw alle touwtjes
in handenen is elkeregering on-
dergeschikt aan de doormilitai-
ren overheerste nationaleveilig-
heids-raad.

Daarnaast verbazen velen
zich erover dat onder meer de
linkse socialistische partij van
Almeyda akk ord gaat met het

referendum. Zijnpartij isbijwet
verboden en kan dus na een
eventuele succesvolle
volksstemming tegen Pinochet
niet aan verkiezingen met meer
kandidaten meedoen.

Volgens politieke commen-
tatoren is bovendien de kans
groot dat delinkse partijen door
de christen- democraten, de
grootstemachtbinnen deopposi-
tie, aan dekant worden gezetals
het einde van hetregime vanPi-
nochet in zichtkomt. Het is im-
mers algemeen bekend dat de
christen- democraten in Chili
weinig moeten hebben van de
"radicale socialisten en commu-
nisten". Deze partijen worden
door veel christen- democraten
min of meer verantwoordelijk
gehouden voor de chaos in de ja-
ren zeventig die voorafging aan
de staatsgreepvan Pinochet.

Almeyda echterwuift al deze
bezwaren weg. Met een schijn-
baar onuitroeibaar optimisme
legt hij uit waarom hetreferen-
dum een succes wordt. "De deel-
nemingvan zoveelmogelijkChi-
lenen aan devolksstemmingzal
een actief 'nee' tegen Pinochet
opleveren. Zijn regering moet
zich daarbij neerleggen. Als zij
dat niet doen en als zij beweert
dat haar kandidaat gewonnen
heeft, danweet heelhet land als-
mede de internationale ge-
meenschap dat de regering op
grote schaal heeft gefraudeerd'.

"Wij zullen buitenlandse
waarnemers uitnodigen aanwe-
zig te zijn bij het referendum.
Misschien datPinochet zich van
niemandietsaantrekt. Maarhet
Chileense volk zal dan meer dan
ooit in verzet komen. Demon-
straties en protest- stakingen
zullen het land net zo lang ver-
lammen totdat de
strijdkrachten, de steunpilaar
vanPinochet, zien datzijhem be-
ter geheel en al kunnen laten
vallen. De commandanten van
deluchtmacht, marineen politie
keren zich al steeds openlijker
tegen de verlenging van de
ambtstermijnvan Pinochet", al-
dusAlmeyda.

VolgensAlmeyda is deopposi-
tie nog nooit zo verenigd,
krachtig en breed geweest als nu
ennemen delinksepartijen hier-
in een onmisbare plaats in. De
eenheid binnen hetverzetblijkt
volgens hem uit het feit dat de
dertien belangrijkste oppositie-
partijen een schema voor de
overgang naar democratie zijn
overeengekomen.

Hierinzitten"linkse" elemen-
ten die tot voor kort onaan-
vaardbaar waren voor de
centrum- partijen, zoals de af-
schaffing van de wet op depoli-
tieke partijen, een algehele
breuk met degrondweten hetaf-
wijzenvan elkevormvan dialoog
met deregering- Pinochet. "Ui-
teraardzal de dictatuurnietvan
deene op de anderedagverdwij-
nen. Maarmet een massaal 'nee'
tijdens hetreferendum, kunnen
wij het bewind vanPinochet een
zwaarderde slagtoebrengen dan
met een boycot".

"Velenzijndaarsceptisch over
en vrezen datwij in deval lopen.
Maar zelfs de communisten, die
fel tegen deelneming aanhetre-
ferendum waren, hebben laten
doorschemeren zich bij derest
van deoppositie aantesluitenen
mee te doen aan de campagne.
Dat geeft hoop voor de toe-
komst".

Voor elfprocent

Bolivia koopt helft
bankschuld af

LA PAZ —De commerciële
banken waarbijBolivia inhet
krijt staat hebben aangebo-
dendathetlandbijna300mil-
joen dollar aan schulden af-
koopt voor elfprocent van de
werkelijke waarde, zo heeft
de Boliviaanse minister van
Energie, Fernando Illanes,
bekendgemaakt. Bolivia had
debanken gevraagd tereage-
ren opzjjnvoorstelom de670
miljoen dollar aan
bankschuld aftekopen tegen
de waarde die de schulden
van het land op de "tweede-
hands markt" hebben. Veel
bankenzijn ertoe overgegaan
devorderingenopdeontwik-
kelings- landen af te waarde-
ren in de hoop tenminste nog
ietsvan hungeldterug tezien.

Minister Illanes, die in New
York over het voorstel heeft on-

derhandeld toen hij nog ambas-
sadeur van zijn land was, ver-
klaarde dat dereacties van de
banken overeenkomen met wat
hij had gehoopt. "We wisten dat
er banken zijn die er niets voor
voelen de vorderingen kwijt te
raken tegen elfprocent". Bolivia
krijgt de33miljoen dollardieno-
dig zijnom de schulden af te ko-
pen van het Internationale Mo-
netaire Fonds (IMF). Het IMF
haalt hetgelduiteen fonds datis
gevormd uit donaties van be-
vriende landen.

Over de resterende 370 mil-
joendollaraanbankschulden zal
verder worden onderhandeld.
Volgens Illanes is het onmoge-
lijk om datbedrag tegen de nor-
maal geldende voorwaarden af
te lossen.Boliviaheefteentotale
buitenlandse schuld van onge-
veer 4,1 miljard dollar.

Afscheidsbezoek directrice Zomerzegels

Ziekenhuis en hulpverlening
krijgen beide een auto

ST. EUSTATIUS — Op
woensdag2maartwerdinhet
Golden Era Hotel een bijeen-
komst gehouden ter gelegen-
heid van het afscheids- be-
zoek van mevrouw Wester-
veld- Slager, directrice van
het Comité Zomerzegels. Zij
werd vergezeld door de heer
P.T.M. Sprockel, directeur
van Sede Antia.

Er werd kennis gemaakt met
de vertegenwoordigers van de
verschillende organisaties op St
Eustatius. Tevens werdener toe-
zeggingen gedaan voor de aan-
schaf van een auto voor het
"Auxiliary Home" voor een be-
dragvan Na/. 15.000,-.

De "St Eustatius Historical
Foundation" kreeg eenzelfde be-
dragtoegewezenvoor haar "clea-

ning- up" campagne
Het ziekenhuis "The Queen

Beatrix Medical Centre" kreeg
ookNa/. 15.000,- toegezegd voor
deaanschafvan een pick- up.

Aanwezig waren verder de
heer Ishmael Berkel, voorzitter
van Sede Statia, J. Dens, waar-
nemend gezaghebber, de gede-
puteerden J. Woodley en E.
Merkman, mevrouw Debbie
Brown, vice- president Sede Sta-
tiaen devertegenwoordiger voor
Curacao mevrouw H. Misser.

Bezocht werden hetkinder-
dagverblijf "The Children's
Inn", het Simon Donckerhuis,
museum van de St Eustatius
Foundation en deplaats waar de
"AuxiliaYy Home" haar dag-
verblijf voor gehandicapten
heeft.

Overmacht in 'eigen' staat

Jesse Jackson wint
in South Carolina

COLUMBIA — Dominee
Jesse Jacksonheeftzaterdag
met ovennacht deverkiezing
op de partij- vergaderingvan
de Democratische partij in
zijn"eigen" staatSouthCaro-
lina gewonnen.

Met meer dan tweederde van
destemmen geteldzette dezwar-
te domineezijn naasterivalenop
een niet verwachte grote
achterstandvan meer dan 2 te-
gen 1. 51 Procent van de stem-
men voor Jackson, 25 procent
van de afgevaardigden wilde
zichnogniet binden aan eenkan-
didaaten 18procentvoor senator
Albert Gore jr. uit Tennessee.
Gouverneur Michael Dukakis,
die tot dusver bij de democra-
tische voor- verkiezingenenpar-
tij- bijeenkomsten de meeste af-
gevaardigden verzamelde, be-
haalde 6 procent van de stem-
men zonder in South Carolina
campagne te hebben gevoerd.
Afgevaardigde Richard Gep-
hard, die had beloofd detextiel-
industrie in South Carolina te
beschermen tegen oneerlijke
concurrentie uit het buitenland,
wist slechts 2procent te halen.

Bij de Democratische partij-
vergadering in South Carolina
ging het om 48 afgevaardigden
voor departij- conventie die deze

zomer in Atlanta wordt gehou-
den.Een woordvoerster van het
democratische partijbureau in
de staat verklaarde verrast te
zijn over de voor Jackson sterke
uitslag. "Wewisten allemaal dat
Jackson zou winnen, maar hij
heeft meer ongebonden stem-
men op zich weten te vergaren
dan verwacht", zei zij. De partij-
bijeenkomst in South Carolina
was de enige van zaterdag. De
partij- verkiezingen in South
Dakotawerd wegens slecht weer
uitgesteld tot zaterdag 19maart
en de Democraten in North Da-
kota stemden zondag.

Volgens een telling van UPI
heeft Dukakis nu 412 afgevaar-
digden achter zich, Jackson372,
Gore 339, Gephardt 127en sena-
tor Paul Simon 15,5. Er zijn 251
ongebonden afgevaardigden.

Jesse Jackson, afkomstig uit
Greenville in South Carolina,
noemde vrijdag tijdens een ver-
kiezings- optreden de toevloed
van illegalenrugs inAmerika de
grootstebedreigingvan denatio-
nale veiligheid. Hij beloofde de
"economische rechtvaardig-
heid" teherstellen als hij door de
partij- conventiewordt genomi-
neerd als de democratischekan-didaatvoor hetpresidente- schap
van deVS.

CDA heeftreserves, VVDpositief
Nederlands kabinet bereikt
overeenstemming over bezuinigingen

DEN HAAG— Na dagen-
lang vergaderen heef het ka-
binet Lubbers overeenstem-
ming bereikt over een breed
pakketmaatregelen en bezui-
nigingen. Op de rijksbegro-
ting moetinde jarennegentig
3,4 miljardguldenstructureel
worden bezuinigd. Dat valt
lager uit dan6,5 miljard aan
ombuigingen dieministerRu-
dingvan Financien eersthad
geëist

Hetkabinet heeftbesloten 2,8
miljard gulden uit te trekken
voor verlaging van het laagste
belastingtarief. Het bedrijfsle-
vengaat mindervennootschaps-
belasting betalen. Daarnaast
neemthetrijk debetalingvan de
premies voor dekinderbijslag
voor zijnrekening. Verderwordt
onder meer voorgesteld het
wettelijk minimum- jeugdloon
doorte latenlopen tot27jaar.De
studiefinanciering moet 500 tot
550 miljoen opleveren, defensie
moet 1990met 270miljoen min-
derrondkomen datwasvoorzien

en ontwikkelings- samenwer-
king moet 275 miljoen ophoes-
ten. Economische Zaken, WVC
en Waterstaat leveren elk 50
milioenin.

De CDA-fractie heeft grote
moeite met enkele onderdelen
van het pakket bezuinigingen
waartoe hetkabinet heeft beslo-
ten.Dat geldt vooral devoorstel-
len op het gebied van de sociale
zekerheid en ontwikkelings- sa-
menwerking, aldusfractie- voor-
zitter De Vries. In eeneerste re-
actiezegt deWD de maatrege-
lenvanhetkabinetpositieftebe-
oordelen. De vakcentrales FNV
enCNVmenen datlaagstbetaal-
den en uitkeringsgerechtigden
opnieuw de dupe dreigen te wor-
den van deze nieuwe bezuini-
gings-ronde.

