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Nieuws in vogelviucht
GENEVE — In Geneve verwacht

*endatdeonderhandelingen tussenAfghanistan en Pakistan ookna het
Verstrijkenvan het ultimatum van

SU (15 maart) door zullen gaan.
"insdag bleek dat de besprekingen,
jtadanksproblemen,nietdefinitiefin
net slop zyn geraakt.

*****Washington — vs ministervan Buitenlandse Zaken Shultz
beeft Israels premier Shamir niet
fcunnen bewegen hetVS vredesplan
Voor het Midden-Oostente aanvaar-

*"' Shultzzei gesterkt tezijninzijn
joeedatde VSdoor moeten gaan metbemiddelen in hetconflict.

*****JERUZALEM — De Israëlische
bezettings- autoriteitenhebbenvoor
bet eerst de telefoon- verbindingen
tussen de bezette westelijke Jor-uaanoever en de Gazastrook en hetbuitenland verbroken. Doel is te
voorkomen dat anti-Israëlische acti-
visten vanuithetbuitenlandinstruc-
ties ontvangenvan de PLO,aldus de
«raëlischetv.Waarnemers betwijfe-
len ofdit dekalmte in de bezette ge-
bieden doet terugkeren. Bij nieuw
Beweid op de Westoever werdendinsdag2Palestijnen doodgeschotenenzeker 18gewond door schotenvan
«raëlische troepen.

*****. KAAPSTAD—Een blankevrouw
uiebehoorttoteenvan demeestvoor-aanstaandefamilies in ZAisdinsdag
j&et 10 andere mensen in staat vanbeschuldiging gesteldvoor hetbeho-ren tot een groep bommenleggersvan het verboden ANC Jenny«beider (31)wordtal 6 mnd zondervorm van proces vastgehouden. Zy
Wordt beschuldigdvan hoogverraad
°'terrorisme.

*****-CHICAGO — Vice- president
"Ush heft dinsdag de republikeinse
voorverkiezingen in de staat Illinois
*öet grotevoorsprong gewonnen.
°ush kreeg 55 procent van de stem-
Hjen, Dole 36. Naarverwachting zal
r?le'B party druk uitoefenen dathija Jncampagne beëindigd. Bij de de-
mocrateneindigdeSimon dievoor ll-
'Wois in de Senaatzit verrassendals
eerste, directgevolgd door Jackson.

*****JOHANNESBURG— Hetprocestegen de Belgisch/Nederlandse
die in ZA tien jaar uitzit

gaat niet door. Zij moest terechtwan wegens een ontsnappings- po-
gjng- De ZA justitieheeft de aan-
dachtin verbandhiermee ingetrok-en. Het proces zou morgen in
jU'oonstadworden hervat. Er werd«eenreden gegevenvoor intrekkingvan de aanklacht.

*****.NICOSIA— De gevechten tussenr*o en Iraq zjjn vandaag in hevig-
r" toegenomen. Iraanse gardisten
VJPendenin hetcentrale deelvan het""out een groot offensief. Beide lan-
den schoten ookweerraketten opel-faars steden af. Baghdad meldde 5raketten opTeheran te hebben afge-vuurd.Iran schooter4naarBagdad.~aq beschoot 's nachts een olietan-kervoor deIraanse kust.

*****
NEW YORK — De grootste bankVanTexas, First Republicbank Cor-poration, heeftbij defederale autori-teiten van de VS aangeklopt voorsteun om haar verliezenweg te wer-den.Geeft Washington toe dan is er

SPrakevan een van de grootste red-
'"Ugs- operaties uit de geschiedenisvan hetVS bankwezen. De grootste
Was die van de Continental Illinois
bank diein 1984met 4,5 miljard dol-»ar werd gered.

*****, MOSKOU — SU-leider Gor-batsjov heeft tijdens zijn bezoek aan. oegcwlaviëhet voorstel gedaanmet
1 julide militaireaanwe-

vansupermogendhedeninde
Middellandse Zee te bevriezen. De

u" leider steldevoor daarna limie-*n. vast te stellen voor deSU en VSstrijdkrachteninhet gebied.
*****AMSTERDAM — De dollar blijft

1R7^el gelijk. De munt noteerde1.8734 Ned. guldentegen een slot-
ShÜL8 dinsdag van 1,8705. Wallstreet was dinsdaguiterstlusteloos,
gewacht wordt op de VS handelscij-ersover januaridiedonderdaggepu-
ouceerd worden.DeDow Jones sloot<>W> punten lagerop 2.047,41.

*****
LONDEN — De prijzen van ruwe0"e
j
rijn nog wat gedaald. Brent olie

uitdeNoordzee noteerde 14,10dollarPervat(minO,lsdollar),Dubiazakte
uiet 0,05 dollar naar 13,05 en Westjexas Intermediate eindigde 0,15«Mar lager op 15,60 dollar. OPEC-voorzitter Lukman liet doorscheme-ren dater geenspoedzittingvan hetPnjzencomite van het kartel zaltomen.

*****

GEEN GRATIE
President Bothaheeft donder-

dag een gesprek met leiders van
de blanke oppositie over dezes.
Maar het lijkt niet erg
waarschijnlijk dat het doodvon-
nis alsnog verzacht wordt. Mi-
nistervan JustitieKobie Coet-
see verklaarde inhetparlement:
"Erzijngeenargumenten gevon-
denom wijziging aan te brengen
in het vonnis datopgelegd en in
beroep bevestigd is". Minister
van Wet en Orde Adriaan Vlok
zei het eens te zijn met de
rechtbank. Naar zijn mening

"moeten zij tot voorbeeld ge-
maakt en opgehangen worden.
Wij moeten aan debuitenstaan-
ders een voorbeeld stellen door
respect te tonenvoor de instellin-
genvan ditland.HetHofvan Be-
roep heeft zijn beslissing getrof-
fen en wij moeten daar niet aan
gaantornen".

De zes -Mojalefa Sefatsa (32),
Reid Mokoena(24), OupaDiniso
(32), DumaKhumalo (28), Fran-
cis Mokgesi (30) en Theresa Ra-
mashamola (26)- hebben de
doodstraf opgelegd gekregen
omdat zij schuldig bevonden zijn
aan directebetrokkenheid bij de
moord op een onderburgemees-
tervan Sharpeville in 1984.Hun
advocaatheeft eerderdeze week
gezegd datzij vrijdagworden op-
gehangen.

De Zuidafrikaanse autoritei-
ten piegen niet aan te kondigen
wanneer een doodvonnis
voltrokken wordt. Maar de
woordvoerdervan hetministerie
vanJustitieheeftdinsdagbeves-
tigddatpresident Bothahetgra-
tieverzoek heeft afgewezen.

NEDERLAND
In zijn hoedanigheid van voor-

zitter van de Europese ge-
meenschap in heteerste halfjaar
van 1988 heeft bondskanselier
Kohl er bij Pretoria op aange-
drongen de zes voor de galg te
sparen. President Richard von
Weizsacker, diebezig is aan een
rondreis door Afrika, deed een-
zelfde oproep.

De directeur-generaalpolitie-
ke zakenvan Nederland heeftin
Bonn stappen genomen. Tijdens
overleg hiervan de directeuren-
generaalvan detwaalf lidstaten
binnen de Europese Politieke
Samenwerking (EPS) stelde Ne-
derland voor om de Westduitse
ambassadeur in Pretoria, na-
mens de huidige voorzitter van
de Europese Raad -de Bondsre-
publiek- onderhandelingen te
laten voeren met de Zuidafri-
kaanse autoriteiten om tot uit-
stelvan de executie tekomen.

Verwanten van énkele van de
zesvanSharpeville verblijven in
West-Europa omzich in tezetten
voor de zes. De zuster van Mok-
gesi en demoeder vanRamasha-
mola hebben dinsdag in Londen
een gesprek gevoerd met hoge
medewerkers van premier
Thatcher. Deze hebben toege-
zegd er bij de premier op aan te
dringendat diecontact opneemt
metpresident Reagan en kanse-
lier Kohl, met het oog op een ge-
zamenlijkebenadering.

DeRaad vanKerken inNeder-
land heeft minister Van den
Broek van Buitenlandse Zaken
per telegram gevraagd alles in
het werk te stellen om de te-
rechtstelling van de zes te voor-
komen. Volgens de Wereldraad
van Kerken is niet overtuigend
bewezen dat dezes medeplichtig
waren aan demoord op de loco-
burgemeester.

”Niets aan de hand”
Plancius spoedig vrij

WILLEMSTAD — Het Ne-
derlandse onderzoeksschip
Plancius dat sinds vrijdag
door Venezuela wordt
vastgehouden. mag
waarschijnlijk vandaag of
morgen weer uitvaren. Dit
maakte de Nederlandse am-
bassade in Caracas van-
ochtendbekend.

Het schip is vannacht om-
streeks 02.00 uur de havenvan
La Guaira binnen gebracht en
kreeg vanochtend autoriteiten
aan boord. Zoals ambassadeur
Damsté hetvanochtend inschat-
te iser niets aan de hand en mo-
gen de dertig opvarenden van-daag nog de wal op om te passa-
gieren. "De kwestie heeft niets
om het lijf. De papieren van het
schip waren in orde, maar voor
zover ik heb kunnen begrijpen,
zijn een aantal formaliteitenniet geheeljuistverlopen. Ikver-moed dat een overijverigeambtenaar argwaan kreeg overde aanwezigheid van het schip,alarm sloeg en daarmee eenmoeilijk te stoppen machine in
werking zette."

De hoofdredactie van het
dagblad De Telegraaf heeft
gisteren een telegram gestuurd
naar de Nederlandse ambassa-
deur in Venezuela. Er bevindt
zich namelijk een reportage- te-
am van het dagblad aan boord
van het onderzoeksschip. In het
telegram heeft de hoofdredactie
er op aangedrongen om de ver-
slaggever en de fotograaf spoe-
dig vrij te laten. Tevens wordt
verzocht het schip snel te laten
vertrekken.

*****BONN — De Oostduitse politie
heeft maandagavond niet ingegre-
penbij een demonstratievan enkele
honderdenOostduitsers dienaar het
Westenwillen emigreren.

PATRIOTTEN
De anti- apartheidsorganisa-

ties beschouwen de zes veroor-
deelden als "patriotten" omdat
demisdaad waarvan zij beschul-
digd worden in hun ogen eenpo-
litiek karakter heeft.

Het drama voltrok zich op 3
maart 1984, op welke datum derellen uitbraken die vervolgensgedurende bijna twee jaaralle
zwarte steden inZuidafrikain deban hielden. Als lont in hetkruitvat diende een drastischeverhoging van de huren, die demeerderheid van de bewoners
buiten elke proportie achtten.

De betogers molesteerden en

stenigden Jacob Diamini, de lo-
co- burgemeester van de ge-
meente Lekoa (waartoe Sharpe-
ville behoort), waarna zij hem le-
vend verbrandden. Zwarten die
loyaal zijn aan de blanke min-
derheids- regering in Pretoria,
geldenvoor veel zwarten als col-
laborateurs met de blanke on-

derdrukkers. Van de 267 ter
dood veroordeelden, die in Zuid-
afrikaanse gevangenissen ver-
blijven, zijn er zeker 40 schuldig
bevonden na misdaden die vol-
gens deoppositie een politiekka-
rakter hebben. In 1987 zijn 164
ter dood veroordeelde Zuidafri-
kanen opgehangen.

GEEN KEIHARD BEWIJS SCHULD ”ZES VAN SHARPEVILLE”
Onwaarschijnlijk datBotha gratie verleent

Zuidafrika onderdruk
wegens executie zwarten

JOHANNESBURG—De "zes van Sharpeville" die door de
Zuidafrikaanseautoriteiten ter doodveroordeeld zijn, hebben
zich tot depresidentvan deVS, depremiervan Groot- Brittan-
nië en dekanselier van deDuitse Bondsrepubliek gewend. Zij
hebben de hoop nog niet opgegeven dat die er voor kunnen
zorgen dat president Botha op het laatste moment clementie
betoont. President Reagan heeftal gehoor gegeven aan de op-
roep en bij Zuidafrikaaangedrongen op clementievoor dezes
van Sharpeville.Nederland heeft inEuropeesverband hetini-
tiatief genomen de Westduitse ambassadeur in Zuidafrika te
latenonderhandelen met deautoriteitenaldaar.

"De zes geloven datRonald Re-
agan, Margaret Thatcher en
Helmut Kohl deenigen zijn die
henkunnen redden", zei hun ad-
vocaat Prakesh Diar gisteren na
een bezoek aan de centrale ge-
vangenis in Pretoria. "Zij willen
geen genademaar recht".

De Amerikaanse president
Ronald Reagan heeft dinsdaga-
vond bij Zuidafrika aangedron-
gen op "clementie" voor de zes.
Het Amerikaanse initiatief is
volgens woordvoerder Marlin
Fitzwatermaandaggenomen tij-
densdebesprekingover dekwes-
tie Angola tussen de Zuidafri-
kaanse minister van Buiten-
landseZakenRoelof Bothaen de
Amerikaanse onderminister
Chester Crocker. Fitzwater zei
dat "publieke drukop nationale
basis" een van de "effectiefste
krachten" vormt voor het tot
stand brengen van "enige ver-
andering" in Zuidafrika.

Brand op Amerikaans
passagiersschip

MIAMI —Aanboordvan
een Amerikaans luxe pas-
sagiers- schip in de Golf
van Mexico is vandaag
branduitgebroken.

Het schip datruim 700 pas-
sagiersaan boord heeft drijft
na een brand in de machine-
kamer stuurloos rondvoor de
kust van Cancun in Mexico.
De kapitein van de Scandina-
vian Star heeft gemeld dat de
bemanning de evacuatievan
de passagiers voorbereidt.
Volgens de Amerikaanse
kustwacht zijn er geen mel-
dingen over slachtoffers.
Over de schade die het schip
heeft opgelopen is niets be-
kend evenmin als over de oor-
zaak van debrand.

In een radio- boodschap
meldde dekapitein van het
cruise- schip dat de beman-
ning er niet in slaagde het
vuur in de machinekamer on-
der controletekrijgen enover
onvoldoende blusmateriaal

beschikt om de brand te be-
strijden. Later vertelde deka-
pitein van de Canada Star
CBS- radio dat zijn schip
naast de Scandinavian Star
ligt en dat "de bemanning
denkt datzij het vuur onder
controle heeft". .