MOSKOU—Ongeveer 200Arme-
niershebbenzondagop deArmeense
begraafplaats in Moksou geprotes-
teerd en de slachtoffers van de
ethnischerellen inAzerbajdzjanher-
dacht.
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Jonge gezonde enproductieve mensen sterven

Kosten aids- epidemie méér
dan alleen medische kosten
LONDEN — De aids- epide-

mie gaatveel meerkosten dan
alleen debedragen die nodig
zijn voor medische verzor-
ging. De directe kosten van
behandeling en verzorging
zullen in het nietvallen bij deindirecte kosten die veroor-
zaakt worden doordatvrijjonge, gezondeen produktie-
ve mensen ziek worden en
sterven. Dat betoogden diver-
se sprekers in Londen op een
internationaal congres over
dewereld- omvattendegevol-
genvan aids.

De Amerikaanse ge-
zondheids- econome A. Sitovsky
zei datnog veel onderzoek nodig
is naar de directe en indirectekosten van aids. Op basisvan hetbeschikbare materiaal schatte
zij dat de indirecte kosten in de
VS over enkele jarenop het ze-

venvoudige van de behande-
lings- kosten zullen liggen.

Ook dr M. Over van de we-
reldbank, die onderzoek heeft
gedaan naar de kosten van aids
in Zambia en Tanzania, zei dat
de medische kosten Van gevolg
van aids maar een fractie zullen
zijn van de totale kosten. Rege-
ringen in geïndustrialiseerdeen
ontwikkelings- landen staan
voor de taak grote sommen geld
uit te trekken voor zowel de di-
recte als de indirecte kosten, al-
dus Over.

Nederlandse schattingen
gaan uit van ongeveer 100.000
gulden aan ziekenhuis- kosten
per aids- patient. Berekeningen
van de indirecte kosten voor de
Nederlandse samenleving als
geheel zijner nog niet.

Dr. A. Griffiths van het ge-
zondheidszorg management in-

stituutin Geneve berekent deto-
tale kosten als gevolg van de
aids- epidemie in Amerika in
1991 op ruim 65 miljard dollar.
Hij verwacht dat derijke landen
de kosten van aids wel kunnen
dragen: "De enige vraag is: wie
zal er betalen bijvoorbeeld voor
degenen die hun baan kwijtra-
ken en aangewezen zijn op een
uitkering ?" Het kostenpro-
bleem in de westerse wereld is
volgens Griffithsvooral een ver-
delings-probleem. Anders is het
voor de Derde wereldlanden die
los van de menselijke ellende
voor een economische ramp
staan

AIDS TEST
"De vooruitzichten voor de

ontwikkelings- landen zijn
slecht", zei T. Rothewell van de
ontwikkelings- organisatie van
de Verenigde NatiesUNDP. Hij
voorspelde dat aids in het ko-mende decennium de be-
langrijkste doodsoorzaak wordt

voor twintigers endertigersin de
Derde Wereld. Onder deslachtoffers zullen relatief veel
mensenzijn met een goede oplei-
ding, die hun land helpen ont-wikkelen.

Dr. B. Nkowanevan deuniver-
siteit van Lusaka in Zambia
schetste het probleem dat de
mijnwerkers in zijn land gezien
hun leeftijd tot derisicogroep
behoren. De kopermijnen inZambia vormen een van de eco-
nomische kurken waarop het
land drijft. De gemiddelde mijn-
werker heeft bovendien een
vrouw en zeker driekinderen te
onderhouden. VolgensNkowane
is het onvermijdelijk dat
werkgevers in demijnbouw sero-
positieve sollicitanten gaan
weigeren,al is ook inZambia de
discussie over verplichte aids-
testen nog niet uitgewoed.

Een probleem waar deZambi-
aanse regering volgens Nkowa-
ne ook voor staat is hetopzetten
van sociale voorzieningen voor
aids-patiënten, seropositieve en
hunfamilie.

Inmiddelsblijkt inLonden dat
het op het congres toegejuichte
pleidooi vanaids- deskundige dr.
J. Mann, die voor de VN- we-
reldgezondheids- organisatie
WHO werkt, nietin alle landen
even welkomzalzijn. De Zuidaf-
rikaanse econoom A. Whitesidevertelde dat zijn regering druk
uitoefent op de mijnen om sero-
positieve mijnwerkersuitomlig-
gende landente ontslaan, waar-
naze over degrensgezetkunnen
worden.

De mijnengaan er nu nog van
uit dat werknemers die besmet
raken hun baan mogen houden,
maar dat nieuwe krachten op
aids getest moeten worden. Er
werken 300.000 buitenlandse
mijnwerkers indeZuidafrikaan-
se mijnen. Whiteside vreest dat
de autoriteiten in Zuid- Afrika
erop uit zijn aids af te doen als
een "zwarte ziekte", die af-
komstig is uit debuurlanden.

Man gered
uit zee

PHILIPSBURG-Woensdag-
morgen werd door deAntillean
Sea Rescue Team de man
Andrew Viola uit zee opgepikt,
nadatzijnroeibootje was omges-
lagen doorruwe zee ten hoogte
van Simpsonbay, ongeveer een
halve mijl uit de kust. Toen de
Rescue Team hem bereikte, had
deman ongeveer twee uur inzee
gezwommen, het rubberen roei-
bootjeachtzichaan trekkend. De
man verklaarde dat hij verschil-
lende keren geprobeerd had het
bootje weer in de juistepositie te
krijgen, maar dat hem dat van-
wege deruwe zee niet was ge-
lukt. Hijzelfverkeerde in uitste-
kende conditie en was alleenwat
vermoeid.

Ingezonden

Verhuizing Peter Stuyvesant
Mijne heren,Hieronder volgt mijn reactieJ» net monument van Peter

Alvorens tot ver-gingvan het standbeeld vaneterStuyvesant over te gaan,isiet misschien goed om wat fei-tenkennis over deze "dappere"
aan te dragen. Ik haal daar-dooreen gedeelte aan uit het ge-schiedenisboekje 'Nos Pasado'van drs J.M.R. Schrils, wat ge-

buikt wordt bij het voortgezet
onderwijs.

'7 Peter Stuyvesant
In 1642 werd Stuyvesant totdirekteur van Curagao be-
noemd. De West-Indische
Compagnie (WIC) was zo te-
vreden over alles wat hij ge-
daan had, dat hij vier jaarla-
ter ook nog directeur- gene-
raal werd van Nieuw-
Nederland (New York!).
Welke diensten had Peter de
compagnie dan bewezen?
Toen Stuyvesant in 1642 op
\uracao belandde, bleek het
eiland niet erg winstgevend
te zijn voor de WIC. Datkon°ok niet anders, want aan de
kaapvaart alleen verdiendede compagnieniet genoeg omalle kosten te kunnen dek-een. Daarombedacht Stuyve-sant het volgende idee en
v?erde dat ook uit. Alle kolo-niën in de omgeving haddenslaven nodig. De meeste indi-anen op de eilanden waren
echter uitgestorven. De indi-anen van het vasteland wer-o-en doordeSpaansekroon be-schermd.Dus hadmen eente-Kort aan slaven. De compag-nie had alenige ervaringmetslavenhandel. Welnu, dacht

we halfen negersuit Afrika en verkopen ze alsslaven op Curacao! En zowachten de schepen van de

WIC duizenden slaven naar
ons eiland, dat één grote sla-
venmarkt werd. De compag-
nie beleefde hierdoor gouden
tijden!

"Zowel vriend als vijand
was bang voor deze man. le-
der, diezichniethieldaan zijn
strenge wetten, belandde in
degevangenis. Vele gevange-
nen werden als dwangarbei-
ders gebruikt op de zoutpan-
nen van Bonaire en vaak al-
leen omdat ze dronken op
straat werden aangetroffen.
Stuyvesant vond het gedrag
van een dronkaard 'on-
christelijk. Zijnbehandeling
van de Indianen van Nieuw-Amsterdam was zo grof, datde verschillende stammen inopstandkwamen. Om eenvoorbeeld testellen lietStuy-
vesant verschillende stam-men uitmoorden. Een twin-tigtal stamhoofden werdendoor hem naar Bonaire ver-bannen, zodat zij ook alsdwangarbeiders daarkondenwerken...
Hij enhij alleenbepaalde wat
er moest gebeuren. Zelfs de
bevelenvan deWest-Indische
Compagnie liet hij vaak links
liggen. Maar zolang het goed
ging met dekolonie, liet de
compagnie hem zijn gang
maar gaan".
Tot zover 'Nos Pasado'. Zeker,

het waren harde tijden, maar
moorden blijftmoorden en moor-
denaars verdienen geen monu-
ment. Ik zou het dan ook maar
rustig verscholen tussen de
struiken aan de Schottegatweg
latenstaan.

Met vriendelijke groet,

IDA J.M. VISSER
Curasao

Geen papiaments

Progreso geeft verkeerd
beeld van Bonaire

KRALENDIJK — Hoewel de
laatsteuitgave van hetblad voor
Antillianen in Nederland Prog-
reso van maart 1988 het laatste
nieuws dient te vertellen vanuit
de Antillen, loopt het blad ten
aanzien van de nieuws- voorzie-
ning van Bonaire kennelijk wat
achter.

Dat is jammer, aange-
ziener nu een volledig verkeerd
beeldwordt gegeven van de situ-
atieop Bonaire. Hetblad schrijft
datgedeputeerde van Onderwijs
Boeboei Cecilia absoluut neen
zegt tegen de invoering van hetvakPapiamentu op debasisscho-len. De leerkrachten zijn niet
goedvoorbereid enhetmateriaalis nietklaar, aldusProgreso. He-laas is dit een bericht dat gold

voor het schooljaar dat in augus-
tus 1987 begon.

Inmiddels is daarin volledig
verandering gekomen. Hetvak
wordt — vermoedelijk alleen in
deeerste tweeleerjaren—echter
wel ingevoerd het komende
schooljaar. Het merendeel van
de leerkrachten is al in het bezit
van de eerste twee certificaten,
terwijl momenteel de cursus
voor het derde certificaat al be-
gonnen is onder leiding van de
Curacaose docenten Irene
Anthony en Wilfred (Barche)
Baromeo. De coördinatie ligt in
handen van Norwin Willem. De
goed bedoelde berichtgeving in
een uitgave van maart 1988
heeft dus enige verwarring ge-
sticht.

Zakkenrollers
PHILIPSBURG — In het be-

ginvan de week werd drie maal
een geval van zakkenrollen ge-
meld, steeds inofin deomgeving
van de Frontstreet. Alle
slachtofferswaren dames dieeen
schoudertas droegen en de buit
was steeds een portemonnee. In
een geval kon de dame zich her-
inneren" dat iemand tegen haar
was opgebotst en heelbeleefd ex-
cuus had gevraagd, maar blijk-
baar toch andere bedoelingen
had.

PHILIPSBURG —Een de-
legatie van de eilandsraad
van St Maarten zal volgende
week naar Nederland afrei-
zen om informatieve bespre-
kingen te voeren in Den Haag
aangaande de toekomstige
politieke status van St
Maarten.

Woordvoerder van de delega-
tie is gedeputeerde van Consti-
tutionele Zaken JoeRichardson.
Andere leden van de delegatie
zijn: drA.C. Wathey, DP- leider;
D. Pantophet en mej. P. Flan-
ders. De oppositieleider V. Ja-
mes jrheeft nog in beraadof hij
gebruik zal maken van de uitno-
diging om deeluit te maken van
de delegatie. Het een en ander
hangt af, aldus James, van de
matewaarin de delegatiezich op
ditbezoek voorbereidt. Als advi-
seur is aan de delegatie toege-
voegd de gezaghebber mrRalph
Richardson, oud- minister van
ConstitutioneleZaken en speci-
alist op het gebied van
Staatsrecht.

Liggen uren te kreperen
Protesten tegen afschieten
wilde paarden in Australië

SYDNEY — De uit-
spraak van het "Internati-
onale Hofvan Justitievoor
de rechten van het dier"
dat in Geneve Australië
heeft veroordeeld voor de
"wrede en barbaarse"
jachtpartijen op wilde
Eaarden, laat de Austra-

scheregering ijskoud, al-
duswaarnemers.De minis-
tervan Industrie, JohnKe-rm, heeft zich niet ver-
waardigd commentaar te
geven op de uitspraak van
hettribunaal, datwerd op-
gericht door de Zwitserse
milieu- beschermer Franz
Weber.

De bestuurders van de
woestijnachtige provincies in
het noorden waar de
slachtpartijen werdenaange-
richt, hebben het hofsimpel-
weg betiteld als "kangoeroe-
tribunaal".

Australië was in Geneve indebeklaagdenbank gekomenwegens het afschieten vanBrumbies, wilde paarden dieafstammen van de lastdierendie de eerste kolonisten meenaar Australië namen enwaarvan er nu ongeveer
350.000 in alle vrijheid
rondgalopperen in de zogehe-
ten Northern Territories en
in Queensland, twee staten

meteen oppervlakzo groot als
eenkwart van deVS.

KREPEREN
In Geneve waren talrijke

dierenbeschermings- organi-
saties aanwezig om tekijken
naar de bijzonder harde
filmbeelden van paarden die
urenlang in de steppe liggen
te kreperen na beschoten te
zijn door 'flying killers' van-
uithelikopters.

Een dergelijk aantal paar-
den op zon grote oppervlakte
mag belachelijk lijken, de
paardenfokkers vinden de
brumbies een plaag. Ze zou-
dende hekkenvanhunfarms
vernielen en de waterbron-
nen uitputten.

Volgens Jack Douglas,
voorzitter van de Austra-
lische vereniging van paar-
denfokkers gaat het niet om
"spannende jachtpartijen"
maar "staat ons bestaan op
het spel". Volgens Douglas
worden deelite- schutters die
de paarden neerleggen, ten
onrechte afgeschilderd als
een soort rambo. Een diere-
nartswaakt over elkschot, al-
dus een woordvoerdervan de
territories. "En die studeren
niet zes jaarom wreedheden
tgen dieren tebegaan".

Volgens GraemeDavis van
demilieu- commissie die toe-
zicht moet houden op het ge-
bied, geschiedt het elimine-
ren "zo menselijk mogelijk,
met drie tot vier kogels per
dier" en gebruiken de eli-
teschutters geweren van fors
kaliber.

"Wij houdenvan onze paar-
den, dankzij hen kunnen wij
bestaan en wijzouden zonder
hennietkunnen werken", zei
een fokker dieer aantoevoeg-
de dat hij persoonlijk liever
zouzien datdepaarden geste-
riliseerd werden. Maar vol-
gens hem is datpraktisch en
fincancieel onmogelijk.

De fokkers zeggen dat de
wilde paarden ziekten over-
brengen op hun vee, zoals tu-
berculose en brucellose, wat
inGeneve heftigwerd bestre-
den door verscheidene diere-
nartsen.

De VS hebben gedreigd
paardevlees uit Australië te
gaanboycotten als dieziektes
voor 1993nietzijnuitgeroeid.
De Australische regering
heeft een soort programma
opgezet om de gezondevan de
zieke dieren te scheiden,
waarvan de kosten in de an-
derhalf miljard gulden be-
lopen.

Dit concert vindt op 5 april
plaats inDiligentia, aan deLan-
ge Voorhout inDen Haag. Het
programma vermeldt werken
van J.Haydn,L. van Beethoven,
F. Schubert,F. Chopin, M.Ravel
enA.Skrjabin.

DeStichtingCultureleSamen-
werking (Sticusa) die 14 jaarge-
leden de toernee van Martina in
Nederland heeft georganiseerd,
verleent ditmaal ook medewer-king. Woensdag6 aprilwordt het
concert vanHaroldMartina inde
Kleine Zaalvan hetAmsterdams
Concertgebouw doorSticusa ge-
sponsord.

WILLEMSTAD -Op 5 en 6aPrila.s. treedt debekendeCura-caosepianist Harold Martina op
lnDenHaag en Amsterdam. Ter
Sflegenheid van hetfeit dat hetParlement van de NederlandseAntillen op5 april 1973 werd in-gesteld, heeft de gevolmachtigde
"j-mistervan deNederlandseAn-
"flenbesloten dezemijlpaal indestaatkundige ontwikkeling van

°* Nederlandse Antillen op ge-
P^ste wijze te herdenken met een
Pianorecital in deresidentie. DeP^nmheeftinhetverledenbijtalv°-n historische jubileaconcertenf*ieven zowel in deAntillen alslnColombia
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CARIBBEAN SOFTWARE proudly announces
TWO PERSONAL COMPUTER WORKSHOPS

to be conducted by GERALD (Jerry) F. MURPHY, a Micro-computer expert.

Prof. Murphy, a M.B.A. in Accounting, a CPA and an Associate Professor at the
UniversityofConnecticut, hastrained 155internationalmanagers atthe University
of Connecticut in micro-computer workshops the last two years.

Workshop I : LOTUSfor advanced spreadsheet users (10 hours)
Date : Friday and Saturday, March 18/19
Fee : Na/.575.-

Workshop II : Auditing Computer Systems(10 hours)
Date : Friday and Saturday, March 25/26
Fee : Na’.725.-

Workshop hours: Friday : 18:00-22:00
Saturday : 09:00-12:00

13:30-16:30
Maximum attendance : Twelve (12) students
Registration : During regular office hours at CARIBBEAN

SOFTWARE on a "first come first serve" CASH
payment basis.

Workshop details : Available by phone or in writing.

CARIBBEAN COMPUTERSOFTWARE INTERNATIONAL N.V.
Curacao-office: Aruba-office:
Schouwburgweg 5 Fergusonstraat 51
Tel.: 74844 Tel.: 34077
Fax: 76461/370675.

Toko <\t} uikertuintje
klaar met veranderingen, verbouwingen en ver-
plaatsen!

vÈ uikertuintje'sbrood is lekkerder danooit, U
eet Uw vingers er bij op!
Neem een uurtje vrij en shop!
Doe 't nu!

Specials
Cotto Salami 12o.z 2.00

Italiaanse Salami 1.59

Hausmacher 0.69

r-^ Hacheévlees.. 9.90

-^ Stooflappen 9.90

Loinribs 4.95

Groene Appels 5.25

J^l^ Witte Kool 1.70

s^cJ^V^" Bloemkool 2.95

Wortelen 0.65
■■"■""■"■■■■aiiaiiitiM.ai..ii...i....a aaaaa lIIIIIIW MM ■aaaaaaaaiaaaaaaaiaaaaaaaaaaaiaaa

" <* Tijgervloerbrood 1.14

Ronny's brood/crème/ananas 2.98
Bananensoes 1„25

BaaiaaMa»iiitßaiaßii»ain«»aiaaiaßiiaßeai»«Biiaaa«iaaiiiaiaiaiaaaßa«»aaaaaaaaßaaaaaaaßßaaßaaßMßßaaa.Baaiiaaßßaaa«aßaaaaa

Foam Bath 300 ml 4.99
Foam Bath 50° ml 5.95

lIÖ^ Dag en nachtcrème 3.00
iniiiiiiiiiiiiiiiniiniHiiniiinnin tK|lt|||||M||

it"?&l^ 'ceTea Light per bus 4.80

!§£^' New Brew Fruit Tea peTbus 4.80

J^v^ï*^ Light Fruit Tea per bus 4.80
1888.888888.88 tBBBBBBfI.aaBaBBB BBBMB 1111111111111 l Wimlll 188.88. ■""""....."",.

Toko Wuikertuintje
De grutter met altijd

vers brood
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VERKOOPPUNTEN

LOSSE NUMMERS van d-j Ami
goe zijn verkrijgbaar bij:
BoekhandelVan Dorp/Eddine
Curagao Plaza Hotel, Punda, Prin-
cess Beach Hotel, Promenade,
Schottegatweg Oost, Otrobanda,
HotelLas Palmas,Caribbean Hotel
Casino, Holiday Beach Hotel,
Bookshop Hato
Paul Maduro Enterprises, vertrek-
hal Hato
Kappel, WinstonChurchillweg
Celia, Postkantoor
Celestina,Berg Altena
Faulborn, BergAltena
Boekhandel Mensing, Punda
Mensing's Caminada
Boekhandel Salas
Galiery Salas (Zuikertuintje)
Novo's Book and Giftsnop
Saliha Snack
Cafeteria/Restaurant Salirïa
Sarnsom
Gasora nv, Caracasbaaiweg
Armara Liquor Store, Sta. Rosa-
weg 188
Sousa, Cas Coraweg
Toko Ma-'.gusa, Cas Coraweg
Ritz Cemrum, Mahaai
Kort, Rio Canario
Cerrito Supermarket, Schottegat-
weg Oos'
Nos Hollandse Bakkerij, nandweg
JeanLouis Liquor S'ore, Uosieweg
Bloempot Book and Toyshop
El Chico, Wolkstraat
La Bonanza (O)
Nos Tienda, Hospitaal
Shon Ma Center, Welgelegen
Boekhandel Sta. Maria, Winston
Churchillweg
La Estrella, Winston Churchillweg
Toko Las Palmas, Schonegevel-
straat
Eddy's, ColebraBerde
Edmy Liquor Store, Ronde Klip
SupermarketDe Freitas, Erosweg.
Toko Fruteria Cerra de Agua, Ma-
huma

Nelson Oduber
Onvoorwaardelijke steun van MEP
als Aruba financieel centrum wordt

ORANJESTAD — De rege-
ring kan in het parlement —onvoorwaardelijk — op de
medewerkingvan deMEPre-
kenen indien zij nu met de
wetten komt om Arubain een
financieel centrum te ver-
anderen. Zo bracht MEP- lei-
der Nelson Oduber gisteren
in een communiqué naar
voren.

Volgens Oduber moet het al-
ternatief voor het toerisme in
een financieel centrum worden
gezocht. "Meer dan veertig lan-
den waarmee we moeten gaan
concurreren, hebben al zoiets",
vindt Oduber. "Er moet", zo
meent hij, "een eindekomen aan
het ontwikkelen van een econo-

mie, waarbij het volk de slaaf
wordtvan investeerders, dieniet
alleen vrij zijnvanbelasting be-
talen gedurende tien jaar,maar
ons na deze periode ook zullen
verlaten en met alle problemen
achterlaten".