VolgensBrian Lincoln van
dekustwacht inMiami zijn de
passagiers niet van boord ge-
gaan maar heeft de beman-
ning voor het geval dit nodig
blijkt voorbereidingengetrof-
fen. "Wij hebben een verken-
nings- vliegtuig naar het ge-
bied gestuurd. Verder hebben
wij dekotter Vigiland erheen
gestuurd en zijn de passa-
giers- schepen Vera Cruz en
Canada Star binnen vijfmijl
van het schip", aldus Lincoln.

De ScandinavianStar is ei-
gendomvan een Amerikaan-
se rederij en maakt plezier-
vaarten in deGolfvan Mexico
vanuitzijn thuishavenSt.Pe-
tersburg in Florida.

Bloedbad van
Sharpeville
JOHANNESBURG- Als

de terechtstellingen van de
zes van Sharpeville vrijdag
doorgaanvallen zij vrijwel sa-
men met de 28e verjaardag
van hetbloedbad van Sharpe-
ville: op 21 maart 1960 kwa
men in het woongebied vooi
zwarten ten zuiden van Jo
hannesburg 69 zwarten orr
het leven toen de politie mei
scherp schoot op een menigte
zwarte Zuidafrikanen die de
straat was opgegaan om te
protesteren tegen de wet die
voorschreef dat zwarten eer
identiteits- bewijs bij zier,
moesten hebben. Deze ver-
plichting is in 1986 afge-
schaft.

BUDAPEST — De 8 dissidenten
die dinsdag in Hongarije zijn opge-
pakt om te voorkomen dat zij een rol
zouden spelenbij de herdenkingvan
de opstandvan 15 maart 1848zijnin
de nachtvandinsdagopwoensdagna
verhoor vrijgelaten. Dit heeft het
Hongaarse persbureau MTT meege-
deeld.Meer dan 10.000mensen heb-
ben dinsdagdeelgenomenaan illega-
ledemonstratiesin Budapestterher-
denkingvan de Hongaarse opstand.
Het was de grootste demonstratie
sinds hetbegin in 1972.

Noriega ontkent
Geruchten over
mislukte coup
in Panama

PANAMA — In de voor-
naamste kazerne van de ge-
wapende strijdkrachten van
Panama was vanmorgen het
geluid van schoten- wisselin-
gen te horen. Hardnekkige
geruchten deden deronde dat
er plannen waren voor een
couptegen de sterkeman, ge-
neraal Manuel Antonio No-
riega. De generaal ontkende
dit in hetopenbaar.

Er was sprake van zwaar ge-
weervuur in de legerplaats,
maarNoriegaverscheen laterop
een persco-ferentie met enkele
stafleden. Vermoedelijk op aan-
dringen van deregering. Op vra-
gen van depers over het gebeu-
ren zeihij"Dat watergebeurdis,
is dat u mij hier ziet staan".

Twee journalistenvan de As-
sociated Press en een fotograaf
werden aangehouden toen zij in
debuurt van delegerplaats kwa-
men. Met het geweer op hen ge-
richt werden zij gedwongen uit
hun auto te stappen en naar de
legerplaats gebracht. Eenmaal
in dekazernezagenzij tenminste
één militairdie met zijn handen
in zijn nek zat opgesloten. Maar
een kapitein, die anoniem wilde
blijven en geen identificatie-
nummer op zijn uniform droeg,
verklaarde dat de gevangene
deelnam aan een "oefening".
"Alles is normaal", voegdehy er-
aan toe.

Razzia in
San Nicolas

ORANJESTAD — Afgelopen
zondag hebben deautoriteiten,
bestaande uit Immigratie enre-
cherche, eenrazzia in San Nico-
las gehoudenomdat het vermoe-
den bestond, dat zich hier veel
vrouwen zonder verblijfs- ver-
gunningbevonden. Intotaal ze-
ven vrouwenuitdeDominicaan-
se Republiek, die als toeristen
Aruba waren binnengekomen
en toch op Aruba aan net werk
waren, werdenaangehouden. De
vrouwen werden ingesloten in
afwachting van terugzending
naar dé Dominicaanse Repu-
bliek.

Achttien
illegalen

PHILIPSBURG — Politiea-
genten werden metstenen beko-
geld toen ze 's avondsin het don-
ker in debuurt van Marigot Hill
kwamen waarveel personenwo-
nen dieillegaalophet eilandver-
blijven. Elf van deze personen
werden opgepakt en overgedra-
gen aan de Vreemdelingen-
dienst.Zeven vanhenwarenvan
Haiti, drie van Jamaica en een
van de Dominicaanse Repu-
bliek. Eerder op de dag werden
bij een verkeers- controle op deNisbethRoad niet alleen 11boe-
tes uitgedeeld, maar ook zeven
ontdekt die illegaal opheteiland
verbleven.

Bemanningslid van Stena Mayo:
'Waar bleef Koninklijke Marine?'

WILLEMSTAD/CARACAS /DEN HAAG — Nog steeds
spreekt de bemanning van hetonderzoeksschip Stena Mayo,
dat op 8 januari dit jaar door de Venezolaanse marine werd
aangehouden-—opvollezee,volgens debemanningen dekapi-
tein opvijftien nüjl buiten dekust van Venezuela—metgrote
verbazingen metgrote verbolgenheid over hetfeit, datdeKo-
ninklijke Marine vanuit Curacao geen assistentie heeft ver-
leend. Een bemanningslid van de Stena Mayo tegenover een
AMIGOE- medewerkerinNederland: "Hoe is hetmogeüjk. We
hebbenomhulp gevraagd,maar deKoninklijke Marine deelde
alleenmaar mee, dat we strikt de orders van de Venezolanen
moesten opvolgen. Waar blijft de bescherming van de Neder-
landsekoopvaardij dooronzeeigen marine?"

"De Stena Mayo was op zee op
zoek naar 1526 staven goud, die
in een vrachtboot waren gela-
den. Hetschip werdnaar de kel-
der gejaagd door een achtervol-
gings- schip, waarvan de identi-
teitnognietkon wordenvastges-
teld. De schat betreft goudsta-
ven, afkomstig van roofpartijen
van de nazi'sgedurende deTwee-
deWereldoorlog. Zo onthulde de
AMIGOE maandag jl.

Nazi- families in Zuid-Ameri-
ka wilden het goud naar elders
brengen om het daar tot onher-
kenbaar goud te laten omsmel-
ten. Dat is nietgelukt, omdathet
goud- schip tot zinken werd ge-
bracht. Daarna ontstond er een
internationale jacht naar het
goud. Dit lekte uit, waarna de
Venezolaanse regering op de
hoogte werd gesteld. Hetlijkt er-
op, dat Venezuela 'tenkoste van

veel risico's' de schat wil bewa-
ken en in beslag wil nemen.
Daartoe heeft deregering advies
gekregen van internationale ju-
risten.

De StenaMayo—waarvanel-dersin deze editie eenuitvoerige
beschrijving— was, zo blijkt uit
het dagboek van een beman-
ningslid, op zoek naar het goud.
De Venezolanen brachten op 8
januari het schip op. Pas dagen
later werd het vrijgegeven en
kwam de Stena Mayo weer naar
Curasao, waar eerder enkeleex-
perts aan de bemanning waren
toegevoegd.

SCHEEPSMOTOR
Volgens het bemanningslid

van de Stena Mayo (hy wil ano-
niemblijven, omdat hij geheim-
houding heeft moeten zweren;
red.) heeft zy'n kapitein tijdens
de aanhouding door de Venezo-
laanse marine olieuiteen vande
scheepsmotoren laten lopen —

hiermee simulerend dat de mo-
tor defectwas — om tijd te win-
nen voorvernietiging van kaar-
tenen documenten, én om deKo-
ninklijke Marine degelegenheid
tebiedenassistentiete verlenen.

Hetbemanningslid tegenover
de AMIGOE- medewerker:
"Maar onze marinekwam niet.
Hoe is het mogelijk! En wij zaten
behoorlijk in dekniiperd. Het
was immerstoch zo, dat we bui-
ten de territoriale wateren van
Venezuela waren. Bi hoop datde
Tweede Kamer nu eens aan de
slag gaat. Dat er vragen gesteld
gaan worden. Want nu is de Ne-
derlandse koopvaardij gewoon
vogelvrij. ledereenkan ons ente-
ren en onze marine blijft weg"

Vanmorgenkon de AMIGOE
geen commentaarkrijgen van de
zijde van deKoninklijke Marine.
Gisteren verwees een
woordvoerder ons naar "de Ha-
vendienst". Verder wilde de Ma-
rine niets zeggen.

WILLEMSTAD-Daterbij de
KAE activiteiten gaande zijn, is
voor automobilisten en de "jog-
gers" die dagelijks langs de wa-
ter- en electra centrale rennen,
duidelijk zichtbaar. Het terrein
achterdeKAE, dofook eigendom
isvan ditbedrijf, ligtbezaaid met
allerlei materialen en grote in-
stallaties.

Dat is nodig, bevestigde
woordvoerder Ludwig Muijden
desgevraagd, voor de bouw van
een nieuwe ketel en turbine die
een deel van de oude centrale
moet vervangen en tevenseen uit-
breiding van deKAE- capacitei-
ten betekent. De ketel en turbine
moeten in december opgeleverd
worden, danzal ook de"rommel"
op het terrein opgeruimd zijn.



MENSEN

De internationaal bekende
kunstschilder ROMARE BEAR-
DEN is afgelopen vrijdag in een
ziekenhuis te New York overle-
den. Hij leed aan kanker. Bear-
den werd in 1912in North Caro-
linageborenenkreegalvroeg er-
kenning en bekendheid, metna-
me om zijncollages. Doordat het
hem in bepaalde opzichten voor
dewindging, washij instaat jon-
gekunstenaars financieel te hel-
pen en werd hij een ware Maece-
nas. Hij huwde met de St Maar-
tense NanetteRohan en woonde
een grootgedeelte van het jaarop
St. Maarten welk eiland hem
vaak inspireerde inzijnschilder-
kunst, en waar hijveel heeftbij-
gedragen tot de plaatselijke cul-
tuur. Hij was een van de initia-
tief- nemers van het Cultural
Festival Underthe Sun, datin de
maand augustus van het vorig
jaarwerd gehouden en waaraan
door een groot aantal Ameri-
kaanse en Caribische kunste-
naars werd deelgenomen. Bear-
den zelf verzorgde ook enkele
workshops. In 1980mochthij een
onderscheiding ontvangen uit
handen van president Carter en
in 1987 van president Reagan.
Regelmatig werden werken van
hem tentoongesteld in deNanet-
te Bearden Fine Arts Gallery in
de Frontstreet. De Afro- Ameri-
can neemt inzijnwerken een be-
langrijke plaats in. Zijn werken
werden tentoongesteld in vele
delenvan dewereld, zoalsde gro-
te steden van de Verenigde Sta-
ten, Europa en hetVerre Oosten.

Op de voorjaarsveiling van de
handschriften-handel Stargardt
inHessen zijn deafgelopenweek
topprijzen betaald. Men incas-
seerde 4miljoenmark waar men
er 2.7-had verwacht.Een album
dat de Oostenrijker Ferdinand
Piringer tussen 1820 en 1829

*****aanlegde en dat 91 composities
van onder andere Beethoven en
Schubert bevat, werd geschat op
120 duizend mark, maar aaneen
Westduitse verzamelaar ver-
kocht voor 220 duizend mark.
Voor twee HANDSCHRIFTEN
van Chopin betaalde men 200
duizendmark. Een briefvan Mo-
zart uit 1783 waarin de compo-
nist aan een vrouwelijke be-
gunstigeromfinanciële bijstand
vraagt, kwam voor 170 duizend
mark inDuitsehanden. Vooreen
aan twee kanten beschreven
brief die de wiskundige Johan-
nesKepler in 1630 stuurde aan
de veldheer Albrecht von Wal-
lenstein, betaaldeeen Westduit-
se particulier95 duizend mark.
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Een 67"-jarige Enschedeër is
maandag tijdens het bezorgen
van folders een vingertop kwijt
geraaktdooreen HONDEBEET.
De hondhapte toetoen de man bij
een huiseen folder in debrieven-
bus stak. Er was niemand in de
woningaanwezig.Terwijl debe-
zorger op weg was naar het zie-
kenhuis, vond de thuiskomende
bewoner de vingertop. Hij alar-
meerde de politie, die het li-
chaamsdeel naar het ziekenhuis
bracht. De vingertop kon echter
niet meer worden aangehecht.

*****In deDDR bestaatzeer grote be-
langstellingvoor 'PERESTROJ-
KA', in welk boek Sovjet-leider
Michail Gorbatjov zijn program-
ma van sociale en economische
hervormingen ontvouwt. De gro-
te afname toont aan dat de wes-
terse suggesties elke grond mis-
sen als zou de DDR reserves
koesteren jegens het hervor-
mings-beleid van deSovjetunie.
De Oostduitse leiders hebben bij
herhaling laten weten dat zij
niet van plan zijn hun beleid in

sociaal en economisch opzicht te
wijzigen. In hun beoordeling
kent de DDR al jarenhetbeleid
dat de Sovjetunie nu van de
grond probeert te krijgen. 'Pere-
strojka' ligt niet in de etalages
van de Oostduitse boekwinkels.
Geïnteresseerden moeten het
boek schriftelijkbestellen.

De leren zullen hun BRUILOF-
TEN en partijen voortaan kun-
nen vieren in het lerse parle-
mentsgebouw, de 'Dail', dat
heeft besloten zijn restaurant
open te stellenvoor particuliere
recepties. Dit berichtte maan-
dagde'IrishTimes'.De directeur
van het restaurant, Colm Hilli-
ard, zei dat de inkomsten waren
gedaald en men ze op een andere
wijze moest aanvullen als men
openwilde blijven. Het lerseka-
binetheeft inzijn begroting van
ditjaaromvangrijke bezuinigin-
gen opgenomen. Het restaurant
van 'LeinsterHouse', in 1745 ge-
bouwd voor de hertogen van
Leinster, is al gereserveerd voor
een grootliefdadigheidsbal in ju-
nivan dit jaar.