De MEP- leider stelt niet te
willen denken aan een situatie
van een Aruba met 5000 hotel-
kamers en in hetlaagseizoeneen
bezetting van gemiddeld zestig
procent. Hij herinnert de rege-
ring er ook nog aan, datelke ar-
beidsplaats op industrie- gebied
gelijk is aan drie arbeidsplaat-
sen in de toeristen- sectoren dat
elke arbeidsplaats in een finan-
cieel centrum gelijk is aan twee
in het toerisme.

OPINIEPEILING
Grootste boosdoeners in de

scheldpartijen over en weer zijn
de twee belangrijkste partijen,
de regerende Christen- Demo-
cratische Partij (PDC) en de
rechtse Nationalistische Repu-
blikeinse Partij (Arena). In het
huidige zestig zetels tellende
parlement heeft dePDC vanpre-
sident José Napoleon Duarte de
absolute meerderheid met 33 ze-
tels. De Arena heeft 13 zetels.

Het in de politieke arena af-
makenvan detegenstander door
middel vanbeeld, muzieken ge-
schriftwordt begrijpelijker wan-
neermen deopinie- peilingenbe-
kijkt. Volgens een recent onder-
zoekzal dePDC vanDuarte haar
absolutemeerderheid in het par-
lementkwijtraken. De partij zal
van de 33 zetels er nog maar 15
overhouden. De Arena zou vol-
gens deze peiling het huidige
aantal zetels van bijna 13 ver-
dubbelen en uitkomen op 25. De
overige 20zetelszoudenversnip-
perd worden over de zes andere
partijen die aan deverkiezingen
meedoen.

TELEURSTELLING
Het te verwachtenverlies van

Duarte's partij kan voorname-
lijk worden toegeschreven aan
deteleurstellingoverzijnbeleid.
De president is er tot nu toe niet
in geslaagd een einde te maken
aan deburgeroorlog in zijn land
en steeds slechterwordende eco-
nomie. Belangrijke inkomsten-
bronnen als koffie en katoen
brachten het afgelopen jaarwei-
nigppen hetverzet heeftmetzijn
sabotage- acties groteschadewe-
ten aan terichten. Duarte's aan-
hang is daardoor flink geslon-
ken. Vakbonden diehem steun-
den organiseren nu stakingsac-
ties,het legerbegintsteeds meer
te morren en ook in kerkelijke
kringen neemt de onvrede toe
omdat de regering geen brug
naar debevolking weet teslaan.

Bovendien wordt de PDC
steeds meer het doelwitvan be-
schuldigingenover corruptie. De
Arenakwam deafgelopen dagen

met een rapport waarin de PDC
wordt beschuldigd van fraude
met Amerikaanse ontwikke-
lings- gelden. Volgens Arena-
voorman, Sigfrido Ochoa Perez,
is dit rapport slechts "een topje
van de ijsberg". "Ik zou wel wil-
len weten wat de Amerikaanse
belasting- betalef hiervan
vindt", zei hij op een persconfe-
rentie. Volgens debeschuldigin-
gen zou een lid van dePDC met
niet minder dan twee miljoen
dollar hebbengeknoeid.

Expositie
Totolika

WILLEMSTAD — In het ka-
dervan deviering van het derde
lustrum van de Oudervereni-
ging Totolika organiseert deze
vereniging een tentoonstelling
met tekeningen en creatieve
werken van zowel kinderen als
volwassenen met een mentale
retardatie. Deze tentoonstelling
zal op 15mei geopend worden in
het Kindermuseum van het Cu-
ragaosch Museum.

Inzendingen kunnen in de
week van 11-15 april afgegeven
worden bij mevr. Inge
Schnitzler-Boutier, Christina-
laan 11, teleforn 73844.

LEGER RESPECTEERT VERKIEZING, LINKS VERZET NIET
Peiling: regerende PDC-partij gaatfors verliezen
Scheldpartijen beheersen
verkiezingen El Salvador

SAN SALVADOR — Diplomaten en anderen die de
ontwikkelingen in het doorgeweld verscheurde El Sal-
vador dagelijksbijhouden, ontkomenniet aan eenzeke-
re vorm van cynisme. Met een uitgestreken gezicht
constateren zij dat de opmaatnaar dekomende verkie-
zingen in El Salvador van bedenkelijk niveau is. Niet
vanwege het aantal doden dat dagelijksvalt, maar door
de campagnes die de politieke partijen momenteel voe-
ren. De aandacht voor hetpolitieke geweld is wat naar
de achtergrond gedrongen nu "slechts" enkele doden
per dagvallen, tegen de tientallen enkele jarengeleden.

Het cynisme valt ook te begrij-
pen wanneer men zietdatkerke-
lijke leiders en hoge militairen
zich allebei kritisch uitlaten
over de politieke partijen. In El
Salvador zijn kerk en leger het
niet vaak met elkaareens. Van
beide kanten wordt het lage ni-
veau van de verkiezings- cam-
pagnes gelaakt. Liedjes met ter-
men als "hoerenjong" en afbeel-
dingenvan opHitler lijkende te-
genstanders vormen de pikante
ingrediënten waarmee de ver-
kiezingssoep wordt aange-
maakt. Uit deze brij moeten de
ruim twee miljoen Salvadoraan-
sekiezers zondag aanstaandede
60 nieuwe parlementsleden en
262 nieuwe burgemeesters uit-
zoeken.

"De mensen op de markt zijn
veel edeler inhuntaalgebruik en
gedachten dan vele van onze po-
litici", zei pater Jesus Delgado
tijdens een radiopreek die over
het hele land werd uitgezonden.
In het land waar het leger grote
invloed heeft viel uit de mond
van legerchef generaal Adolfo
Blandon op te tekenen dat depo-
litici hetvolk voor "idioten" aan-
zieten dat decampagnes op deze
maniermeergeweldkunnen uit-
lokken. "De politici moeten se-
rieuzer zijn en met plannen ko-
men om de problemen van het
land op te lossen en zich niet zo
vulgair gedragen", aldus
Blandon.

Sitek brengt educatieve
programma's voor jeugd
WILLEMSTAD — Op korte
termijn wil de Sitek op Tele-
Curacao een aantal educatie-
ve programma's voor de
jeugd brengen. Hiervoor
heeft de Sitek een commissie
opgericht die gaat bestude-
ren of in samenwerking met
enkele Nederlandse instan-
ties naast het bestaande
jeugdjournaal verschillende
nieuwe kinderprogramma's
op de televisie gebracht kun-

nen worden.Ditheeftdevoor-
zitter van Sitek, Errol Cova,
vanochtend aan de Amigoe
meegedeeld

Afgelopen vrijdag is de Sitek-
voorzitter teruggekeerd van een
oriëntatie-reis uit Nederland,
waar hij met verschillende in-
stantiesgesprokenheeftoveron-
derwijskundige programma's
voor de jeugd.Naar devoorzitter
meedeelde is hij bezig samen-
werking te krijgen tussen Ne-
derland en TeleCuracaoómin de
toekomst meer jeugdprogram-
ma's te kunnen brengen. Cova:
"Naast het huidige jeugdjour-
naalwil de commissie van Sitek
bestuderen welke mogelijkhe-
dener zijn voor uitbreiding van
educatieve jeugdprogramma's.
Er is in Nederlandmateriaal ge-
noeg. Indien we er inderdaad in
slagen denodige samenwerking
tekrijgen tussen de Nederlandse
instanties en TeleCuragao, dan
hopen wij op korte termijn deze
televisie- programma's te kun-
nenrealiseren".

GEDULDLEGER
Hoewel kerk en legerkritisch

staan tegen het politieke proces
op ditmoment steunenzij dever-
kiezingen. Het leger heeft de
regering tot nu toe gesteund en
gezegd de komende verkiezin-
gen volledig terespecteren. An-
ders is dat met het linkse verzet.
Dat heeft dekomende verkiezin-
genreeds afgedaan als een farce
en een boycot aangekondigd.
Vooral op hetplatteland zal het
verzet vermoedelijk acties uit-
voeren om zo teverhinderen dat
er gestemdwordt.

Sommige diplomaten vrezen
dat het verzet daarmee slechts
bereikt dat de PDC van Duarte
zwaar zal verliezen en deArena
sterkzal winnen,hetgeen toteen
grotere polarisatie in het land
zal leiden.Deze diplomaten zeg-
gen dat een militaire
staatsgreep op het ogenblijk on-
waarschijnlijk is, maar dat een
militair ingrijpen niet uitgeslo-
ten moét worden als het leger
moewordtvandefrustraties van
het voortdurende politieke ge-
harrewar.

Na joyriding
auto gesloopt

WILLEMSTAD — Een auto
met het kenteken F 81- 31 is in
hetKabouterbos zonder wielen,
acuu en nummerplaat gevon-
den. Joy- riders waren enigetijd
geleden metdewagenervandoor
gegaan. Een kraanwagen heeft
de auto overgebracht naar de
V.K.D.

Aanhouding
WILLEMSTAD—De 24-jari-

ge M.R. is aangehouden op ver-
denkingvanpoging tot doodslag,
diefstal met geweldpleging,
openlijkegeweldpleging, bedrei-
ging, zware mishandeling met
een wapen opovertreding van de
Opiumlandsverordening.

Bijen steken man
WILLEMSTAD—Een 81: ja-

rige manisdooreen zwerm bijen
aangevallen.De manliepvoorbij
een boom op het erfvan een wo-
ning aan de Saramacstraat. De
bijen diezich inde boom ophiel-
den staken de man. Aangezien
hij geen dokters- behandeling
wenste zette depolitie hem thuis
af.

ECO -NOTEN
DE JAPANSE fabrikant van
consumenten- elektronica, Sa-
nyoElectric, heeftin heteind no-
vember afgesloten boekjaar een
verlies geleden van 17,5 miljard
yen na een winstvan 2,1 miljard
yen inhet voorgaande boekjaar.
Dit isvooral tewijten aan hetna-
delige effect van de hoge koers
van de yen op de export. Sanyo
verwacht over het lopende boek-
jaareen winst van acht miljard
yen. De omzet zal naar ver-
wachting met ruim 4,5 procent
groeien tot 1.240 miljardyen.

DE CAPACITEIT voor de op-
wekkingvan elektriciteit van de
vijf kerncentrales in Zwitser-
land isvorig jaarvoor 84procent
benut. Daarmee komt Zwitser-
land in deWestersewereld op de
tweede plaats na Finland, waar
de benuttingsgraad negentig
procent bedroeg. Op de derde en
devierde plaatskomen Belgiëen
Spanje met elkruim tachtig pro-
cent.

DE EXPORT van de Zuidkore-
aanse auto- fabrikanten is in fe-
bruari ten opzichte van dezelfde
maand van 1987 bijna verdub-
beld met 25.270 tot 49.879 wa-
gens.Ruim negentigprocentvan
deuitvoergingnaar de Verenig-
de Staten en Canada. De export
in de eerste twee maanden van
dit jaar was met 95.687 stuks
91,6 procent groter dan die in
hetzelfde tijdvak van 1987. De
drie Zuidkoreaanse fabrikanten
(Hyundia, Kia en Daewoo) wil-
len deexportover het gehelejaar
met 25 procent vergroten tot
685.000 wagens.