Nu hij de JONGSTE PILOOT is
die een solovlucht heeft ge-
maakt, wil de 9-jarige Tony
Aliengena dejongsteworden die
Amerika in de breedte van west
naar oost en terug doorkruist.
Tony, die met het besturen van
vliegtuigen begon op schoot ge-
zeten bijzijn vader, legde zondag
ineen ultralicht vliegtuigje de 1
kilometer af die vereist was om
in het boek van derecords te ko-
men. Hij wil op 30 maart in de
Centurion Cessna van zijn va-
der, in gezelschap van een in-
structeur en een officiële waar-
nemer,van Oceanside, 130kilo-
meter ten zuiden van Los Ange-
les, vliegen naar Boston. Hij wil
in acht dagen heen en terug. De
Amerikaanse burger-
luchtvaart-dienst eist dat pilo-
ten 16 zijn als zij een stan-
daardvliegtuigwillen besturen,
maar 'ultralights' ontsnappen
aan de voorschriften.
Een Schotse muziekleraar die
doceert aan de universiteit van
Aberdeen heeft bevestigd dathij
het eerste deel van een tiende
symfonie van LUDWIG VAN
BEETHOVEN heeft ontdekt. In
een interview met de Bonner
Express zegt professor Barry
Cooper dat hij de schetsen heeft
gevonden die het hem mogelijk
gemaakt hebben het eerste deel
van hetonuitgegeven werk van
15 minutentereconstrueren. De
wereldpremiere zal eind 1988 in
Londen plaats vinden. Volgens
de Bonner Express heeft een
vriend van Beethoven indertijd

gezegd dat de componist zijn
tiende symfonie volledigop depi-
ano kon spelen, maar dathij als
enige de partituur kon lezen.
ToenBeethoven in 1827, ernstig
ziek, in Wenen vertoefde, werd
hem een grote som geld overhan-
digd door het filharmonisch ge-
nootschap van Londen, in ruil
waarvoor hij binnen de kortst
mogelijke tijd een tiende symfo-
niezou schrijven. Een week later
echter was hij dood.

Een boek van de Amerikaanse
roman- schrijver HENRY MIL-

" LER, 'Opus Pistorurn', is inBonn
op de index geplaatst door het
Westduitse bureauvoor censuur
(BPS). Volgens het bureau is er
sprake van een "pornografisch
werk, dat derhalve gevaarlijk is
voor de jeugd". Het boek staat
vanafheden op een lijst van boe-
ken die gevaarlijk zijn voor de
jeugd, en mag niet langer in de
etalage van Westduitse boe-
kwinkels liggen. Elke publici-
teit erover is taboe. Volgens de
Westduitse uitgevervan Miller,
het Huis-Rowohlt, zijn er haast
geen exemplaren van het bock
meer te verkrijgen. De beslis-
sing, die met onmiddellijke in-
gangrechtskracht heeft, is geno-
men naurenlangberaad doorhet
bestuur van de BPS, dat uit
twaalfpersonenbestaat. DeBPS
volgt met haarbeslissing de uit-
spraak van een Westduitse
rechtbank, hetHofvan Beroep in
Lubeck, dat in oktober 1986uit-
sprak dat 'Opus Pistorum' "een
produkt is waarin beschrijvin-
genvan gewelddadige handelin-
gen, seksueel misbruik van
kinderen en seksuele handelin-
gen met mensen en dierenvoor-
komen". Rowohlt meent dat het
gaat om een kunstwerk en een
"vrij artistiekprodukt". Volgens
de uitgeverij moet het bock van
Miller beschouwd worden als
"een satire eneen spottendboek
met mannelijke seksuele fanta-
sieën".
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PEKING — Het noordwesten van
Chinawordtalbijna2jaargeteisterd
door droogte als gevolg waarvan
meerdan eenmiljoen mensengebrek
aan water hebben. Landbouw en
veeteelt worden bedreigd en ge-
vreesd moet worden dat er binnen-
korteen gebrekaan voedselontstaat,
aldus een Chinesekrant vandaag.

*****
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Tom Poes en de Klokker door Marten Toonder

2032—Bul Super hield zijn helper staande opeen straathoek
en opende zijnkoffertje.

"Kijk", sprakhij, eenhandgranaatte voorschijnhalend. "Op
de heigevonden na een soldaten-oefening, dus beterkan het
niet".

"Ja baas, erg mooi!" zei Hieper. "Wat gaan we daar mee
doen?"

"Sukkel!" zei Super,"kijk maareens achter je.Daar staat de
commissaris met de burgemeester te praten! Als we die twee
opblazen, is dehele politiemacht dekluts kwijt!"

Zopratende woog de schurkhettuigje schattend in dehand
en haalde uit om te werpen. Op datzelfde moment probeerde

commissaris Bas de burgemeestereen beetje tekalmeren.
"Ikzaldie tweerakkers opsporen,burgemeester", sprak hij.

"Maar hetzit 'm allemaal in detijd. Ik zou beter doen dóóreen
oogjeoptehouden! Steljevoor dat'iegestolen wordt,waarzijn
we daan?En wat diebommen en springstoffen aangaat..."

Hy zweeg, want op dat moment werd hij een handgranaat
gewaar, die in een fraaie boog op hetraam van deburgemees-
ter toesuisde.

Deze slaakte een doordringende kreet en de mond van de
commissaris viel open. Maar op datmoment gebeurde er iets
vreemds. Het projectielbleefplotselingbeweegloos tussen de
beide hooggeplaatste ambtenarenhangen.

Ongelooflijk verhaal
Tweemaal dood verklaarde

man leeft nog
DOUR — Een 33-jarige

man uit het Belgische
plaatsje Dour, werd door
twee artsen dood ver-
klaard, maar leeft inmid-
dels weer en knapt steeds
verder op, zo lieten zijn va-
der en een woordvoerder
van het ziekenhuiswaarde
manisopgenomen weten.

"Hij is aan de beterende
hand. Hij kan zelf weer eten
en hij praat weer. Zijn condi-
tie gaat nog steeds vooruit",
aldus een dokter verbonden
aan het Warquines- zieken-
huis in Dour, de woonplaats
van Michel Delepine.

Camille Delepine verhaalt
dathij vorigeweek donderdag
thuis kwam en zijn zoon Mi-
chael, die bij zijn ouders in-
woont, bewusteloos op de
vloer zag liggen. "We hebben
hem op bed gelegd, maar hij
voelde koudaan en wekonden
zijnpols nietvoelen", aldus de
vader. Michael werd al jaren
behandeld voor een ziekte
van de schildklier, voegde hij
eraan toe.

Delepine belde een arts die
omvieruur 'smiddags dedood
constateerde. Tweeuur later
kwam Alfred Delcroix, mede-
werker van een begrafenis-
onderneming. Hij zou het li-
chaam van Michael wassen.
"Delcroix zei dat hij Michael
zag ademen en paste
hartmassage toe". Delcroix

verklaarde dat Michael we-
liswaarniet ademdeen zijnli-
chaamkoud was, maar dat de
gebruikelijke lijkverstijving
uitbleef. Weer werd er een
arts bijgehaald die op zijn
beurt weer verklaarde dat de
man overleden was.

Enige tijd laterkwamen
twee verpleegsters naar het
huis om het stoffelijk over-
schotklaar te maken voor de
begrafenis. "Maar een van
hen zag Michael bewegen en
lichtademhalen", aldusDele-
pine.

Ditmaal werd niet langer
gewacht en deman werdnaar
de intensive- care afdeling
van het ziekenhuis gebracht.
Daarkreeghij zuurstoftoege-
dienden electrische schokken
omzijn hartweer aan de gang
tekrijgen. Het was inmiddels
middernacht.

' De vader vertelde dat de
artsen in het ziekenhuis geen
onmiddellijke vooruitgang
zagen. Hethartklopte nieten
zijn zoon "haalde 18 keer ad-
em in 20 minuten".

Gedurende de daaropvol-
gende dagen steeg de tempe-
ratuur van het lichaam van
32naar 38,8graden enklopte
zijnhart weer in hetoude rit-
me. Eén voor één konden de
apparaten van zijn bed ver-
wijderd worden.

"Het is eenongelooflijk ver-
haal, maar mijn zoon is her-
stellende", aldus Delepine.

Alleen Brusselse gemeente werdkleiner

België onverklaarbaar gegroeid
BRUSSEL — Het Belgische

grondgebiedis op een onver-
klaarbare manier toegeno-
men.Het Vlaamse gebied om-
vatte op 23 december vorig
jaar 1.351.234 ha en dat was
270 ha meer vergeleken met
eerderegegevens. HetWaalse
landsgedeelte omvatte toen
1.648.428 ha oftewel 177 ha
meer dan eerder het geval
was. Alleen de oppervlakte
van het Brusselse gewest is
iets afgenomen namelijk met
40 ha tot 16.138ha.

Het Franstalige socialistische
Kamerlid Eric Thomas heeft
over die wonderbaarlijke groei
van het Belgische grondgebied
vragen gesteld. Maar een
antwoord daarop blijft nog
steedsuit.EerstheeftThomas de
minister voor het Brusselse ge-
west om opheldering gevraagd.
Maar die verwees hem naar de
minister van Binnenlandse za-
ken. Die deelde Thomas op zijn
beurt mee dat hij bij de minister
van Financien moest zijn. Maar
die stuurde de vragensteller

weer door naar de eerste- minis-
ter en die heeft nu geantwoord
dathijbezigis inlichtingen in te
winnenbij deministersvan Beg-
roting en van Economische
zaken.

De oppervlakte van deBelgis-
he gewesten is van belang voor
de verdeling van de financiële
middelen. Al in meien junivan
het afgelopen jaar— toen in de
daarvoor bevoegde Kamercom-
missie de begroting van het
Brusselse gewest werd bespro-
ken —was hetThomas opgeval-
lendater voor dit gewestminder
geld was uitgetrokken dan eer-
derhet geval was. Hij kwam er
toen achter dathet "gekrompen"
oppervlakte daarvan deOorzaak
was. Maar op zijn vraag hoe dat
mogelijk is en hoe het komt dat
de andere gewesten groter zijn
geworden heeft hetKamerlid
dusnogsteeds geenantwoordge-
kregen. Inmiddels is hetKo-
ninklijk Besluit waarin de op-
pervlakte- cijfers werden ge-
noemd al wel in het Belgische
staatsblad verschenen en daar-
mee zijn ze officieel geworden.

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN: Patiënten vande
artsen van Bandabao (3edistrikt) kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan het antwoordapparaat afluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wiede dienstdoendearts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544):openingstijdenvan
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
op zon- enfeestdagen alsmede op werkda-
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel.:
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de gehele daggesloten;na 17.00uur kunt u
de zuster van dewachtbellen: zusterLeito,
tel.: 641217, Van Velthoven, tel.: 76728,
Wever, tel.: 87181, pageboy027-360.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uur alleen
volgens afspraak.

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

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

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandag' t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria 17,tel.: 80222.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; 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 maandagt/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voorspoedgevallen nakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Curacao, Breedestraat 187, tel.: 623575/
625837.
Punda
Cerrito, Winkelcentrum Promenade, tel.:
76689/76155.

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

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

TONEELSTUK: 20.30uur 'BiriniadenCome
Back no. ll' gebrachtdoortoneelgroep Arte-
proba 0.1.v. Anthony Jamanika (optreden
van La Seleccion en Mi Rival) - Centro Pro
Arte.

DONDERDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 08.00-17.00 uur 'Roy-
al Princess' - S.J.

WOENSDAG 16 MAART 1988AMIGOE2

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess



LENING
Daarnaast is het eilandgebied

voor deaanschafvan detribunes
een lening aangegaan bij de
Centrale Bank van Venezuela
(FINEXPO)van 10.955.000boli-
var. Volgens een briefvan 14 ja-
nuari 1986van eenfinancieel di-
recteur en de gedelegeerd com-
missaris van de vennootschap
aan hetBestuurscollege, viel de
genoemde lening onder de kre-
diet- garantie van twee miljoen
dollar, als zijnde het maximum
bedrag waartoe hetBestuurscol-
lege door de eilandsraad ge-
machtigdwerd garanties tenbe-
hoeve van Curacao Grand Prix
N.V. af te geven. De aflossing
van de lening ging in op 10 mci
1987 en loopt tot 10 mci 1989.
Elk halfjaar dient 20 procent
van de leningafgelost teworden.
Vanaf" 31 december 1987 is een

koers gehanteerdvan zevencent
per bolivar. Vanwege de
koersdaling van debolivar is de
termijnaflossing voor dit jaarla-
ger. Naar directeur Wanga de
Amigoe meedeelde, is in 1987
460.000 guldenafgelost. Dit jaar
moet 360.747 gulden betaald
worden en in 1989 153.370 gul-
den, waarna deze lening in zijn
geheel zal zijnafbetaald. _

Paul Wedervoort, deorganisa-
tor van dezerace, was algemeen
directeur tot september 1985.

Van de aandelen was 60 procent
in handen vanhet eilandgebied,
terwijl Wedervoort 40 procent
van de aandelen bezat. Het tota-
le aandelen- kapitaal van de
N.V. was 1miljoen gulden. Voor
zijn werkzaamheden als direc-
teur kreeg Wedervoort evenals
een aantal werknemers van de
Grand Prix N.V. een salaris. Na
afloop van derace werdeen ana-
lyse van deresultaten gemaakt
en al snel bleek dat het houden
van Formule I races op Curasao

op een financieel debacle was
uitgedraaid. Daarop is Weder-
voort als directeurontslagen en
is Harold Wanga, die reeds fi-
nancieel directeur was, alge-
meen directeur geworden. De
dienstbetrekking van deoverige
werknemers werd per 1 april
1986eveneens opgezegd. _

Voorlopigwordt deN.V. nogin
stand gehouden om de lopende
zaken van de Grand Prix zoals
het aflossen van de leningen het
beheervan de activa,aftewikke-

len. Onder deze activa, waarvan
de aanschafwaarde op 2,1 mil-
joengulden wordt geraamd, val-
len onder andere de tribunes en
een aantal auto's.Daarnaast is
er nog een enorme voorraad kle-
dingstukken zoals t- shirts en
petten ter waarde van 237.000
gulden. Begin februari zijn deze
vervangbare artikelen via een
advertentie tekoop aangeboden,
maar tot nu toe heeft zich nog
geen enkele gegadigde gepre-
senteerd, aldus de directeur.

Verder bezit de N.V. nog vele
betonblokken, afrasteringen en
loopbruggen ter waarde van 1,8
miljoen gulden die opgeslagen
zijn bij DOW. Voor belangstel-
lenden zijn bij DOW een aantal
van dezeinfrastructurele artike-
len, zoals gaas, afrasteringsbui-
zen en betonblokken te koop.
Liefhebbers zullen echter eenre-
delijke prijs voor deze artikelen
moeten betalen, "ze krijgen ze
nietvoor een habbekrats", aldus
directeur Wanga.