FRANKRIJK HEEFT vorigjaar
een tekort op de lopende reke-
ning van zijn betalings- balans
geboekt van 27,2 miljard frank.
In 1986 was er voor het eerst na
zeven jaareen overschot, en wel
van 20,2 miljard frank. De ver-
slechteringvan het afgelopen
jaar is een gevolg van de toene-
mingvan het handelstekort en
de terugbetaling van buiten-
landse schulden.

HET BRITSE concern Ti Group
heeft vorig jaareen winst voor
belastingbehaald van 62,3 mil-
jardpond sterling, 43,5 procent
meer danin 1986.De omzet daal-
de metachttienprocent tot855,9
miljoen pond, hetgeen is toe te
schrijven aan een aantal verko-
pen in de eerste helft van het
jaar. Zo ging onder meer de fiet-
sen-divisieRaleigh, waartoeook
Gazelle behoort, in Amerikaan-
se handenover.

MR H.J. MULLER, directeur
van de NederlandseBank, wordt
voorzitter van het Bazelse comi-
té van toezichthouders van de
Bank voor Internationale Beta-
lingen (BIB). Hij volgt Peter
Cookeop, die tekennen heeft ge-
geven na een voorzitterschap
vanelf jaarlater dit jaartewillen
aftreden. De wisseling vindt in
oktober plaats. Cooke stapt we-
gens pensionering ook op als di-
recteur van deBankofEngland.

DE GROOTSTE automobielen-
fabrikantvan Joegoslavië,Crve-
na Zastava, heeft deprijzen met
48.5 procent verhoogd. De forse
prijsverhoging geldt voor zesau-
tomodellen die onder licentie
van de Sovjetunie en Polen wor-
den gefabriceerd. Eerder deze
maand kondigde de Joegosla-
vische regering aan prijsverho-
gingen voor enige essentiële
goederentoetestaan ondanks de
algemene prijsstop die sinds no-
vembervorig jaarvankracht is.

TAIWAN WIL zijn handel met
het Oostblok uitbreiden. Oost-
Duitsland, Polen, Hongarije,
Tsjechoslowakije en Roemenië
krijgen een voorkeurs- behande-
lingbij hunimport op heteiland.
Ook technische samenwerking
met hetOostblokwordt gestimu-
leerd. Directe handelmetde Sov-
jetunie en Albanië blijft echter
verboden.
HET JAPANSE elektronica-
concern Toshiba en deZuidkore-
aanse branchegenoot, Samsung
Electronics, gaantwee gezamen-
lijke ondernemingen in Zuidko-
rea vormen voor de produktie
van componenten voor video- re-
corders alsmede de eindmontage
van deze apparaten. De produk-
tie is vooral bestemdvoor export
naar de Verenigde Staten.Beide
ondernemingen zullen gelijke-
lijk zijn vertegenwoordigd in de
'joint venture.

DE BRITSE regering heeft
centrale bank- directeurDavid
Walker benoemd als voorzitter
van de Securities and In-
vestment Board (SIB), een or-
gaan dattoezicht houdt op de ef-
fectenhandel. Hij wordt de ver-
vangervan SirKenneth Berrill,
wiens ambtstermijn van drie
jaarinmei afloopt. De beslissing
is enigszins verrassend, aange-
zien Berrill tekennen had gege-
ven wel voor een tweede termijn
te voelen.

ZUIDKOREA wil inmaartde in-
voerrechten op meer dan vier-
honderd produkten met twee a
twintig procent verlagen. Op
personenauto's zal bijvoorbeeld
dertig procent aan invoer-
rechten worden geheven in
plaats van dehuidigevijftig pro-
cent. Detarievenvoor computers
worden verlaagdvan twintigtot
vijftien procent, voor kleuren-
tv's van dertig tot vijftien pro-
cent, voor films van twintig tot
vijftien en voor cosmetica- arti-
kelen van dertig tot 25procent.

IN SPAANSE financiële krin-
gen wordt druk gespeculeerd
over een mogelijk samengaan
van twee grote banken, Banco
Central en Banco HispanoAme-
ricano. De geruchten doen de
ronde sinds debestuurs- voorzit-
tersvan detwee Spaansebanken
de afgelopentijd elkaareen aan-
tal keren voor overleg hebben
ontmoet. Woordvoerders van de
banken weigerden commentaar
te geven op de inhoud van de be-
sprekingen.

Landsradio
WILLEMSTAD — De minis-

terraad is op voorstel van minis-
ter FrankRozendal van Verkeer
en Vervoer akkoord gegaan om
de heren H.L. Boye en L.A. Go-
mez, beiden hoofd technisch
ambtenaarbij deLandsradio, de
cursus "network planning engi-
neer" bij Siemens A.G, te
Munchen, Duitsland te laten
volgen.

Eind december 1987 werden
twee kontrakten ondertekend
door de landsregering en het be-
drijfSiemensA.G. voor het leve-
ren van digitale telefooncentra-
les van het type BWSD ten be-
hoeve van hetproject digitalise-
ring van de schakelnetwerken
van de Bovenwindse en Bene-
denwindseeilanden.

In debegrotingvan hetproject
was al met deze noodzakelijke
kursuskosten rekening ge-
houden.

Vier andere technici van
Landsradio, twee van Curacao
en twee van St Maarten, zullen
fabriekstrainingen gaan volgen
in Baltimore, Verenigde Staten.
Het betreft de introduktie van
een Telis Interworking Unit,
welkezorgdraagtvoorkoppeling
tussen detelex- en datanetwerk
ten behoeve van de telex- en da-
ta- abonnees op alle eilanden
binnen deNederlandse Antillen.

De trainingen worden georga-
niseerd door de leverancier
Plantronies Future Communi-
cations (PFC). De cursuskosten
komen deels voor rekening van
Landsradio Curacao en deels
voor Landsradio St Maarten.

Kritiek VBC op
telecommunicatie

WILLEMSTAD — De VBC
heeft in het verleden reeds
verschillende keren haar on-
genoegen uitgesproken over
de onduidelijkheid in de
dienstverlening op gebied
van telecommunicatie. Het
commentaar hierover in de
januari- editie van de VBC
Newsletter is daar een voor-
beeld van, zegt de VBC.

Uitingenvan ongenoegenvan
VBC-kant en door andere in-
stanties schijnt echter niet te
helpen want de vooruitgang in
dienstverlening is maar lang-
zaam, terwijl ook deonduidelijk-
heid in derelatie Setel-Landsra-
dio erger lijkt te worden. Deze
twee telecommunicatie- bedrij-
ven hebben gemeend hun onder-
linge ruzie nu zelfs in het open-
baar te moeten voortzetten, al-
dus de VBC.

Het is te betreuren, dat deze
bedrijven diebeide nietnaar vol-
le tevredenheid functioneren, el-
kaar ondeskundigheid verwij-
ten.De gebrekkige serviceen ho-
getarieven van deze tweebedrij-
ven maakt, dat Setel noch
Landsradio recht van spreken
heeft als het gaat om wie de
meest aangewezene is om hetin-
tegratieproces te leiden.

Hetwordt tijd dat deoverheid,
in het kader van de aan de gang
zijnde sanering van de publieke
sector, ook Landsradio en Setel
serieus onder de loep neemt-
Wantook daarvalter nogal wat
te doen. En als men daar een-
maal mee bezig is, zou het goed
zijn om ook een kijkje te nemen
bij een andere afdeling van het
communicatie- apparaat, dePos-
terijen.

Evenals Setel en Landsradio,
is ook onze Postdienst schrikba-
rend duur. Als we praten over
verbetering van het investe-
rings- klimaat, dan is betrouw-
bare en goedkopecommunicatie,
zij het via telefoon, telex, fax 0}
post, essentieel. En daarkan bU
de twee ruziemakende dienste11
nogal wat verandering in ko-
men, evenals bij de Posterijen»
waar dringend wat gedaan moe*
worden aan de tarieven.

Aldus de VBC.

WILLEMSTAD- Ter gelegenheid
van de Internationale Dag

van de Vrouw heeft de Steering
Committee Curacao zondag een
studiedag in het Sentro diDama
georganiseerdmet als thema 'Un
Komunidat denKrisis ... Kon
SkapeVEr was tevens eenpanel,
waarin drs. IreneSchenker(soci-
aal- geestelijke aspecten), drs.
Mireya Carolina (economische
aspecten) en Oscar Castillo(poli-
tieke aspecten) zitting hadden.

Foto:De deelneemstersaan de-
ze studiedag.
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I 1rCTICII Gastronomic Week

H Monday March 21 ■ Sunday March 27 V2fC^^ KS§ at the Curacao Plaza Hotel & Casino \jdi^rL-/>^iill
*k A glorious week ofgourmet
S dinners, wines, French Entertainment

pM and fantastic doorprizes.
H§l NOTE: Special Vegetarian Gourmet night

ta Thursday March 24

JJ.lililjUr' t—^V*^\2 Moke your reservations now and pick up your tickers^^r^jg?^
jmföfcQy/<v<U?>m\ Qt c ont c^es'< °* *c hotel. «S^SS^c "

mt Curacao Tel.: 612500. vfekl£lam- J
HOTELckCASINOV^

I STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE
VOOR PRAKTIJKEXAMENS

De Onderwijsdirecteur Curacao maaktbekend datde

EXAMENS
uitgaande van de bovenvermeldestichting, gehoudenzullen worden op 7 en 8 juni
1988(dagexamen)enop13,14en 15juni 1988(avondexamen).
De schriftelijke aanmeldingvoor deelneming aan bovenvermelde examens kan tot
en met5 april a.s. geschiedenop hetDepartementvan Onderwijsop Curacaote Sta.
Rosa 48, opBonaire teKaya GeneralC.M. Piar9enopSt.MaartenteBackstreetz/n,
onder vermelding van naam, adres en examen.
Voorts dienen denavolgende stukkente wordenovergelegd:

1. Bewijsvan Inschrijving in het Bevolkingsregister;
2. Betalingsbewijs examengeld.

Boekhouden en Marketing ’.102.50
M.B.A. ’.107.50
Bedrijfacorrespondentie diversetalen ’. 97.50
AlgemeneCorrespondentie diversetalen ’. 70.00
Basiskennis Boekhouden enWiskunde ’. 70.00
Spreekvaardigheid diversetalen ’. 97.50

3. Bewijs van eventuele vrijstellingen.
4. Bij inschrijvingen voor het M.B.A.-examen

moeten dekandidaten meenemen:originele diploma of
cijferlijstèneen kopie hiervant.b.v. hetExamenbureau.

Het examengeld dientgestortteworden bij deALGEMENEBANK NEDERLAND op
rekening 12.39.686t.n.v. debovenvermelde Stichting.
De avondexamensworden inde middagurenafgenomen.

De Onderwijsdirecteur
R.D. Klelnmoedig.



AGENDA
BONAIRE

POLITIE: 8000
"«ANDWEER 8222'AJUCENTRALE: 8845HOSPITAAL: 8900
t-ANDRU, te Lagoen: maandagt/m vrijdag
"a" 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00üur; zondaggesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEKopeningstijdenvoor het publiek)
baandag en donderdagvan 14.00-18.00"r; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/"""00-17.00 uur; zaterdagvan 10.00-12 00Uur)
openingstijdenvoor lezers)
w°ensdagvan 14.00-19.00uur.

PSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewonestul<ken 16.30uur.

J^RVICECLUBS
j"*ams:donderdagavond 19.30uur -Hotel
yons: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
R°und Table: elke tweede maandag -°u"rtcentrumTerra Corra.rotary: woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.
[I^TUURSKANTOOR EN BEVOLKING:J£joo-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-

fJUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
ho» d 9elleve contactop tenemen met de
**' HudyBedacht, Noord Nikiboko 194.

Q2j-ITIECLUB (Weg naar Willemstoren):»°opend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-'Brfag van 12.00-24.00uur.
PREEKUUR (gezaghebber): elke donder-«ü? V?n 090°-11 00 uur op het Be-

dan ntoor'Kralend'ik; Matste donder-
o 9 van de maand van 10.00-12.00uur temncon.

nairoOUSHI (teL: 8198>: verzameling Bo-
din<~.aanse schelpen en koraal; open van
Kav,aß t/m vriida9 van 10.00-12.30 uur -Nikiboko Zuid 3.
LVv--oan' °Pemngstüden slachthuis maan-
16ag' mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-
OfinA .uur en donderdag en vrijdag vanU6°o-11.00/11.30-14.30uur.
SASTENdanL LernarduskerkKralendük:
üur J 18'45 uur; zonda9 °8-30 en 190°

&?otokerkAntriol:
Uur ' 1930uur-zonda9 0900 en 1800

tfty'cuskerkßincon:ye"Jks, ook zondag, 19.30uur.
j^CHTENBEZORGING doorgeven
Cl*CeV4' A> Wong-Loi" Si"B> Kaya

MOSKOU-In Novosibirsk isook
k a poSing gedaaneen vliegtuig te
Aern Z° ee^ een functionaris van
Niet zondag bekendgemaakt,
dent eze&d werd wanneer het inci-
is af ls,Sebeurd, noch hoe diepoging■"gelopen.

ALLENDIJK - De uitbreiling
p? kabel- televisienet

gestat- Ul7ninë°kabel-tvvordert
die„718-De twee laatste wijken
ig^S,aangesloten moeten wor-
"Wv^a nem en Rincon. De
zi Jn rf eden voor deze wijken
dat afstand en deproblemen
SchitA Seen telefoon Palen be-
sir>j, r zijn voor de bevesti-

Voorßelnemis
heeftIJWeI opgelost. Flamingo tvdeLj^/I^ll^ besloten — nadat
v*tiarV-Ln isgelegd
OnetvoormaligeFlamingo
terruT^ complex, geen gebruik
bel inJnvanPal*n, maar deka-
re grond te leggen.Een du-
'°e pj7nslachtige manier, waar-
t^ 'a-mingo tv echter min ofu>ord Verpllcht »» wil de licentie
ille^ 1}'gehandhaafd. Immers
u.>0rrlJkeJ} dienen aangesloten te°er^7, deze maandwordt

0 de aansluiting ge-
tehslnlfn zalziJn- Dan *omt
kaf^, tte

]
Rincon aan debeurt. De

SeleoH overde heuvels worden
k> Zeif en daarvoorzalFlamingo
len 'v°°rlopig debenodigdepa-

Ltten- Hoewel van de zijde
Wrf' enige steun was be-
ty£? Wenst de directie van Fla-éij 8P t? daar nietop te wachten.
röftr/ °' werkzaamheden
\Sop overzijde van hetFlamin-',adise- terrein, waarteßel-
Sedo n °enodigdegleufvoor eenreeds is gegraven.

Motivatie wekken
Prof. Bedacht: lawaai-probleem
pedagogisch aanpakken

KRALENDIJK—„Het lawaaiprobleem wordtmaaral
te vaak beschouwd vanuit slechts twee standpunten,
namelijk technisch en juridisch. Bijvoorbeeld bij
electronische apparatuur denktmen, dat het eenkwes-
tie isvan het draaien aan knoppen, terwijl de auditieve
ordeverstoorder strafmaatregelenboven hethoofdhan-
gen,dieafkomstigkunnen zijnvanpolitie en justitie.Het
verdientechteraanbeveling nietalleen desymptomente
bestrijden, maar ookdeoorzaken. En dankomt men ont-
egenzeglijk terecht op het terrein van de pedagogische
motivatie."

DitzegtdevanuitBonaire ope-
rerende audio- consulent prof.
Rudy Bedacht, alsreactie op een
in de Amigoe van zaterdag jl.
verschenen artikel, waarin ge-
luids- hinder op de Antillen ge-
kenschetst wordt als een "moei-
lijk tebestrijden" euvel. Prof.Be-
dachtzegt tebegrijpen datfacto-
ren als een gebrekkige wetge-
ving en het ontbreken van een
coördinerend beleid van ver-
schillende overheids- diensten,
opstakels kunnen vormen tegen
een acute aanpak, maar dan
staat nog hetpedagogisch alter-
natiefterbeschikking, waarmee
op middellangetermijn concrete
resultaten kunnen worden be-
reikt.

En hiertoe beschikt zowel de
overheid als de hele ge-
meenschap over een grotereser-
ve aan bevoegd beroepskader,
datonmiddellijk kan worden ge-
mobiliseerd om prioriteit te ver-
lenen aan de oplossing van het
vraagstuk. Prof. Bedacht doelt
hierbij op het onderwijzend per-
soneel in alle sectoren, vanaf het
kleuter- onderwijs tot en met de
middelbare school.

dactische waarde heeft, maar
door de leerlingen tevens wordt
ervaren als een aangename acti-
viteit tijdens het zingen en mu-
sicerenmet de leerkracht.

Jarenlangheeft de heer Be-
dachtdezevorm van het wekken
van positieve motivatie inzake
het omgaan met geluid, toege-
past toen hij als muziek- peda-
googwerkzaam was op Bonaire-
aanse basisscholen, en bevredi-
gende resultaten geboekt: De
Bonaireaanse jeugdis zich meer
bewust gaan opstellen tegenover
hefgeluidsmilieu.

Als beroeps- pedagoog zegt
prof. Bedacht op de middellange
termijn meer heil te verwachten
van mentaliteits- vorming "van
binnenuit", dus langs deweg van
opvoedkundige voorlichtingen
instructie, dan van hetzwaaien
metbestraffende (ei)-lands- ver-
ordeningen en processen- ver-
baal. Preventie is te verkiezen
boven sanctie.

Audio-consulent Bedacht
staaft zijn bewering met de re-
sultatenvan opinie- peilingen,
die hij recentelijk hield onder
leerkrachten in Caracas, vak-
bonds- autoriteiten op Curacao,
en studenten en docentenvan de
staats- universiteitvan Pana-
ma. Aangezien auditieve milieu-
vervuiling of geluids- overlast
een internationaal probleem is,

Deze beroeps- opvoeders zou-
den moeten worden ingezet in
het auditiefbewustmakings-
proces van de jeugd, en dat kan
geschieden zonder extra kosten,
omdat zulks kan gebeuren tij-
dens de "gewone" zang- en mu-
zieklessen op school. Dit vereist
slechts een kleine "ingreep" of
aanpassing in het lesrooster,
waarop "geluids- milieu- hygië-
ne" als een verplicht vak kan
voorkomen, dat niet alleen di-

geen sprake is van opzet en
slechts van onwetendheid of on-
kunde, kan er ook geen sprake
zijnvan straf, en is opvoeding op
zijnplaats.

Een overheid die dit gaat be-
seffen, aldus prof. Bedacht, be-
spaartzich heel watgeld aanbe
strijdings- mechanismen, en
speelt met meer succes in op de
bereidheid van de burger om te
lerenen te evalueren.

Naast dementaliteits- ombui-
gingviapedagogische aanpak op
de scholen,kunnenaudio-centra
gerichte informatie verschaffen
aaneen ieder die daaromvraagt,
en parallel daaraan campagnes
organiseren ter verbeteringvan
het acoustisch milieu, meentBe-
dacht. Hij zegt bereid te zijn een
info-boekje te schrijven over Ge-
luids- milieu- hygiëne, dat op de
basisscholen kan worden ge-
bruikt, indienhetministerievan
Onderwijs hem dit zou vragen.
Ingaande hetnieuwe schooljaar
zou hiermee debasisschool kun-
nen beginnen met de eerste au-
dio- lessen.

kunnen maatregelen daartegen
in diverse landen op identieke
wijze worden ingezet, aldus Be-
dacht.

Volgens hem gaat het in vele
gevallen nietom moedwilvan de
lawaaimakers, maar om audio-
analfabetisme, dushet zich niet
bewust zijn van de schade die
wordt berokkend aan individu
en gemeenschap. En waar er

Officier eist
2,5 jaar voor
marihuana-invoer

PHILIPSBURG — De man
J.B.van SintVincent, dieop9fe-
bruari op St Maarten was aange-
komen, moest woensdagmorgen
voor derechter verschijnen. Hij
had na aankomst op het vlieg-
veld een koffer opgepakt waar 8
kilo marihuana in bleek te zit-
ten,maar de manverklaarde dat
hij nietwist datermarihuana in
zat en dat hij die koffer voor ie-
mand anders had opgepakt om
aan een zekere Anthony te ge-
ven. De officier eiste 2% jaarge-
vangenisstraf met aftrek van
voorarrest. Uitspraak op 22
maart.

Bibliotheek
als nachtverblijf

PHILIPSBURG —De di-rectrice van debibliotheek deel-deaan depolitie mee, dat iemandde gewoonte scheen tehebben denachtdoor te brengen in debibli-otheek. De man staat 's morgens
op en vertrekt dan.De politie zal
een oogje houden op het gebouw
dat deze dakloze tot zijn tehuis
heeft gemaakt.

Officiële kennismaking

Stationschip Piet Heyn
brengt bezoek aan Bonaire

KRALENDIJK — Zoals ge-
bruikelijk wanneer de stati-
onschepen van dekoninklij-
ke marine worden afgelost,
brengen denieuwgearriveer-
deschepen methun comman-
danten bemanningeen offici-
eel bezoek aan de eilanden.
De commandantmaaktoffici-
eel kennis met de gezagheb-
ber, terwijl de officieren tij-
dens een receptie aan boord
zich kunnen onderhouden
met vertegenwoordigers van
debevolking.

Dinsdag zal dat het geval zijn
met de commandant en officie-
ren van het fregatPiet Heyn, dat
een eerstebezoekbrengt aan Bo-
naire. Overigenszalaanheteind
van de maand ook een bezoek
worden gebracht door een ander
fregat, namelijk de Van
Kinsbergen. Ook ditschip is nog
nooitop Bonaire geweest. Beide
schepen behoren tot de zoge-
naamde standaard- fregatten
van dekoninklijke marine. Om
de samenwerking tussen de ma-
rines van de verschillende lan-
denzo goedmogelijk te latenver-
lopen — en de kosten zoveel
mogelijk terug te dringen —werd in de jarenzeventig beslo-
ten om de technische wapen-en
commando- systemen op de ma-
rineschepen te standaardiseren.
Voor deK.M. betekende dat de
aanschafvantienfregatten in de
zogenaamde Kortenaer- klasse.