De verhuurvan tenten en tri-
bunes heeft vorig jaar6.800 gul-
den opgebracht. Verder zijn in
het afgelopen jaarverschillende
tribunes, brandweer- artikelen
en watercoolers verkocht aan
overheids- diensten. Zo zijn
4.000 tribune zitplaatsen ver-

kocht aan derden, terwijl 10.000
tribune zitplaatsen verhuurd
zijn aan Sedreko. De Tomasso-
sportwagen diedevoormalige di-
recteur Wedervoort als 'pacecar'
voor 112.000gulden had aange-
schaft, is in beslag genomen en
voor 45.000 guldenverkochtaan
een Amerikaan. Deze bedragen
steken echter scherp af bij de
enorme verliezen diebij dit eve-
nement zijn geleden.

Gevraagd naar een eventuele
volgende Grand Prix, antwoordt
Wanga dat dat in de nabije toe-
komst niet tot de mogelijkheden
behoort. "In 1986 is een nieuwe
begroting voor een Grand Prix
Race opgestelden deze kwam op
eenbedragvan 4miljoengulden.
Het eilandgebied heeft zoveel
geld niet. Formule I races zijn
sport- activiteitenen vormen te-
vens een toeristische attractie.
Ook al zouden deraces onder de
gedeputeerde van toerisme ko-
men te vallen, dan nog zijn deze
races geenprioriteit. Bovendien
zijner tot nu toe maar 2.000 ho-
telkamers. Steldattoerismehier
een hogevlucht gaat nemen, dan
nog moeten er eerst voldoende
hotels worden gebouwd om deze
toeristen onder tekunnen bren-
gen. Dus voorlopig zie ik geen
Grand Prix races meer op Cura-
cao. Misschien in 1992".

Overheid geeft geen 'Okay'
meer voor nieuwe Grand P rix

WILLEMSTAD — Naar
de gezaghebber Ronald
Casseres de Amigoe mee-
deelde, is dekans dat de
overheid in de nabije toe-
komst opnieuw toestem-
ming zal geven voor een
Grand Prix race, omfinan-
ciële redenen nihil. Daar-
naast stelt degezaghebber
dat zon race van te grote
invloed op de ge-
meenschap is en dater bo-

vendienniet genoeghotels
zijn om detoeristenstroom
tekunnen opvangen.

Casseres: "Als in grote ste-
den één of meer straten wor-
den afgesloten, hoeft dat de
doorgang van het verkeer
niet te belemmeren. Aange-
zien Willemstad het enige
aantrekkelijke parcours is,
moet de binnenstad niet al-
leentijdens derace, maar ook
bij de opbouw en het afbou-

wenvan hetcircuitvoor lange
tijd worden afgesloten, wat
nadelige gevolgen heeft voor
de handel. Afgezien van het
feit dat er niet genoeg hotel-
kamerszijnom devele toeris-
ten tekunnen onderbrengen,
zijn de financiële kosten zo
zwaar gebleken, datik ook in
deverre toekomst geenGrand
Prix races meer in het ver-
schiet zie", aldus de gezag-
hebber.

TOEKOMST DIASAN HANGT AF VAN WELWILLENDHEID REGERING
Doerga bereidt zich voorop 'marketing-clash'

Tweede luier-oorlog barst los
WILLEMSTAD — De 'luieroorlog' Ujkt wederom uit te bre-

ken: washetruim eenjaar geledeneen 'oorlog' tussen denieu-we lokale luierfabriek Diasan en de importeurs van buiten-
landsemerken, nuverschijnter eentweedelokale luierfabriek
aan dehorizon, tot groot ongenoegen van Diasan. Dat onge-
noegen vloeit voor een belangrijk deelvoortuit hetfeit datde
ïöitiatiefnemervan detweedefabriek, diehetmerk'Babykini'
gaatlanceren, irTurhaneDoergais dieookDiasanheeft opge-
leten onlangs isafgetreden alsdirecteur daarvan.Diasanver-
keert inmiddels in ernstige financiële moeilijkheden: het lot
van dezefabriek hangt volledigafvan dewelwillendheid van
deregering om een garantie te gevenvoor een lening vaneen
half miljoen en om demarktprotectie in de vorm van een hef-
fing opbuitenlandse luiers, te verlengen.Ondertussenbereidt
Turhane Doerga zichvoor opeen 'marketing- clash'alsBaby-
kini binnen twee maanden op demarktverschijnt: "I love it",
liet hij deAmigoe ineen interview weten.

De sluimerende problemen
tussen Diasan en hun inmiddelsafgetreden directeur ir TurhaneDoergakwamen tot uitbarsting
tijdens een onlangs gehouden

vergadering waar Doerga
aankondigdeeen tweede luierfa-b"ek te zullen beginnen. De ma-chine's voor deze fabriek zijn
reeds onderweg en worden half
aPril op Curagao verwacht. Dan|s het volgens Doerga een kwes-tie van enkele weken voordat desuper- absorberende' Babykini-'uiers op de markt zullen ver-schijnen.

KWALITEIT
ue uitsprakenvan Doerga tij-wens die SER- vergadering, wor-

denhem door de aandeelhoudersvan Diasan zeer kwalijk geno-
den. Zijn ontslag als directeurvan Diasan was toen nog nieteens officieel en toch deed hij«aar zeer bezwarende uitspra-ken iq derichting van de lokale
luierfabriek. Volgens Doerga is«e kwaliteit van de Diasan-luiers zeer slecht. Dat heeft vol-gens hem te maken met het be-jeidvan de aandeelhouders. De«lachine's van Diasan kunnen

goede kwaliteit luiers vervaar-
digen, meent Doerga, daar ligt
het niet aan. Ruzie over het be-
leid en het feit dat de aandeel-
houders "nognieteenshuneigen
schaduw vertrouwen" waren
voor Doergareden om op testap-
pen als directeur.

Directeur GeorgeBrandao die
zelf aandeelhouder is en zestig
procent van de aandeelhouders
vertegenwoordigt, denkt daar
andersover: Doergazouzichniet
aan zijn afspraken hebben ge-
houden. Het was nieteens debe-
doelingdatDoerga directeurzou
worden, er zou iemand van bui-
ten worden aangetrokken. Toen
Doerga weigerde af te treden,
werd overeengekomen dat hij
tijdelijk als directeur aan zou
Wijven. Het is dan ook Doerga
geweest die dekwaliteit van de
Diasan- luiersbepaald heeft, al-
dus Brandao: hij kocht de
grondstoffen in.

HOUDING
Ook financiële 'streken' van

Doerga zouden de aandeelhou-
ders dwars hebben gezeten:
Brandao wilde echter niet op die
informatie ingaan. Hijerkende

wel datDoerga achterderugvan
de aandeelhouders om, het be-
drijfDoerga NV als directeurbij
deKamer van Koophandel had
ingeschreven. Dat terwijl uit-
drukkelijk was afgesproken dat
de persoon Turhane Doerga di-
recteur zou worden. Aan de be-
trouwbaarheid van Doerga lijkt
door meerdere zakenlieden ge-
twijfeld te worden: hoeis het im-
mers mogelijk dat demachine's
voor de nieuwe luierfabriek half
april al op Curasao arriveren.
Datzou betekenen datDoerga al
geruimetijd bezig is met ditpro-
ject, ook toen hij nog directeur
wasvanDiasan en daaralzijner-
varing in een luierfabriek kon
opdoen.

Brandao is zeer verbaasd over
de veranderde houding van
Doerga. Toen deze nog directeur
was van Diasan, deden ge-
ruchten deronde dater een twee-
deluierfabriekzoukomen. Doer-
ga heeft daar toen fel tegen ge-
protesteerd omdat decijfers uit-
wijzen dat een lokale luierfa-
briek driekwart van de markt
moet hebben, om rendabel te
kunnen draaien. Dat betekent
datervoor twee lokale fabrieken
absoluut geen ruimte is, aldus
Brandao diedetoekomst van Di-
asan opditmomentzwaar inziet.

Doerga zelf zegt nooit van
standpunt te zijn veranderd: hij
erkent dat de lokale markt geen
ruimte biedt voor twee luier- fa-
brieken maar zegt dat er dan
geëxporteerd moet worden. Dat
zijn ook deplannen voor Babyki-
ni. Als dekwaliteit van de luiers
goed genoeg is, moet export
mogelijk zijn. Dat Doerga daar
anders over dacht toen er een
tweede rijstfabriek werd opge-
zet, wordt door hem ontkent.
"Uiteraardheb ik daartegen ge-

protesteerd, datwasevenwel uit
marktening- overwegingen niet
uit principe. Toen de tweede fa-
briek er eenmaal was, heb ik me
daarbij neergelegd. Alesie heeft
bovendien nooit om
marktbescherming gevraagd."

GENADESLAG
De investeringvoor denieuwe

luierfabriek van Doerga be-
draagt ongeveer 1 miljoen gul-
den, de helft van de kosten die
gepaardgingen met deopzetvan
Diasan. Doerga wilde geen na-
men noemen van de betrokke-
nen. Hij blijkt echter de impor-
teur en distribiteur Posner
Agencies voor ditproject te heb-
ben benaderd. Posner is impor-
teur van het merkPampers en
heeft zich altijd fel verzet tegen
marktbescherming. Het is vol-
gens Posner de kwaliteit die
moet bepalen welk merk decon-
sument koopt. Die mening
handhaaft Posner, bleek van-
morgen uit een gesprek. Hij
heeft Doerga laten weten even-
tueel de distributievanhetnieu-
wemerk luierste willen overwe-
gen, indien Babykini aan de
kwaliteits- eisen van Posner
Agenciesvoldoet.

Diasan lijkt echter te willen
proberen om het project van
Doerga te torpederen. Daar is
Doerganietvan onder de indruk:
detijddatbeleidmakers gemani-
puleerd konden worden, is vol-
genshem achter derug. "Ik staer
bovendien toch om bekend dat
als iemand een deur voor mij
sluit, ik een andere openmaak."

Een tweede luierfabriek zou
de genadeslag kunnen beteke-
nen voor Diasan: het bedrijf
staat er zeer slecht voor en heeft
deregering moeten benaderen
voor een garantie voor een le-
ning van een half miljoen.
Antwoord daarop heeft Diasan
nog niet gekregen. Dat het de
luierfabriek zo slecht is gegaan,
ligt volgens Brandao voorname-
lijk aan het feit dat de
marktbeschermingveeltelaatis
gekregen. Gezien de voorraden
buitenlandse luiers op het ei-
land, is er bovendien nog enige
tijdoverheen gegaanvoordat Di-
asan devruchtenvan debescher-
ming kon plukken. Haast nog
nijpender is echter hetprobleem
dat eind deze maand de
marktbescherming afloopt. Die
was voor de duurvan drie maan-
denafgekondigd bij ministeriele
beschikking. Een landsbesluit
om de marktbescherming voor
langereperiode te regelen, is
echter nog niet gemaakt. Die
twee punten zijn voor Diasan
van overlevings- belang, erken-
de GeorgeBrandao.

INBOEDELS THUISBRENGEN-OVERAL TER
WERELD-IS ONS VAK!

Met ruim een kwart eeuw ervaring beschikt Meyer -Transport overdekennis, de middelen maarvooraloverdemensenomeen buitenland-verhuizingprobleemloosen tot in de puntjes te regelen - VAN HUIS TOT HUIS
OVERAL TER WERELD.

Dat wij daarbij veel waarde hechten aan een begrip als
dienstbetoonvindt uterug in onze persoonlijke, klantge-
richte aanpak.

Ketjap Asin
toch veilig

WILLEMSTAD—In deNe-
derlandse dagbladen zijn de
afgelopen week berichten
verschenen over de aanwe-
zigheid van de stof Dicholir-
depro-panol (DCP) in onder
meer de Ketjap Asin van
Conimex. Volgens die be-
richten zou DCP schadelijk
zijn voor de gezondheid van
de mens; in grote concentra-
ties althans.

Naar aanleiding van deze be-
richten, deelt importeur/produ-
cent Blok & Diaz Co., Inc. op Cu-
rasao in een persbericht het vol-
gende mee:

"Door de E.E.G. onderzoeks-
commissie is geconstateerd dat
denieuwestofDCP ineen aantal
levensmiddelen aanwezig is.De-
ze stofDCP isin grote concentra-
tie schadelijk voor de gezond-
heid. Echter, de onderzoeks-
commissie van het ministerie
van Gezondheid en Milieu- hy-
giëne, de keuringsdienst van
Waren en het CIFO hebbeneen
tweede onderzoek ingesteld met
hetvolgenderesultaat: geen van
de produkten bevat een dusda-
nigpercentage DCP, datdezege-
noodzaakt zijn uit de markt te
worden genomen."

"Conimex Nederland heeft dit
echter afwachtende deze uit-
spraak wel gedaan, dit bleek
voorbarig. HetproduktConimex
Ketiap Asin is weer in elke Ne-
derlandse supermarket te ver-
krijgen."

Mediarapport laat op zich wachten
WILLEMSTAD—HetMedia-

rapport overradio entelevisie op
Curasao is nog steeds nietklaar!
Dit heeft een van de opstellers,
de heer Orphelinbevestigd. Eer-

der was gezegd dat hetrapport
eind februari of begin maart
klaar zou zijn, nu wordt gesteld
dat het rapport eind van deze
maandklaar is.

OFFICIËLE CIJFERS NA TWEE JAAR BEKEND:
Grand Prix kostte Curaçao tien miljoen

WILLEMSTAD — Gisteren
zyn de officiële financiëlere-
sultaten van de Curacao
Grand Prix, bekendgemaakt
Het totaal verlies per 31 de-
cember 1987 van de Curacao
Grand Prix N.V is 6.973.197
gulden. Over 1985 is een ver-
lies geledenvan4.933.349 gul-
den.Deverliezen over 1986en
1987 zijn voornamelijk af-
schrijvingen op de activa en
bedragen 1.022.157 gulden
voor 1986en 1.017.691 gulden
voor 1987. Deze cyfers zijn af-
komstig van de directeur van
deCuracao Grand Prix N.V.,
Harold Wanga.

Allekosten voor deGrandPrix
face heeftheteilandgebiedvoor-
geschoten. Dat houdt in dat de
yennootschap per 31 december1987 aan het eilandgebied voor
het organiseren van derace al-leen al 7.231.913 gulden schul-
<ng is. Daarbij komen nog dekos-ten voor de infra- structurele
Werkzaamheden, zijnde de kos-ten voor het maken van beton-den blokken, de afrasteringen,ac voetgangers- bruggen, de as-teltering en de verbouwing van
de wegen. Hiervoor is door deDienst Openbare Werken©OW) aan de GrandPrix N.V.eenbedragvan 2.736.000gulden

in rekening gebracht. Dit bete-
kent datdeGrandPrixrace into-
taal 10 miljoen gulden heeft ge-
kost en dat bedrag zou de N.V.
nogaan heteilandgebiedmoeten
betalen. Aangezien de N.V.geen
geld heeften de overheidzich ga-
rant heeft gesteld voor de finan-
ciering, komt dit hele bedrag
voor rekening van het eilandge-
bied.