De Piet Heyn en de Van
Kinsbergen zijn er daar twee
van. De Piet Heyn is genoemd
naar de vermoedelijk meest be-
kende Nederlandse vlootvoogd
uit de historie Pieter Pietersz
Hein, die in Delfshaven (Rotter-
dam)werd geboren. In 1632werd
Piet Hein vice- admiraal in
dienst van de WIC (Verenigde
West Indische Compagnie) en la-
ter als admiraal. In die functie
wist Hein een groot aantal

Spaanse en Portugese schepen
buit te maken-e» zijnbekendste
verovering was wel de Zil-
vervloot in 1628 in de baai van
Mantanaz (Cuba). Die daad is
vereeuwigd in een nationaal
volkslied. Een jaar later sneu-
velde Hein in een gevecht tegen
de Duinkerker kapers. Hij werd
in Delft begraven.

BSA
Waar het echter allemaal om

begonnen was door tie üda, wa-
ren dewedstrijden tussen devis-
sersboten, die ookvorig jaarwer-
den georganiseerd. Eenmaal
was dat op Lac en vervolgensop
Playa Lechi. Aangezien dat
echter momenteel in handen is
gegeven van Julio Domingo, die
daar een hotel bouwt, moest de
BSA weer terug op deoude stek
aan hetLac.

In de B-klasse wist kapitein
Domacassé met Brisa
ruimschoots voor deconcurren-
tie teeindigen(4.14.12); 2)Tribf
(TinoThielman); 3)Lucero (Wito
Margaritha);4) CarlaPatoonSo-
liana), die beduidend later bin-
nenkwam (4.49.58).

De grote boten in de A-klasse
hadden als resultaat: 1) Scorpio
in een tijd van 3.5.57 met kapi-
tein Evy de Jongh; 2) Mambula
3.58.55 (Doei Diaz) en 3) Velos
4.03.02 (Dario Janga).

KRALENDIJK -De zeilende
vissersboten vechten de strijd
voor een grootgedeelte uitbuiten
de baai van Lac. De windsurfers
daarentegen geven een prachtig
gezichtop destrijd.Bij defoto: de
eerste groep in volle vaart op het
water vanLac-baai.

Training voor wedstrijden april

Scorpion en Bisa
winnaars zeilwedstrijd

KRALENDIJK — Zondag
werden op het Lac de wed-
strijden voor vissersboten en
windsurfers georganiseerd.
Dat gebeurde onder auspi-
ciënvan deBonaire SailAsso-
ciation (BSA). Winnaars wer-
den Brisa in de B-klasse en
Scorpion in deA-klasse.

De wedstrijden zijn te be-
schouwen als training voor de
komende strijdin april,wanneer
deBonaireaanse visserszichzul-
lenmeten met hun collega'svan
Boca Saml. Dat is een jaarlijks
terugkerende wedstrijd, die het
afgelopen jaar door Bonaire
werd gewonnen. Ook de
windsurfers lieten zich niet on-
betuigd op deze zeildag die veel
drukte veroorzaakte in en om
Lac. De wedstrijden werden in
het totaal klassement een over-
winning van Junny Saragossa,
gevolgd door 2) Elvis Martinus;
3) Henk Schrijvers; 4) Junny
Sint Jago; 5) Erwin Muller; 6)
Sherill Winklaar; 7) Adriaan
Goeloe; 8) Arnold Mercelina; 9)
Frans Schrijvers en 10) Elery
Chirion.

Nurse Angele geëerd
PHILIPSBURG — In het

kader van de viering van de
Dag van deVrouw op8 maart
heeft de National Organisati-
on of Women (NOW) een van
de pioniersters van de ge-
zondheidszorg op St Maar-
ten, nurse Angèle in de bloe-
metjes gezet.

Nurse Angèle was een van de
eerste vroedvrouwen op St
Maarten dieeen lange rij van St
Maartenaren in hetprille begin
van hun leven heeft bijgestaan.
Zij werd toegesproken door de
voorzitster van NOW Maisy Ri-

chardson tijdens een feestelijk
diner dat gehouden werd in de
Community Hall van de katho-
lieke kerk. Veel dames waren
aanwezig om deze Dag van de
Vrouwtevieren, waarzijwerden
toegesproken door de voormali-
ge ministervan OnderwijsLinda
Badejo-Richardson en de op his-
torisch en cultureel gebiedactie-
ve onderwijzeres van Marigot
Danielle Jeffrey. Het thema van
beide toespraken was:het leggen
van een stevig fundament voor
de St Maartense vrouwenbewe-
ging.
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Nosta sintinoskonsola patantuprueba dikarino i simpatia
risibi na okashon di morto i entiero dinos kerido defuntu

Nimia JulianaPaulina Capella-Mariën
mihókonosi komo Shon Mi óf Mammie

Nos ta gradisi turku a manda flor, krans i telegram.
Pa deskanso di su alma nos ta ofresé sakrifisio di misa:
Dia : djamars 15, djarason 16 mart
Iglesia : KATHEDRALPIETERMAAI
Ora : 7'or anochi.
Dia : djabièrnè 18mart
Iglesia : ZUIDBONAM
Ora : 6.30'0ranochi.

Mooi Capella i yunan.
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>> stockmrket <<

*MSTHtt»Hïa»ï MARCH 15,1988
Aegai 71,70 KIM 34,10
Ahold 75,50 Meneba 58,00
«czd 105,20 BilUpe 29,20Cred.lyon. 44,50 Royal Dutch 220,00
Fokker 25,10 Telegraaf 255,00
Glst.Broc. 37,50 Unilever 115,00
Beineken 129,00 Index 241,50

NEW YCRK STOCK EXCHANGE
Abbott labs. 48 1/2 IBM 115 5/8
American Exp. 26 3/4 ITT 46 7/8
Apache 7 3/4 Johnson tJ. 84 1/2
Am.Tel.» Tel. 28 3/8 McKesson 30 3/4
Amoco 75 1/8 Merck I Co. 159
Anheuser B. 32 1/8 Minnesota Mng 61 1/4
Becton Dick. 60 7/8 Mobil Corp. 43 5/8
Campbell S. 27 7/8 Monsanto 83 3/8
Chrysler 24 3/8 NCR Corp. 62 1/4
Citicorp 20 1/8 Korf .South. 29 Vs
CocaCola 3j 7/8 ÏPG Indus. 38 3/4
Diebold 46 3/4 Philips Ind. 20 1/2
Digital Bj. 118 3/4 Placer DJI. 12 5/8
Dupont 87 Northrop Corp. 30
East.Kodak 43 3/8 Pac.First Fin. 12 7/8
Exxon 42' 1/4 Pfizer 55 1/8
Figgie 'A' 60 1/2 Phelps Dodge 42 1/2
Firestone 61 3/4 Philip Morris 92 1/2
Fluor 18 3/1 Quaker 45 7/8
Genl.Electr. 43 3/4 BJR Nabisco 50 3/4
GenlJfetors 71 7/8 Sara lee 41 3/8
Gulf t «est. 81 Shell Trp.Tr. 80 7/8
Hecla Mng. 13 5/8 Southern 0. 7 1/4
Hilton 88 1/4 Unisys 35 1/8
Hccestake Mng. 15 1/4 Unocal 37 1/8
DOW JONES
Industrials 2050,07
Transportation 849,05
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT MARCH 14,1988
The market went into suspended animation as investors took
to the sidelines in front of this week's merchandise trade
report and the triple expiration of futures and options.
A quietly mixed trend prevailed with the DJIA in a range of
plus 6 points to down 4 points. The few features were
provided by takeover activity in grolier ("8.1/2),
J.P. Stevens ("5 1/8) and Wolverine Technologies ("4 1/8),
However, dividend plays and the takeover activity was not
a factor in the trading pace. Light buying near the close
combined with an absence of sellers to close the DJIA at
2050.06 up 15.08 on decreased volume (-34pct) of 132 million
shares. Smaller gains were recorded by the S"P 500 ("1.43)
and the New Vork Composite (".61).
BROWN BROTHERS HARRIMAN RESEARCH.

jgpg mammo & ajiuijrs bank n.v.
ijLqr INVESTMENT DEPARTMENT
xföbi For further information callVëé^g) Tel. 612511 612991/612294

mmimmmmmummmmmmwm^mmmaumummmmmmumwf

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE HANKVANDE NEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIG OPDINSDAG 15MAART 1988EN TOT NA-
DER ORDER:

USDOIIAR 177 1.78 I.BÉ
CRNDOIIAR 1.395 1.415 1.41
PNDST6RUNG 3.23 3.285 3.34 b
N€DGLD 94.58 95.30 96.10
BOUVflfl — — —
ZW FRANCS 128.92 129.64 130.44
ffi FRANCS 30.19 31.29 31.99
DUÏTS6MARK 106.39 107.11 107.91
SURGID — 100.07 10259
ITUfl€ 1.12 1.42 148
RRRORIN 98.00 100.00 10020KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-MENT VANFINANCIEN EN GELDIGVANAFHEDEN 15MAART1988 EN TOTNADER ORDER.

9.75% OBUGATI€L€NING€NP€R 85/89 995613 % OBUGRTI€I€NING€NP€R 86/90 1038312 % OBUGfITI€L€NING€NP€R 88/92 103.8410.5 % OBUGfïïiei€NING€NP€RI9BB 100.1010.25 % OBUGfïïI€I€NING€N 1986P€R 1990 100.07HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-GEN BEDRAAGT 10.21%.
DEAANKOOPVANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDENBU HETLOKALE BANKWEZEN.

c~~~———'~~s==m

/^lrWftjjqnCO inOUSTRIAL DE UEPEZUELP
*-É rrfï- maakt de wisselkoers bekend

van de BOLIVAR, geldig tot
WOENSDAG 10.30 uur

AANKOOP VERKOOP
Cash - Cheque * —^’.5,40 ’.5,60 J-0,00
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

I^Tffca- tot 10 woorden

UTO5> F. 5,50 /^\///§r Elk woord meer (/§£& )

’’ li\ UITSLUITEND jSgSI
/^> Il A CONTANT! iff

PORCHSALE: 1
Opel Kadett GLS 1984, 1
bedden, stereo, kleding I
en nog meer.

Tel.: 675816
tussen 18 en 21 uur I

'waarschuwing^
De commandantvan hetDeta-
chement Suffis.ant maakt be-
kend dater op, 16 maart 1988
van 07.00 uur tot 14.00 uur
schietoefeningen worden ge-
houdenop Hato.
Maximum verheffing
±5000 ft.
Onveilige zeegebied
± 4000 meter uit dekustlijn.

WEGENS VERTREK: Yamaha
YZBO, i.z.g.s, ’.1.100,-. Tel.:
613655.

GEDEELTE INBOEDEL w.o.
grenen meubels; 2 zitsbankje ;
houten kinderledikant; kin-
derstoel en kinderbadjes met
toebehoren. Tel: 614787.

HYUNDIA PONY, bj. 1979,
prijs ’.600,-. Landhuis Brakke-
put Abao.

"AS IS where is": een electrische
schrijfmachine 'Olympia Inter-
national'A/.150,-; een Toshiba
copieer- apparaat A’ .200,-. Flai-
raweg4. Tel: 671485.