BONCARGO
LUCHTVRACHT VANUITEUROPA
kan nu eindelijk goedkoper!l
Bel ons op \)oor meer informatie.
BONCARGO NV.,
SPKOAUSTENINLUCHTVRACHT— ~pt~
TEL: 80570, FAX: 87999 // V OHATOAIRPORT V V"-> ’_—==—
KAMER 111A/ïï^£^^CURACAO N.A. fh rVh, [m3±

WILLEMSTAD - Tijdens een
briefing door de staf van com-
mandant Zeemacht in het Cari-
bisch gebiedoverhandigde de di-
recteur materieelKoninklijke
Marine schout-bij- nacht ir CU.
van den Berg de eerste helder-
heids- versterker- richtkijker
voor het korps mariniers in de

Ophetprogramma stondenon-
der andere opwachtings- bezoe-
ken aan degouverneur, deminis-
ter-presidenten degezaghebber,
een bezoek aan demarine- lokali-
teiten, een vaartocht aan boord
vanHs Ms Woerdeneneen bezoek
aan dekledingfabriek Unitex op
Bonaire.Morgenreist de schout-
bij- nacht naar Aruba, waar hij
de gouverneur en de mariniers-
kazerneSavanetazal bezoeken.

NederlandseAntillen en opAru-
ba aan de chef staf, kolonel der
mariniers W.H.W. van denBorn.
Deze kijker werkt "restlicht" ver-
sterkend waardoor men ook
's nachtsgoedkan waarnemen.

De directeur materieel brengt
tot19 maart een werkbezoek aan
de Antillen en Aruba, vergezeld
van hei hoofd Instandhouding
Mariniers-materieel, majoor der
mariniersB. van Lierop.

Mmf%fv£mr S^v^/^ "0^"
<^^^^^^^\Tel: 612303/6122011

Fokkerweg 50
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Croes: bokssport
nieuw leven
inblazen

SANTA CRUZ—Promotor
John Croes gaat proberen de
bokssport opArubanieuw le-
ven in te blazen. Hij organi-
seertop 29aprileen internati-
onaal programma in de Cre-
dit Union Square Garden in
Santa Cruz.

Er zullen achtwedstrijden tus-
sen professionals plaatsvinden.
PromotorCroes heeft drie Vene-
zolanen op contract, die zullen
uitkomen tegen de lokale bok-
sers Victor Pettrochi, Luis Giel
enRichard Wester. In deoverige
vijf wedstrijden komen lokale
boksprofs uit.Hetplanvan John
Crocs is een Arubaanse boks-
idool tekrijgen, diestraksook in

"het buitenland de naam van
Aruba opboksgebied kan verte-
genwoordigen.

Veertien transfers
bij Arubaanse
voetbalbond gemeld

ORANJESTAD — Bij de
Arubaanse VoetbalBondzijn
reeds veertien transfers van
spelers bekend in verband
met de nieuwe competitie die
volgende maand van start
gaat.

Zes eredivisie clubs en zes
eerste divisie clubs zijn bij deze
transfers betrokken. De over-
schrijvingen, die tot en met zon-
dag bekend waren, zijn: Victor
Vrolijk (van Deportivo Nacional
naar Estrella), Ludwig Hart
(Dep. Nacional - RCA), Efrem
Orman (Dep. Nacional - Estrel-
la), Ruby Ras (Dep. Nacional -
SanLuis Deportivo), Lionel Bik-
ker (Universal - La Fama), Ma-
rio Dirksz (Arsenal - La Fama),
Zilfrith Maduro (Britannia -
Estrella), Jossy Kransen (Uni-
versal - Estrella), Bernardo Fla-
negin(Estrella - Dep. Nacional),
André Tromp(Bubali - Dep. Na-
cional), Frensel Geertruida
(Universal - Jong San Nicolas),
Patricio Leonard (Universal -
Jong San Nicolas), Mario Cor-
nett (Universal - Jong SanNico-
las), Michael Henriquez(Brazil -
Universal).

ZAKENVARIA

IN JANUARI en februari werd
bij deKamer van Koophandel
van Aruba een recordaantal
nieuwe bedrijven ingeschreven.
In januari waren dit71 enin fe-
bruari 64, bedrijven. Hieronder
vallen: Aruba Micro-Vision (Sa-
vaneta326), voor exploitatie van
eenkabeltelevisie- systeem; Pro
Carnv(Santa Cruz 50), voor het
produceren van radioprgram-
ma's, publiciteits- enreclamebu-
reau; Foundation TrinityBroad-
casting Network Aruba (Tuna-
straat 13), het hebben en ex-
ploiteren van een televisiestati-
on ter verzorging van televisie-
uitzendingen opchristelijk/reli-
gieus enchristelijk/cultureel ge-
bied; OnderlingeHulp(Reamur-
straat 2), voor het verzekeren en
verzorgen van begrafenissen en
crematies; Arubolsa (Kibaima
6), organisatie van jaarbeurzen
en daarbij behorende activitei-
ten; Camel ToursofAruba (Wil-
helminastraat 19), het verdie-
pen van de toeristische infra-
structuurop Aruba, door middel
van het bieden van concurreren-
de of nieuwe activiteiten op dat
gebied.
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1 PRAKTIJK HERVAT
DR. A.HJVI. ESSED, Internist
Polikliniek Eagle
Tel.: 27124

l Behandeling: volgens afspraak. y

UNIVERSITEIT VANARUBA i.o.
COLLOQUIUM DOCTUM

(onder auspiciën van de UNA)
FACULTEIT DERRECHTSGELEERDHEID

Tot uiterlijk 22april 1988kunnenpersonen, diede leeftijdvan 23 jaarheb-
ben bereikten die nietvoldoen aan de toelatingseisenvoor de studie in de
faculteit derrechtsgeleerdheid, zich voor het colloquiumdoctum aanmel-
den bij het universiteitsbureau, voorlopig nog gehuisvest in het Layex-
gebouw, kamer 111,Wilhelminastraat 19, Oranjestad.
Hetcolloquium doctum zal schriftelijk worden afgenomen op

vrijdag 13en zaterdag 14 mei 1988
met een herkansingsmogelijkheidvoor afgewezen kandidaten op
vrijdag 12 enzaterdag 13augustus 1988

Hetcolloquium doctum omvat de volgende vier vakken:— Nederlands— Engels— Geschiedenis— naar keuze: Spaans, Economie, Wiskundeof Frans.
Het inschrijfgeld ad. A/. 50.- vooraf te voldoen door storting op rek.nr.
30.58.646 A.B.N.
Nadere informatie verkrijgbaar bij het universiteitsbureau.

&4&W

Jik buro arends
#/^gsS\ praktijkopleidingen

aruba arendstraat 9 tel. 23515

curacao scharlooweg 75 tel. 612470

NOORD — Nadat Noord Mas-
ters deeerste play-off- wedstrijd
tegen Caribbean Stars met 5-4
had gewonnen, slaagde de ploeg
erin ook detweede wedstrijd met
het gooienvan dekorfbal te win-
nen, nadat Caribbean Stars met
1-0 won. Hierdoor werd Noord
Masters, dat verleden jaar het
kampioenschap in handen van
Bionicmoest laten,dit jaarkam-
pioen met Caribbean Stars als
subkampioen.

ijavorito^
Ly Hendrikstraat 28 (naast Kentucky)
r tel 33351 (Home delivery);

BELEGAFDELINGDeFAVORTTO slager *-»*^-«-fv« *»*. ■.«

houdt ookde *Witte kaas *Amerikaanse
vleesprijsmager. 100 gr. 1.00 Kraftkaas 100gr. 1.19

MJBWSUPER SUPER SPECIALS

Morgenavond Shopping night
schoonste tot 9.00 uurWINKEL w* ',ww M,ir

Met service en sfeer Zaterdag zijn
HOOGSTE vindt U ook de lage we de hele dag

KWALITEIT gK^L open:Bam-Bpm
FAVORITO weer.

SPECIALE Ruime parkeerplaats Elke weck stevige
PRIJZEN achter onze zaak. aanbiedingen.

Lekker winkelen
voor minder GELD.

[«■■■■■■■HiniHaiiHnHMMHiHnHnaiHHßaaHHH
Up Aruba begint op li april de cursus:

MIDDLE MANAGEMENT
Qel voor toezending van gratis informatiefolder: tel. 23515.

WE HAVE OPENINGS FOR

PUBLIC CONTACT PERSONS
to initiatethe contact between the tourist and our dynamic new
resort.

YOU MUST BE:— Enthusiastic— Motivated— Sales oriented—Self starter— Fluent in English.
WE OFFER:
* Job security
* Goodbenefits
* Salary & Commission& Bonusses.

Excellent working opportunity for those who qualify.
Callright awayfor an interview. Phone 27000ext. 636between9 -
12a.m. or 1 -5 p.m.

gh?Éji2^''| AANTREKKELIJKE CONDITIES VOOH i'l|s^jC!wM iWÊfei;f:| HYPOTHEEK . fcfep*
$Bm'\ 121/2 % ißjgï
W^o<}M PBRJAAR 'mK^IIrr^jtiwX GEDURENDE 10 JAREN ', lsJl£'^
l^SwS !:\ EEN ANDER VOORDEEL VAN (| fcM"&
Br^^SiM ; '#is&slips^ï ;■ il ' i i' I*^*lsmmm interbank \ m*x&MËmW*ëv aruba nv. ilmmr

1 Wij zijn morgenavond (donderdag) tot 9-00 uur geopend. y

t Vrijdag: gesloten. Zaterdag: Nonstop geopend f
X van 08.00 - 8.00 uur. |
V Special t/m 19 maart a
2 Oranjestad - Santa Cruz Discount - San Nicolas |% SLAGERIJ: ' .-r £
t lS^orkioin::::::::::::::::::i I caimja (chicken Legs) s ib5.4.95 |
A stoofviees 500 gr 3.75 Koop ’.50.00 of meer en U kunt V
£ I ——j tweepakken a4.65perpak kopen. V

" 1 ons Leverworst 0.95 ' A
A 1 ons Mortadella 1.50X 1 ons Hard Salami 1.50

PUEBLO IS EN BLIJFT DE LAAGSTE IN 1 i
1 HHH|HppHpMB PRIJZEN V

IJJ Jor J»JJJh Komt U bij PUEBLO Discount in San Nicolas A
U^PPfWrJ^W^Wf^WI met een publicatie van deze week van een ♦♦♦

jf MffvvMlTTnKnnÉH andere supermarket, wij bieden U als wij het- A
V I i/-*VI ÜCJUI BftaM zelfde merkartikel in voorraad hebben, op de i
V rßJffff}ff}|fl^jj)^fff^J gepubliceerdeprijs VIJF CENT KORTING. I
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ARUBA DAILY
j ENTERTAINMENT i

o o

°(mrfl^r7f^f^) Viert met deKlwanisclub of Aruba deDag van °
o rLk ff Vla 9 enVolkslied vrijdagavond in Club Visage
o y^& foyS Muziek: Musical Timeen Paprto iSu Doble Sabor. o
o jfk jJy Toegang: 15florin, kaarten bij ledenKlwanisclub en Visage, o

5 LG^m2B.vd. e*>/|K>ro PÏSSA. «
0 Oranjestad, Aruba. Take away tel.: 33541 ASSfSSA
1 v^„tArïbahtClUb Geopendvanll.ooa.m.toto6.ooa.m. \
o ■ '" ' ■■" -■ ■■ " '" i ' ■' i i—i ———■ i i ■—g

° Aé+>^ GOLDENTUUP e; YOU ARE INVITED /fTfc abuba Caribbean ": ,0 *. a, on, o, Aruba, ,op %
0 restaurants proudly presents:

j fMwmmo "iiAp;4hect«les ;
° Wilhelminastraat 7 ST. PAUL SHOW l
1 Daily from 6.00-11.00 Ace- bV Stacey Marks andour *
* Meat and fish, lightly seaso- swingingHous^band Ferrari, o

l ned, grilled and served on a dai|V curtain time 10.30 p.m. «
D marble stone except Mondays o

°cZ llZar.Taü/»» M||. Club orxsn from 9:00 p.m. till 2*»am o

° t-Or reservaiions Call. cover charge show-time $7.50 min.2 drinks °
„^ 24544 For reservations please call 33555 %
l Gezellige sfeer, goedeservice ;
o vindt Uin wij yomachten U voor lunch \

RESTAURANT fl^0* 0̂)» HAPPY HOUR -
" gJJr7-00) of dinner (18.00- S

\ CJOB'SS^^HS^M Tetef«>n 22977 of 27833. I
° . "o — < 8

Boulevard Theatre
o

l T~ TODAY || "
l at 8:15 p.m. . " %

I ******************* %

******************* O

r' o

° COMEDY 14 yrs. *"" \
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AGENDA
ARUBA

KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/H.OO-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 envrijdagen kunnen iedere dagtussen 08.00--12-00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
behalve opzaterdag. Alleen zoekertjes, dieop maandag en donderdag voor 10.00uur"innen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdagen vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPENBOULEVARD THEATER
j 20.15uur Back totheBeach (14jr.).
": 20.45 uur Spaceballs (18 jr.).
DRIVE-IN: 20.30 uur Womanagainstrape(18jr.).
BOTICAS(nachtdienst)Pabao brug:Santa Anna, tel.: 28181.Pariba brug:San Nicolas, tel.: 45712.

WACHTREGELING DOKTORENOranjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord,TankiLeendert, Paradera en Sta. Cruz: dokterA.yan derLinden, Beatrixstraat 31,tel.: 28337.";os Chiquito, Savaneta en San Nicolas:ookter J. Tromp, viaCentro Medico San Ni-klas, tel.: 48833.
WIT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
(Noord:tel.:2342s;Santa Cruzen Paradera:'el: 28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:47020/48301; San Nicolas: tel.: 45906; Da-pa: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-

(voor brandgevallen, ongelukken of
jj" of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op tebellen, tel.: 115)

TELEARÜBAWOENSDAG: 18.00 Thundercats;
18.30CNN international news; 19.30
Profile of nature; 20.00 Telenoticias;
20.30 Mama's family; 21.00 Documen-
tary: «From the Horse'sMouth» (part 1);
22.00 Larry King show; 22.50 Showbiz
today (CNN); 23.30Sluiting.

DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18.30 CNN international news; 19.30
Eurotops: «Videoclips»; 19.55Sportlot-
to; 20.00 Telenoticias; 20.30 Women ofthe world: «Women of Intrigue»; 21.30
Where there's life; 22.00 Larry King
show; 22.50 Showbiz today (CNN);23.30 Sluiting.

DIVERSEN
PLIGHT INFORMATION CENTER: dage-"lks geopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00uur informaties viaverkeerstoren.
ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):«4.00uurperdaggeopend(alleen geslo-
tenvan zondag 20.00uur tot maandagmor-gen07.00 uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI--1 AAL (tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45/18.30-19.30uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
«652/22817): informatiecentrum,
woensdag geopend van 08.30-12.00 uur -(boven).

ALLIANCE FRANQAISE DARUBA: iedere
maandag van 19.30-20.30uur cursus voor
gevorderdenenvan 20.30-21.30uurFranse"teratuur; dinsdagvan 20.00-21.00 uur con-
"ersatielessen; woensdagvan 19.00-20.00„cursus voor beginners - Colegio Aruba-n°. lokaal 61/62.
K|WANIS (afd. Oranjestad): 19.30 uuro'nner meeting - BushiriBeach Hotel.
°ENieuwAPOSTOLISCHEKERK (Schu-oertstraat 12): 19.00uur kerkdienst.

ARUBAANSE KUNSTKRING: 20.30 uur
sneert van Man Rogoff (Israëlische pianisten orkest-dirigent)- Cas di Cultura.
NSTITUTODl CULTURA: 19.00uurofficië-'° opening expositie 'Escultura 1986-1988'
£an leerlingen van beeldhouwster Maritzatrasmus).

jjCROMA: 19.00 uur vergadering voor de"eteranenclubs i.v.m. festival van Mex-lcaanseliedjes - Centro diBarrio Dakota.
SPORT
fOFTBALL (ASB): 19.00uur Buena Vista|*ars vs Hooiberg Rebels; 21.00uur WRHpars vs Maduro Enterprises - LagoSportpark.

DonderdagDVERSEN"|USEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijden maandagt/mvrijdagvan 09.00-
-' 2-00/16.00-19.00uur;zaterdagvan 09.00-
-2.00uur.

BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-UJKS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
'everdieping): iedere werkdag van 07.30-- (ook mogelijk af-haakte maken via tel.: 23145 of25111).

An h <s,icntin 9HulPaan Slechthorendenprutj>a), Engelandstraat (Lionsgebouw t/o
is dagelijks geopendvan 08.30--1200/13.00-16.30 uur

rtSELE|DINGSCENTRUM GEESTELIJK
«MANNAOBRA»:eIke

" aandag en donderdagvan 09.00-12.30
«a om producten te kopen in'eioudegebouwvan «BibitoPin», t/o Pro-estantsekerk, Piedra Plat

SPORT
ZWEMVERENIGING 'ARUBA MARLINS'+ donderdag): 17.30-18.30uur
an Hou "" G°ldenTuHpAfuba Caribbe"

rS??'!?8* 14-°°-1600uur zwemlessen(°P- A, B, C,D, E en F)voorkinderen en vol-wassenen - POVA-zwembad.
TOERISTENSCHIP: 07.00-17.00 uur Oce-anos- Maduro Shipping.

GROEI AUTO'S
Uitvoerig stond Van Lieburg

stil bij het feit, dat de huidige
verkeerswetgeving werd samen-
gesteld in een tijd toen Aruba
nauwelijks zesduizend auto's
had, hetgeen inmiddels is uit-
gegroeid tot vierentwintigdui-
zend auto's. In meer danéén op-
zicht heeft de verkeers- verorde-
ning geen gelijke tred weten te
houden met deze steeds voort-
schrijdende omvang van het
aantal gemotoriseerde wegge-
bruikersen metdein ditverband
noodzakelijke aanpassingen op
het gebied van de bescherming
en bevordering van deverkeers-
veiligheid.

VEROUDERD■ Dit had ondermeer tot gevolg,
dat alles in één verkeers- veror-
dening werd samengeperst, ook
die voorschriften die daarin ei-
genlijk niet thuis horen, omdat
zij expliciet als uitvoerings- be-
palingenmoeten worden aange-

Zondag20 maart

Jeugdmissen in
Dakota en
Santa Cruz

ORANJESTAD — Zondag 20
maart worden twee jeugdmissen
gecelebreerd. De eerste is om
acht uur 's morgens in de Fati-
makerk teDakota. GrupoHube-nil Misa Fatima Dakota nodigt
hiervoor alle parochianen uit.Omnegen uur volgt de jeugdmis
door de groep Forsa diHubentud
Uni in dekerk van Santa Cruz.
Het jeugdkoorvan Santa Cruz
zal hierbij dezang verzorgen.

OP MODERNE LEEST GESCHOEID
Aandacht voor voetgangers, gehandicapten
en verkeersdrempels
Van Lieburg voor- ontwerpen
landsverordening wegverkeer

NOORD — In het Bestuurskantoor te Noord bood de
doorminister Vos zes maanden geleden ingestelde com-
missie Van Lieburg gistermorgen de voorontwerpen
landsverordening Wegverkeer en landsbesluit Wegver-
keer aan. Voorontwerpen die een groep in de ge-
meenschap terbestudering aangebodenkreeg, zodat zij
vóór 1 mei met op- of aanmerkingen kunnen komen.
Daarna worden de voorstellenbij de ministerraad inge-
dienden vervolgens in de Statenbehandeld. De verou-
derdeverkeerswetgeving uit 1957zal dan plaats maken
voor een moderne wetgeving, waarin geenonduidelijk-
heden meer staan, maar op basis waarvan opgetreden
kan wordeneneen veiligerverkeer opArubabevorderd
wordt.Premiermr Henny Emanbenadrukte namens de
regering devaste wil van deregering om deveiligheid op
Arubain alle geledingen te bevorderen.

In tegenwoordigheid van mi-
nister- president Henny Eman,
ministers Watty Vos, mr Angel
Bermudez, en drs Frank Booi,
Staten-voorzitter HectorGonza-
lez, leden van de coördinatie-
commissie Veilig Verkeer, ver-
tegenwoordigers van politie on-
der leiding van commissaris R.
Peterson en hoofden van dienst
bood de commissie Van Lieburg
de voorontwerpen voor een ge-
heel nieuwe verkeerswetgeving
aan.

De commissie, die na zes
maanden hardwerken met deze
gedegen voorstellingen kwam,
stond onder leiding van de Ne-
derlandse politie- officier F.A.
vanLieburg. Verder waren hier-
bij betrokken E.E. Oehlers van
het Centraal Juridisch Bureau,
onderinspecteur J.Th. Pietersz
van deVerkeersdiensten de Ne-
derlandse inspecteur M. Dijk-
stra.

Het waseen zwaar werk, maar
decommissiezette doorenkon de
vruchtenvan haarwerkgisteren
presenteren. De moeilijkheid
van het ontwerpenvan verkeers-
voorschriften, metname van ge-
dragsregels voor weggebrui-
kers, ligtin deveelsoortigheid en
verscheidenheid van de ver-
keers- deelnemers. Van Lieburg
lichtte dat in deinleiding duide-
lijk toe.

Hij benadrukte, dat er geen
wetregelszijnwaarmee debevol-
king meerwordt geconfronteerd
dan de in het verkeer geldende
gedragsregels. ledere dag op-
nieuw wordt van elke wegge-
bruiker verlangd dathijofzij de
verkeers- voorschriften in acht
neemt.

merkt. Daarnaast zijn devoorkomende
bepalingen in vele op-

zichten sterk verouderd. Onder
meer gebaseerd op de Neder-
landse wetgevingen op dit ge-
bied uit dejaren 1905en 1935.De
commissie, die ook medewer-
king kreeg van mevrouw Lieke
Sievers, heeft nu een geheel
nieuweraamwet klaar.

VanLieburg wees erop, datde
ontwerpen ten dele een her-
schrijving van de bestaande re-
gels zijn. De regels, die zich
rechtstreeks tot de weggebrui-
ker richten, zijn echter in een
eenvoudigervorm gesteld.

GEHANDICAPTEN
Deontwerpen bevatten ooktot

nog toe onbekende voorschrif-
ten. Alsvoorbeelden haaldeVan
Lieburg aan: de regels die een
betere veiligheid van de voet-
ganger inhouden, de nieuwe be-
palingen ten aanzien van de ge-
handicapte weggebruikers, de
invoering van snelheids-beper-
king middels verkeersdrempels,
destrafbaar stellingvan deover-
treding van op het wegdek aan-
gebrachte verkeerstekens en de
bepalingen, die een betere
controle mogelijk maken op het
onder invloed van alcohol deel-
nemen aan hetverkeer.

Het ligt in de bedoeling van de
commissie de inhoud van de
voorontwerpen aan een brede
discussie te onderwerpen van
groeperingen uit de ge-
meenschap en bij de uitvoering
van de nieuwe wetgeving be-

trokken overheidsdiensten.
Waar wenselijk zullen hun sug-
gesties worden verwerkt in de
voorontwerpen. Uiteindelijk
zullen deze moeten resulteren in
de definitieve ontwerpen van
een landsverordening Wegver-
keer eneen landsbesluit houden-
de algemene maatregelen weg-
verkeer, welke na bekrachtiging
een belangrijk deel van het posi-
tieve Arubaanse verkeersrecht
zullen vormen.

ORANJESTAD - Minister-
presidentHennyEmanen minis-
ter vanEconomische Zaken, Don
Mansur, brachten gisteren een
bezoek aan de werkzaamheden
vooruitbreiding van devrije zone
inOranjestad. Hetbetreft hierde
bouw van vier units van deover-
heid voor het totale bedrag van
ongeveer1.4 miljoenflorin opeen
stuk terrein van 4631 vierkante
meter. Er worden reeds voorbe-
reidingen getroffen voor verdere
uitbreiding van de vrije zone op
een stukterrein van 925 hectare,
richting BushiriBeach Hotel.

Op basis van uitgebrachterapporten

Nieuwe aanpak bij
Arbeidsvoorziening

ORANJESTAD — Tijdens
een persconferentie heeft mi-
nister van Welzijnszaken, mr
Mito Croes, vanmorgen een
toelichting gegeven op twee
rapporten, die zijn versche-
nen, waardoor het Ar- 'beidsvoorzienings-beleid op-
timaalkan werken.

Inhetrapport Arbeidsvoorzie-
nings- beleid wordt derichting
aangegeven waarin de Ar-beidsvoorziening de komendevijfjaren wil gaan werken. Opbasis van het uitgestippelde be-leidzullen jaarlijksmeetbare ac-
tiviteiten- plannen worden op-gesteld en wordt richting gege-
ven aan de werkzaamheden vandeafdeling. Concrete enkwanti-
ficeerde plannen, aldus de inlei-

ding van het rapport, laten toe
datperiodiekbezien kan worden
of de organisatie nog op koers
ligt. Zij geven aan waar en wan-
neer bijsturing vereist is. Be-
langrijk wordt genoemd in het
rapport, datvooral ook duidelijk-
heid verschaft naar de mensen
die in de organisatie werkzaam
zijn, maar evenzeer duidelijk-
heidnaar deomgeving van deor-
ganisatie, deklanten

Veel activiteiten om geld in te zamelen
Sur Medi Ton wil medicijnen
naar Suriname sturen

ORANJESTAD — 'Sur-
Medi-Ton' verstrekte giste-
ren aanvullende gegevens
naar aanleiding van vragen
van hetpubliek over deactivi-
teiten van deze—op 18febru-
ari 1988 — opgerichte
stichting, die zich ten doel
stelt een bedrag van 100.000
florin bijeen te brengen voor
deaankoopvan de noodzake-
lijke medicijnen voor Suri-
name.

In genoemd land heerst een
groot tekort aan medicijnen,
waardoor onder andere dedokto-
ren zichgeplaatstzienvoor grote
problemen bij de behandeling
van patiënten. Op volstrekt hu-
manitaire en dus a-politieke
gronden is — aldus de stichting
—het initiatiefgenomen een ac-
tieoptouw te zetten om debevol-
king van Suriname te helpen.

Een der vragen die gesteld
werd, is of de politieke partijen
op Aruba de actie steunen. Het
antwoordop dezevraag isja.Alle
politieke partijen, zowel diever-
tegenwoordigd in hetparlement
als die buiten het parlement,
steunen de actie van harte, zo
brengt de stichting naar voren.
Alhoewel niet op de voorgrond,
ookpolitiek Aruba doeten denkt
mee, maar de actie van Sur-
Medi-ton is niet verbonden aan
een bepaalde politieke partij.

TRANSPORT
Ten aanzien van de vraag hoe

demedicijnen inSuriname opdie
plaatsen komen waar ze nodig
zijn, wijst Sur-Medi-ton opeen in
Suriname gevormde commissie

uiteen vijftal personen uit de so-
ciale en medische sfeer. Deze
commissie is in samenwerking
met de Landsapotheek en de In-
spectie Farmacie belast met de
verspreiding van de medicijnen
in Suriname.Zij zorgtervoor,dat
de medicijnen terecht komen
waar ze het meest nodig zijn: bij
de on- en minvermogenden.
Naar Surinamewordt geen geld
gestuurd, alleen medicijnen die
op Aruba worden gekocht.

MEERJARENBELEID
De directeur van de directie

Arbeid, JoyDirksz, en het hoofd
van Arbeidsvoorziening, Carlos
Albertus, merken in hetrapport
op, dathet geheelvooral ten doel
heeft de dienst Arbeidsvoorzie-
ningin dekomende jarendeposi-

tie te verschaffen van een goed
functionerende organisatie: de
geaccepteerde intermediair op
dearbeidsmarkt.

Uitvoerig wordt stilgestaan
bij het doel: een gerichte organi-
satie. Voor de status aparte was
de organisatie, die met de ar-
beidsmarkt belast was, een cha-
os. Verschillende activiteiten
werden geïsoleerd naast elkaar
uitgevoerd. Niet alleenop lande-
lijk en eilandelijk gebied, maar
binnen de dienst Arbeidszaken
zelf is ook sprake van doublures
in werkzaamheden.

Tijdensdepersconferentie van
vanmorgen — waarop de Ami-
goemorgen nader terugkomt —
werd ook het Activiteitenplan
1988 besproken, dat is afgeleid
van het geformuleerde Meerja-
renbeleid.