HONDA ACCORD, don-
derblauw 1985, 53.000 km, au-
tom., airco, pwrwindow, Ie eige-
naar, ’.16.900,-. Tel: 83080 na
werktijd.

WEGENS VERTREK: goed on-
derhouden HondaPrelude 1982,
vraagprijs ’.7.500,-. Inl. tel.:
79741 na 6.30 pm.

COMPLETE INBOEDEL o.a.
airco's; tv; ijskast; meubels; 2-
persoonsbed; stereosets; Pentax
camera met lenzen; opbergkast
met louvre- deuren etc. etc. Inl.
tel.: 79741 na 6.30 pm.

ANTIEK SINGERnaaimachine
met motor, kast iets beschadigd,
’.275,-. Daphneweg 38.

KOELKAST GENERAL
Electric, grootste maat, ice- en
waterdispenser; eiken houten
bankstel; kleuren tv RCA, 25
inch. Tel.: 73000.

2E HANDSE FLIPPERS +
schoentjes, maat 42-44; flippers
maat 37; duikerslamp; wandde-
coratie; jerry cans; plantenbak-
ken; diversen. Tel: 616387.

TOYOTASTARLET, goede con-
ditieen gekeurd toteenprijs van
’.1.800,-. Tel: 674360.

GEMEUBILEERDHUIS ingoe-
de buurt,3 slaapt, 2badk., keu-
ken, 2 porches, 2 zitkamers.
Kaya Arana 56.

GEM.APPARTEMENT, ’.400,-
-p.m. Tel: 671126 na 18.00uur.

PER 1 april 1988 ruim en
compleet gemeubileerd apparte-
ment op Mahuma. Inlichtingen
Tel: 88543 na 8.00p.m.

** GEVRAAGD
DIENSTMEISJE

liefst inwonend
Goed kunnen werken en I
koken en lief zijn voor I
kinderen.

Tel.: 79926 na 5.30p.m. !

NED. GEZIN met 2 kinderen
zoektoppashuis v/de periode 24
julivoor 3 weken. Tel.: 671137.

GEZOCHT HULP in dehuishou-
ding voor twee ochtenden in de
week, (dinsdag en vrijdag),Tel:
676701 (tussen 18.00-22.00:
672000 J

CHEVROLET MALIBU Clas-
sic, Stationwagon, 1981, ge-
schikt voor directie/familie/
transportwagen. Bel 31640.
BLAUWERENAULT GTLI9B3
’.4.750,-; stoomstrijkijzer 110V’.50,-; personen- weegschaal
’.20,-; witteeetkamertafel’.50,--. Tel.: 47104 (bellen voor 13.30
uur).

DAME ZOEKT huishoudelijk
werk in Oranjestadvoor 3 halve
dagen. Tel.: 32191.

wuj)F Kom naar %ÈüwV „MONILET" V
Punda f

Pietermaai 20
] De £ jhelefamilie:

„Flintstoiies"
„Barbie"

f EELSKIN "^Hetfijnste leer,eleganten uniek. Tas-
sen, schoenen, riemen, portemon-
nees, lippenstifthouders, ceintuurs,
fantasiesieraden en anderekado arti-
kelen.

-irmA\ "EXCLUSIVEJpPF SAMCO"
.JjßilLgi Andres Belloweg 39

Byj"^ OPEN: Vanaf
jSiJjfcö*, 5 uur's middags

3Bè*wsC W Za*ertiagvanaf
I^s*^2 09-30 uur.

Tel: 79759 f
CLIMA CARS

AUTO AIRCONDITIONING
Herst IA Tel 672059 Sta. Rosa ;

' ■■■-)£:■ JBGEBflLLUfeflft. ?9 HHVfflk | I ■ I ■ \# IlT

WééJt LE SPA
Parfumed
cologne \

spray l

Distributor ]
CASA ]

■mM WÊ PALERMO

■■—IPHm IH]|' ■"■ : f -*r- -y -v -y- '

s
Engelse Handelscorrespondentie
Aanvang: donderdag 17maart5:30 uur.
Inschrijfgeld: ’. 10.-
Inschrijven: L.E.M. Punda

V Tel.: 612640 tussen 4:00 ■ 8:00 uur.

Voor direkte indiensttreding
zoeken wij een representatieve,

dynamische en creatieve

MANAGER (m. of v.)
voor onze Boutique

Moet kijk hebben opde moderne mode en de Nederlandse, Engelse
en Spaanse taal beheersen.
Zonder ervaring onnodig te solliciteren.

Brieven onder letter CR. aan het buro van dit blad, CURAQAO.

TÜJ^ Overal aan zitten!
HBp fiSÏ Maar goed dat er (ü/y

■VIil Bxiß *>iL ■ Is l^r

WAARSCHUWING
De commandant van de
marinebasis Parera maakt be-
kend dater op, 16 maart 1988
van 07.00 uur tot 17.00 uur
schietoefeningen worden ge-
houdenop deplantage Wacao.
Maximum verheffing
± 5000ft.
Onveilig zeegebied

,±4OOO meter uit de kust. ,

f TABUSKA ~"^|
SALESGIRLS

kv bon rekomendashon
PA BENDE

KASPAKAS* Mester tin propio outo* Tin bon komishon.
Por fabor skibi karta bou di
lèter A, na redakshon di
AmigoeCuragao, mas pron-
to posibel. ,

a4^—. AB aA^— Academie voor Bedrijfs-Management

kursus: BEDRIJFS-MANAGEMENT
Aanvang kursus: Heden dinsdag 15 maart 198819.00uur
Informatieen inschrijving:
Maandag 14 maartvan 18.00 tot 20.00 uur.
Universiteit v/d Nederlandse Antillen.
Inlichting: tel. 87216

fjjf\ INTERNATIONAL TRADE CENTER

V£7 TE HUUR GEVRAAGD
T.B.V. HAAR ALGEMEEN DIREKTEUR

REPRESENTATIEF ONGEMEUBILEERD
WOONHUIS

Aanbiedingen:tel. 624433 tijdenskantooruren. J
TE HUUR

ZAKENPAND GROOT 130m2
in hetcentrum van Salirïaaan dehoofdweg. Full air-
conditioned, wall to wall carpet, hangplafond sys-
teem, apart heren- en damestoilet, kitchenette,
alarmsysteem, afgewerkt meteersteklas bouwma-
terialen.

Serieuzebelangstellenden gelieveTel.: 44555/44981 te
bellen of na kantooruren: Tel.: 75079.

__.

TEKOOP
PERCEEL GROND

hoek Rifwaterstraat/Pater Eeuwensweg
Groot 2210 m 2 met het daarop gebouwde
(landhuis Rifwaterstraat 42 en alle verdere bijge-
bouwen).

Nadere inlichtingen: Tel.: 75464.

OPENBAREVERKOOP
De ondergenoemdenotaris maakt hierbij bekend datde open-
bare verkoop van het erfpachtsrecht op het perceel grond te"Montagne Rey Noord", alhier, met het daarop gebouwdeplaatselijk bekend alsWest Groot Sint Joris 301,303,
305,3Ó7 en 309 die te zijnen kantore zou plaatsvinden op
woensdag 16 maart 1988
GEEN DOORGANG MEER ZAL HEBBEN

mr. M. van der Plank
notaris
Schottegatweg Oost 191Te1.:61&33. "

y^k 81NC^969 |^^

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken 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-
gevingKatoentuin), groot gedeelteRoi Santu, Hanenberg,
Hoenderberg, groot gedeelte Montanja diRey, Stakamahachi-
weg, gedeelte SabanaBaka, Volkswoningen t/o Hoenderberg,
Lang Leven en omgeving,verkavelingsplan Aktualen gedeelte
Macuraweg.

H©iKODELAöi

/, 1y^r For All Cargo to

Ak ST. MAARTEN
*m Please contact:

Caribbean Cargo Services N.V.
tel.: 672588/671566 fax.: 674366

KPMWK\ynye\d Peat Grootens
Accountants

Te huur gevraagd
WOONHUIS

in representatieve buurt.
Aanbiedingen: Tel. 370500 (tot 17:00 uur)

(Na 17:00 uur) Hotel Las Palmas 625200, villa 39.

NOTICE OF SPECIAL GENERAL MEETING
Notice is hereby given thata SpecialGeneral Mee-
ting of Shareholders of
AMERICAN INVESTMENT TRUST N.V.

will be held at its principal office, 15 Pietermaai,
Willemstad, Curacao, Netherlands Antilles onApril 8,1988at 9.00a.m. local timeforthepurpose
Approving an amendment to Article 5 of the Arti-cles ofIncorporation of theCorporation,reducingthe authorized capital of the Corporation to100.000shares with a par valueof two dollars per
U.S. dollar share.

BY ORDER OF THE MANAGING DIRECTOR
Curacao, Netherlands Antilles. .

' -A

Q'iwTlF De KAMER VAN KOOPHANDEL EN>FJfJII NIJVERHEID is een semi-
Si [l [l kl s overheidsinstelling die onder meer tot
%Wml k - taak heeft het 9even van handelsinfor-U^RAt" ü ma*'© en voorts belast is met hetbeheer

van hetHandels- enStichtingenregister.

De Kamer roept sollicitanten op voor de volgende
funkties:

Medewerk(st)er Handelsinformatie
Hij/zij verricht onder meer allevoorkomende admini-
stratieve werkzaamheden van de Afdeling Handelsin-
formatie, voert dekorrespondentie, houdt de landen-
dokumentatie en deafdelingsbibliotheek bij en assis-
teert bij handelsmissies. Hij/zij staat gegadigden om
informatie persoonlijk en telefonisch te woord.

Medewerkster Handels- en
Stichtingenregister

Zij verricht alle voorkomende administratieve
werkzaamheden van deafdeling Handels- en Stichtin-
genregister. Zij staatkliënten van deafdelingpersoon-
lijk en telefonisch te woord.

Van dekandidaten voor beide funkties wordt verwacht
dat zij een voltooide MAO-opleiding (sekretariële
richting) hebben, danwei het desbetreffendenivo, en
datzijzelfstandig kunnen werken. Gegadigdenhebben
een representatief voorkomen en kunnen goed met
mensen omgaan. Een goedebeheersing van hetPapia-
mentu, Nederlands, Engels en SpaansTs gewenst.

Schriftelijke sollicitaties voorzien van volledige gege-
vensen metvermelding van de desbetreffendefunktie,
moeten binnen 2 weken na het verschijnen van deze
oproepgerichtworden aan deSekretarisvan deKamer
van Koophandel en Nijverheid, Kaya Junior Salas 1,
Curacao.

V , J
-■ ■"

Alles ophetgebiedvan
ijl bevestigingsmaterialen

JBfr en gereedschappen.

9J§ JjHJ Mf--'nwml wËSMIJB

111991 1 1 1«bblIMB II tHEI
JTTfy v-Am-' *Wmlf'

"^t "■"|»llfiyiiliViiii|iniaWrfl'o"'l' *CARIBBEAN FASTENERS N.V.
INDUSTRIETERREIN (achter Maduro Plaza)

TELEFOON 76227 - TELEX 3408
Ook op zaterdagGEOPENDvan 8 JO-12.00 uur.
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