Vooral wordt hierbij de na-
druk gelegd op het 'job centre',
dit jaarnog vooral voor de hotel-
enbouwsector, dochspoedigover
de gehele arbeidsmarkt van
Aruba. Het is een belangrijk on-
derdeel van Arbeidsvoorzie-
nings-beleid in nieuwe stijl.

TOEZICHT
Binnen het Sur-Medi-Ton-be-

stuur is dokterK. Vieira, uitSan
Nicolas, speciaal belastmet deze
zaak. Hij zal de medicijnennaar
Surinamebrengenen ophunreis
begeleiden. Tevens zal dokter
Vieiraer optoezien, dat demedi-
cijnen daar op die plaatsen ko-
men waar ze het meest nood-
zakelijkzijn. De medicijnenwor-
dengratis alsvluchtvracht door
deALM en de SLMvervoerd. De
afhandeling geschiedt door het
bedrijf Aerocargo, eveneens pro
deo.

De Sur-Medi-Ton- activiteiten
rond de nationale collecte op 19
maart zijn in volle gang. Het ei-
land werd in dertienwijken ver-
deeld en de huis-aan-huis- col-
lecte zal worden verricht door
140personen, dieinmiddels van
de stichting een identiteits- be-
wijs, collectebusen een inteken-
lijst uitgereikt hebben ge-
kregen.

KLEURKAART
Een andere activiteit is de

kleurkaart- actie en de leerlin-
genloop voor schoolkinderen,
waarvoor de directie onderwijs
zonder meer toestemming gaf.
Zowel het Colegio Arubano als
het Heilig Hart College hielden
reeds—met begeleiding door de
politie — hun leerlingenloop.
Voor zover bekend heeft Colegio
Arubano door al haar activitei-
ten al meer danvijfhonderd flo-
rin verzameld ten bate van de
Sur-Medi-Ton.

Alle kerken en geloofs- ge-
meenschappen opAruba zijnbe-
naderd omop 20 maarteenextra
collecte te houden. Tot en met
gisteren werd van vrijwel alle
benaderde kerken een positieve
reactie ontvangen.

TELETON
Op 25 maart zal een cultureel

programma worden gehouden
met optreden van verschillende
Arubaanse artiesten. Het prog-
ramma zal hetkarakter hebben
van eenteleton, waarbij men het
telefoonnummer 29191 kan bel-
lenvoor een donatie.Zowel Tele-
Aruba als Radio Carina zullen
hetcultureelprogramma uitzen-
den. Tijdens detelevisie- uitzen-
dingzullen dekijkers actuele en
recente beelden en gegevens uit
Suriname te zienkrijgen.

Op het Sur-Medi-ton- prog-
ramma staat ook nog een bake-
sale zaterdag26 maart,van acht
tottwaalfuur's avonds,opPlaza
Betico Croes. De bakesale. waar-
op Arubaanse, Creoolse, Ja-
vaanse, Chinese en Hindoes-
taanse gerechten te verkrijgen
zullen zijn, zal worden opgeluis-
terd door een aantal artiesten.

Algemene
ledenvergadering
SIMAR

ORANJESTAD — De vak-
bond van leerkrachten, Si-
mar, houdtmorgenavond om
achtuur een algemene leden-
vergadering in het vak-
bondsgebouw te Sabana
Blanco.

Het agendapunt is de benoe-
ming van een secretaris en het
discussie- punt is het actieplan,
zoalssamengesteld door deactie-
commissie van de overheids-
vakbonden.

Na de vergadering krijgen de
leden de gelegenheid om zich in
een broederlijke sfeer te bezin-
nen op de betekenis van 18
maart, denationale dag.

Internationale
kampioenschappen

ORANJESTAD—In juni/juli
dit jaar zal een internationale
jeugdbaseball- kampioenschap
worden gehouden. Verschillen-
de landen zullen deelnemen aan
ditkampioenschap voor jongens
van 16-18 jaar. Amateur Base-
ball BondAruba (ABBA) isreeds
begonnen met het verzamelen
van fondsen voor dit kampi-
oenschap en heeft onder meer
een subsidie gevraagd aan de
Landsloterij.

Voor het ont-
-^^^JL-Afwikkelen van

foto's

OCHECKPOINT
LMO COLOR
Columbusstraat en Harmsbuilding

Uw beroepsfotograaf
Maak vast Uw afspraakvoor

Communie Foto's ORANJESTAD - In het Instituto
di Cultura vindt vana-

vond om zeven uur de opening
plaats van deexpositie 'Escultura
1986-1988' door leerlingen van
beeldhouwster Maritza Eras-
mus. De foto laat zien, dat de
laatste hand gelegd wordt aan
werkstukken.
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BEKENDMAKING
BLA/009

Ondergetekende, de landsbemiddelaar voor het land Aruba,
maakt hierbij op grond van artikel 1, tweede lid van het "Ar-
beidsvredebeslu.it III" (P.B. 1978no. 243)bekend, datdoor de
Federacion diTrahadornan diAruba (F.T.A.)aan hem hetver-
zoek is gedaan tot het houdenvan een referendum onder het
personeel van "INVERSIONES A.B.A. CA. (Coral Reef)" ten
eindevast te stellen of deF.T.A. door demeerderheid van die
werknemers wordt aangewezen om hen bij debehartiging
van hun arbeidsaangelegenheden tevertegenwoordigen.
De aandachtwordt voorts gevestigd opde mogelijkheidvoor
vakverenigingen van werknemers om binnen veertien (14)
dagen na deze bekendmaking aan de landsbemiddelaar de
wenskenbaartemaken tot deelnameaaneen onderbedoelde
werknemerste houdenreferendum.

De Landsbemiddelaar,
Aruba, 10 maart 1988. T'Tromp

(jWV' AAN 4Pym°Jj£J PRIJZEN \=?'^ 'N DE PAASADVERTENTIE PRIJSVRAAG VAN W
V Van 19maart tot en met 24 maart 1988verschij- Im nen er (tussen deArubaanse advertenties) iedere Im dagvieradvertentiesmet hethierboven afgebeel- V
■ de Paas-embleem. In leder embleem staat een \l

WormeerUol dezemoordenuitdeze 20odvertentiesbijeen a\\ "neeft,fnoetUdezezodonigoditerell«iorplootsen,dotUhier-t *jUvon een slogzlnkunt vormen, welke (om Uopwegtehelpen) Ki _ jT 1■ betrekking heeft op deveiligheid. **'W— Stuur deze slagzin in geslotenenveloppevóór30maart
B 1988naar hetkantoorvan deAmigoe diAruba, Nassaus- ■traat 110, Oranjestad, en zet op de enveloppe "FAAS- ■

PRIJSVRAAG'\ M
Eerste prijs ’. 100,— cash M
tweede, derde en vierde prijs ieder: _^S%êf 3 maanden gratisAmigoe. rj

ytLK Vijfdeprijs: 2 maanden gratis Amigoe. jF+W AAN PRIJZEN
>fiiifc^TOTAAL ’. 2*o,—^/^^
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Eén gezonken
Aanvaring tussen
twee Japanse
vissersboten

PUERTO STANLEY — Twee
Japanse vissersboten hebben
een aanvaringgehad ter hoogte
van de Malvinas eilanden. De
aanvaring gebeurde in dichte
mist.De twintigbemannings- le-
den van de Fukucho 61 konden
gered worden voordat de boot
zonk. Aan boord van het gezon-
ken schip zat 250 ton garnalen.
Het andere schip, de Sumiho 75
die het ongeluk veroorzaakt
heeft, is doorgevaren naar Mon-
tevideo, Uruguay, waar de scha-
dehersteldzal worden.De gered-
debemanning diezich aan boord
van de Sumiho 75 bevond, is
overgevlogen naar Japan.

Twee Colombianen
in Madrid met
cocaine aangehouden

MADRID — Twee Colombia-
nen zijn op hetvliegveldvan Ma-
drid aangehouden mettwee kilo
cocaine in hunbezit. De gearres-
teerden, een man en een vrouw,
kwamen uit Bogota en zouden
doorreizen naar Parijs. Tijdens
hun tussenlanding in Madrid
werd toevallig de cocaine gevon-
den in de bodem van twee gita-
ren. De cocaine, die van hoge
kwaliteit is, heeft een waarde
van 200.000 dollar.

NEW YORK —De Newyorkse on-
roerend- goedmagnaat Peter Kali-
kow heeft zich definitiefmeester ge-
maakt van de New York post, het
oudüte dagbladvan de VS. Mediaba-
ron Murdoch heeft het verkoop-
contract ondertekend. Murdoch was
gedwongen totverkoop van dekrant
diehij in 1976kocht voor 30 min dol-
lar en die sindsdien verliezen heeft
geleden van naar schatting 150min
dollar.De VSwetgevingstaat hetbe-
zit van eenkrant eneen tv- station in
één stad niet toe. Murdoch bezit al
het station WNYWin New York.

ZAKENVARIA
WILLEMSTAD - Onlangs

werd hetoosters restaurant Sun
Wah aan deRooseveltweg offici-
eelgeopend. Verscheidene gasten
waren daarbij aanwezig. Lionel
Capriles verrichtte de opening.
Kwai Chung tweede man van
links, hief samen met medewer-
kers, genodegastenenLio Capri-
les hetglas wegens de feestelijke
gebeurtenis.

Ferreira charismatischefiguur

Uruguay rouwt om
oppositieleider
MONTEVIDEO — Uruguay
houdteendagnationalerouw
in acht bij het overlijden van
de belangrijkste oppositie-
politicus Wilson Ferreira Al-
dunate. Deze heeft een be-
langrijke rol gespeeld in het
verzet tegen het militaire be-
wind;na de terugkeernaar de
democratie steunde hij de
regering waar deze tot een
vergelijk wilde komen met
het leger in devorm van een
amnestiewet.

Aan de gevolgenvan longkan-
ker welkeachtmaanden geleden
werd geconstateerd overleed de
onlangs zeventig jaargeworden
Ferreira. De man doorstond het
twaalfjaardurendemilitaire be-
wind in gevangenissen van het
leger en de politie en in bal-
lingschap evenals pogingen om
hem te ontvoeren. Toenkanker
bij hem werd vastgesteld werd
hij ook in hetbuitenland behan-
deld, waartoe hij gebruik mocht
maken van het presidentiele
vliegtuig.

GEDOOG- STEUN
President Julio Sanguinetti

prees na hetbekend worden van
het overlijden van zijn be-
langrijkste politieke tegenstan-
der diens houding. Ferreira
mocht niet meedoen aan de
eerste vrijeverkiezingeninUru-
guay nahet militairebewind. Zo
kwam Sanguinetti als de win-
naar uitde bus. Deze moest wel
regeren met een parlement
waarin deoppositie de meerder-
heid had. Ferreira gedoogde op
economisch gebied de regering
van Sanguinetti.

Hij steunde deze ook toen de
president met het plan kwam
voor een nagenoeg volledige am-
nestievoor militairenen politie-

mannen ten aanzien van
misdrijven tegen de mensen-
rechten welke begaan waren on-
der het militaire bewind. Over
deze amnestie was overigens
Sanguinetti's partij verdeeld.
Sanguinetti kreeg zo zijn plan
door het parlement. Inmiddels
zijn er genoeg handtekeningen
verzameld door de oppositie-
ruim vijfhonderdduizend -om
een referendum- procedure op
gangte brengen.

Ferreira was een van de be-
kende charismatische politieke
leidersvan Latijns Amerika. Hij
werd door zijn aanhang slechts
aangeduid met zijn voornaam
Wilson. Hij heeft Uruguay ge-
diend als lidvan het huis van af-
gevaardigdenen senator,alsmi-
nistervanLandbouw en alsvoor-
zitter van de Nationale partij,
beterbekend als dievan deBlan-
co's. Dit iseen van detwee groot-
ste traditionele partijen van
Uruguay.

Washington ligt dwars met niet-weikome diplomaat

Panama vindt uitweg voor
betalen overheidspersoneel

WASHINGTON/PANA-
MASTAD — De Verenigde
Staten leggen het Panamese
verzoek naastzich neer om de
Amerikaanse diplomaat
Charles Kneebone terug te
roepen. Bij demonstraties in
de Panamese hoofdstad zijn
zeker vijftienmensen gewond
geraakt. De regering heeft
een plan ontworpen voor de
betaling van zijn personeel,
ondanks dekrapte aan geld.
De hoogst- betaalden krijgen
voorlopig geen salaris.

Washington aanvaardt de uit-
wijzing van Kneebone niet die

door Panama tot ongewenst per-
soon is verklaard. Hierbij stelt
men zich op het standpunt dat
het betrokken besluit niet is on-
dertekend door Eric Arturo Del-
valle diedoorhetPanamesepar-
lement is afgezet als president.
De VS houden echter vast aan
hem als president. De afzetting
van Delvalle volgde op diens po-
gingom desterke manvan Pana-
ma, generaal Manuel Antonio
Noriega, af te zetten als leger-
leider.Kneebone is hoofd van de
afdeling Algemene zakenvan de
Amerikaanse ambassade. Hij
moet verdwijnen, zegt Panama,
omdat zijn "functies niet vere-
nigbaarzijn met zijn werkals di-
plomaat". Washington zegt niet
te weten waar dit op slaat.

Eredoctoraat
Waldheim
ingetrokken

LONDEN — Een Britse uni-
versiteit heeft vrijdag het ere-
doctoraat ingetrokken dat zij in
1980verleende aan depresident
van Oostenrijk, Kurt Waldheim
voor diens "verdiensten op het
terreinvan de internationalebe-
trekkingen".

Het bestuurvan deKeele uni-
versiteit in Staffordshire nam
dit besluit in verband met be-
schuldigingen datWaldheim bij
oorlogsmisdaden betrokken zou
zijn geweest.

GEEN GELD
Bij felle anti- regerings- beto-

gingenvielen erdinsdag vijftien
gewonden. Honderden leraren,
artsen, verplegend personeel en
ander overheids- personeel trok-
ken de straat op en betoogden te-
gen deregering van president
Manuel Solis Palma die niet in
staat is hen het salaris uit te be-
talen. De politie gebruikte wa-
terkanonnen en traangas tegen
debetogers.

Panama is in een financiële
crisis terecht gekomen omdat de
Panamese tegoeden bij Ameri-
kaanse banken zijn bevroren.
Een Amerikaanse federale
rechter bepaalde dinsdag dat de
Panamese regering welke sterk
onder invloed staatvan generaal
Norieganietbevoegd istegoeden
tot eenbedragvan vijftigmiljoen
dollar op te nemen bij die ban-
ken.Deze tegoedenzijnbevroren

op verzoek van de afgezette pre-
sidentDelvalle. Hetgevolgis dat
de Panamese banken hun deu-
ren moesten sluiten omdat men
krap in het geld zit. Zo kan het
overheids- personeel in zijn ge-
heel niet uitbetaald worden.

Sandinisten
23Rebellen gedood
in gevechten
met leger

MANAGUA — Sandinis-
tische autoriteitenhebben la-
ten weten dat23rebellen zijn
omgekomen bij gevechten
met het leger in het noorden
van hetland.

Volgens de berichten werden
11contra's gedoodin dezonevan
deRio Grande. De gevechten wa-
ren een vervolg op eerdere ge-
vechten in deze streek waarbij
vorigeweek 45contra's het leven
lieten en 21 gewondwerden. Dat
gebeurde toen de contra's afgele-
gen wooneenheden overvielen
die verdedigd worden door boe-
ren- milities.

De andere 12 doden vielen bij
gevechten in het departement
Matagalpa, 150 km ten noord-
oosten van de hoofdstad Ma-
nagua.

Er werden geen verliezenaan
Sandinistischezijde gemeld.

VOORSCHOT
Inmiddels heeft de Pamamese

regering een nood- oplossing be-
dacht voor dit probleem. De
laagstbetaalden bij de overheid-
tot tweehonderd dollar per
maand, krijgen binnenkort hun
salaris in zijn totaliteit. De mid-
delmatig- betaalden- tot een be-
drag van duizend dollar per
maand -krijgen binnenkort een
voorschot. De hoogst-betaalden
nullen moeten wachten op de op-
lossingvan de financiële crisis.

VEROORDELING
De nieuwe golf van onrust

laaide op in Panama toen bleek
dat generaal Noriega zich voor
de Amerikaanse rechter moet
verantwoorden voor zijnbetrok-
kenheid bij de handel in verdo-
vende middelen. In de staat
North Carolina is ondertussen
een belangrijke getuige tegen
Noriega tot tien jaarveroor-
deeld. Het is de 37- jarige Mi-
chaelKalish diebekende dat hij
in december 1986intotaal 29ton
marihuana in North Carolina
had binnengesmokkeld. In janu-
ari getuigde dezeKalish tegeno-
ver een senaats- commissie dat
Noriega in 1983 zon driehon-
derdduizend dollar aan steek-
penningen van drugs- smokke-
laars had aanvaard. Noriega ge-
bruiktehet vliegtuig datKalish
met zijn drugs- transacties had
aangeschaft om naar Was-
hington te vliegen voor een ont-
moeting met president Ronald
Reagan.

Bridge-uitslagen
WILLEMSTAD — De bridge-

uitslagen van vrrjdag van Cor-
sow teScherpenheuvel waren: 1)
echtpaar Van denEnde 72.02; 2)
dames Fontilius - Van Silfhout
54.76; 3)echtp. De Vries53.57 en
4) echtp. Horsthuis 50.40%.

De overige paren behaalden
minder dan 50 procent. De vol-
gende competitie- wedstrijd
wordt vrijdag gespeeld teScher-
penheuvel om acht uur 's a-
vonds.

BRIDGECLUB ASIENTO
De uitslag van dinsdagavond

bij Asiento was: 1) mevr. De
Vries - hr Van Opstal 71.25; 2)
dames Geenen - Van Elleberg
Hubar 66.25; 3) damesFontilius
57.50; 4) dames Van Nass - Fritz
55.42; 5)herenRoerhorst - Groot
54.58; 5)mevr.Kramer ■-hrNass
52.92 en 7) echtp. Van denEnde
52.08%.

De volgende bridge- avond is
dinsdag 22 maart te Rust &
Burgh om 19.30uur.

J.H. Fung winnaar
Scorebord nr 24
LH. FUNG, wonende aan de verbonden weekprijs. LH.San Fuegoweg 12, is de win- Fungkan ten Amigoekantorenaar(es) geworden van het op Scherpenheuvel z/nlangsAmigoeScorebord-formulier komen om zijn/haar desbe-
nummer 24 en ontvangt daar- treffende prijsop te halen,
door de aan het Scorebord Hieronder deuitslagen:'
EREDIVISIE

1. Feyenoord - PSV 2-1Tl
2. Willem H -DS '79 ""2-0 T 1
3. PEC Zwolle -Sparta 2-ITI
4. Haarlem-Roda JC 2-1 Tl
5. Groningen-AZ 4-2 Tl
6. Den Bosch - Ajax ; ; ]q-2T 2
7. Fortuna S-Den Haag " ' . Tl8. Volendam - Utrecht 3_l t 2
9. VW- Twente ""!!!!ZZ!"!!!Z!Ü0-0T3

EERSTE DIVISIE
10. SW-Excelsior . T 311. Helmond SP - Cambuur !"!""!!!!!!!!!!" 2-2 T312. Vitesse -GA Eagles """!!.".""!""""ZZ"Z!!2-OTI
AMIGOE-SCOREBORD UITSLAG:
1-1-1-1-1-2-1-1-3-3-3-1

AMIGOE-SCOREBORDKLM-KANSHEBBERS:
1. H.A.K. van Baren — Landhuis PiscaderaBerde2. S. Capello — Argusweg9 2x
3. I.H.Fung — SanFuegoweg 12 4x
4.D. van Geest -+- Mercuriusstraat 18
5. E.H.Guato — Cassandraweg2o
6.P. van Haren — Kaya Kolonchi 25
7. E.R. van Henneigen — Gladiolenweg 18
8. G. van 't Hof — Admiraalsweg 34
9. A. van Hunen-

Ipskamp — Ttompetbloemweg 15
10. J.HJansen — Schout bij Nacht 2x
11. Cornelia Maduro — Nieuwstraat 29 Aruba
12.R.F.Mesker — Redaweg3B 2x
13. AOtten _ Artillerieweg 17
14. ArtsPetronella — Sta. Cruz 37 Aruba15. H.Rodriguez _ Avesweg 11
16. M.Scheepens — Paradera 131 Aruba 2%
17. PeterSmit — Flairawegll
18. J.F.W.G.Snijder — VanStaverenweg 11
19. P.Steenbakkers — Christinalaan 9
20. Albertvan Trikt — Phoenixweg7
il. Edwin Tromp — Westpunt 3 Aruba

Welke , vlot Spaans sprekende, VWO-er (ihnl./vrl.)»
met de vakken Biologie, Natuurkunde, Scheikunde of
Wiskunde, wil opgeleid worden voor

ARfSINBEZÖEKER?
De artsenbezoeker fungeert als belangrijke schakel tussen defarmaceutische
industrie en de arts. Hij/zij is meer dan iemand die alleen een monster en/of
literatuur over de werking van een geneesmiddel afgeeft.
Hetverstrekken van verantwoorde informatie over eigenschappen en toepas-
sing van geneesmiddelen aan artsen en apotheken vereist een gedegen theo-
retische basis en kennis van onderwerpen als:
Anatomie, Fysiologie, Pathologie, Farmacologie, Farmacotherapie.
Wij bieden de juistekandid(a)at(e) de mogelijkheid de opleiding tot
"Artsenbezoeker" en de daaraan voorafgaande cursus ' Primaire Medische
Kennis" van de Stichting Antilliaanse Onderwijs Instellingen te volgen. De
totale studie dient binnen 2 jaarmet een examen te worden afgesloten en geeft
recht op een officieel door het Departement van Onderwijs afgegeven di-
ploma.
Gedurende de opleiding zal de aspirant-artsenbezoeker werken en reeds ver-
dienen. Na de opleiding blijft verdere studie, bijscholing en regelmatige
training doordefarmaceutische industrie een belangrijk aspekt van de funktie,
wil de Artsenbezoeker tenminste een gerespekteerd gesprekspartner van de
arts zijn en blijven.
Behalve een uitgesproken studiezin en voornoemde eisen m.b.t. vooropleiding
en talenkennis zullen devolgendeeigenschappen een belangrijkerol spelen bij
de selektie van de juiste kandid(a)at(e):
Goede kommunikatieve kapaciteiten
Geduld, takt
Grote mate van zelfstandigheid
Doorzettingsvermogen

Zend Uw uitvoerige sollicitatie met pasfoto, aan:

CHEPHACU NV.
P.O. Box 2180, Curacao.
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BUSDIENST TUSSEN STAD EN CORAL CLIFF HOTEL
Kaartverkoop alleen op zaterdag 26 maart
Veel activiteiten rond de
tweede Curacao Regatta 1988

WILLEMSTAD — óverruim twee weken is dan dan zo ver.Uan start de tweede Curacao Regatta 1988. De organisatie isvolop bezig de laatstehand teleggen aan een aantalvoorberei-dingendeRegatta betreffende. Met nadrukwijst de organisa-tie erop datslecht op devoorverkoop-middag, 26 maart vanafH.OO uur op het parkeerterrein van Zuikertuintje de toe-gangspassen verkrijgbaarzijnvoor deniet-zeilers. Voor zowelue zeiler als de Regatta-bezoeker wil de organisatie de aan-dachtvragen voor deonderstaande onderwerpen.
RACING CLASS I EN II

Deze zeilen in deRegatta naardeWest Indian TimeCorrection*actor, kortweg T.C.F.De meter
jutVenezuela, Dhr. Frank Mul-ler, is het afgelopen weekeinde
°P Curasao geweest om enkeleJachten te meten. De overige bo-
-I*o die niet beschikken over een
geldige meetbrief, zeilen in dekruising Class, waarinnietmag
worden gespinnakerd. De be-
langstelling om in de Cruising
Uassmccte varen isvrij grootenerzijn alredelijk wattoezeggin-gen van vooral ook nieuwe
Jachten die zullen gaan deelne-men. In deCruising Class wordt
gezeildnaarP.H.R.F. (A.Y.R.U.-
sPy). Voor de boten waarvan despy nietbekend is, wordt via hetNorth American Handbook, ofvia de Nederlandse S.W.-cijfers,
geïnterpoleerd.

SAILBOARDS
De belangstelling onder de

sailboards is bijzonder groot te
Roemen. Dat komt natuurlijk«oorhetfeitdatviade commissa-rs voor de sailboards, JoanBor-
rias, hard gewerkt wordt om er
opkvoor deze categorieeen dege-njke wedstrijd van te maken,waar vooral de belangen van de
sauboard-zeilervoorop staan.
CVrr

is °P ftet strandvan Coral
Uiff danook een groter deel ge-
reserveerd voor de sailboards.kamen met decatamarans delen21J hetbeneden-windse hoekje in
£e kom. De sunfishes hebbennuneigen deelvan het strandge-
kregen nabij de dive-shop. Er
worden daar twee sunfish-steekwagentjes geposteerd,waarvan gebruik gemaakt kanWorden omdesunfishvia deslip-Way uithet waterte halen.Er zullen genoeg autobanden
aanwezigzn'nom debotenerop te
'eggen. Neem zelfeen oude lapmee als u uwboot nietzwartwillaten worden.

CATAMARANS
feilden vorig jaar deRacing

al met een coördinaat opzee in de wedstrijdbaan opgeno-men, dit jaarzullen ook de cata-marans getrakteerd worden opzo n baan, waarbij de commissa-ris voor decats, NiekKort, aan-rent dat ook deoverige baneng°ed zijn uitgekiend. Voor decatszullen er weerbalkjes ophet
strand gedeponeerd worden.
BUSDDJ3NST VANAF STADUnder de zeilers was de te-jeiirstelling nogal groot toenD»eek dat Hotel Coral Cliff zosnel volgeboekt was. Snelle be-süsserskregen in Bahia Inn(La-

-B°en) enbijJ.B.L.(Sta.Cruz)nog«enkamer, maar deheleregio isnu wel echtvolgeboekt. De orga-
nisatoren hebben voor de Vene-zolaanse zeilers Hotel Jaanchi

afgehuurd.Up detenten, die doordeorga-
" satie op het strand worden ge-matst, ontstond daarna een"Sh.Grootwasdeteleurstelling"iJ de organisatie toen bleek dat"ePadvinders van Groep VI dit£* met de PaaBdagen gaan

zodat van hun tentengeen gebruik kan worden ge-maakt.
Dit probleem is echter opge-jut zij het datnietoverhet aan-hankelijk geplande aantal ten-kan worden beschikt. Overi-gens is het goed te weten, dat degenten er zijn voor de zeilers,

kunnen pas na de

zeilers aanspraak maken op
plaats op het strand.U dientzich
daarvoor op te geven op de voor-
verkoop-middag, zaterdag 26
maart vanaf 14.00 uur op het
parkeerterrein van Zuiker-
tuintje.

Bevestiging krijgt u na de
Captainsmeeting, die voor de
zeilers op maandag 28 maart is
(vanaf 18.00 uur op hetMarine
Watersport Centrum Brak-
keput).

Om de gasten en dezeilers zo-
veel mogelijk tegemoet tekomen
zal er een busdienst worden on-
derhouden tussen de staden Co-
ral Cliff. Op de voorverkoop-
middagdientu zich op te geven.
De kaartjes kosten per dag/per
persoon’l. 5,-. Kinderen die op
schootmeerijden betalen de hal-
ve prijs.

Debus vertrektvanafhet par-
keerterrein van Zuikertuintje.
Op 1 april om 12.00 uur en ver-
trekt vanafCoral Cliffom 23.00
uur weer naar Zuikertuintje. Op
2 april zijn detijdenrespectieve-
lijk 08.00uur en 24.00 uur. Op 3
april is dat 08.00 uur en 23.00
uur.

De grootte van de bus(sen)
wordt bepaald door de be-
langstelling die tijdens devoor-
verkoop-middag wordt getoond.
Na de Captains- meeting is er
geen gelegenheid meerzich voor
debusdienst op te geven.

HERRIESCHOPPERS

MALTA AMSTEL
fJLNJRP DEPORTIVOKÓRSOU

dirS£nd van 090°-1200/14.00-17.00 uur;en donderdagmorgen gesloten.
BOWLEN
biw^*Cor Bowli»>g CM. Chuchu-

vanni79 îiden: maandag t/m donderdag
vanism 0200 uur: vriJda9 en zaterdag
13.00 "UUr,ot nao2oouur:zonda9vana'
Ï.ÏSffING«

maXn°nd °m 200° UUf 9ele-

f^KyERENIGINGJANWE
e*e ~°(dl,Bar°Janw«schaawl!rda?L V.an 09-°O-13.00 uur uurtot^3ja? 6n ,n 9VOor dejeu9dvanaf7

fo U*rwHi9°L "NA PLAKA CHIKI»o»!' omaho Menen)

21-15uurtePlantersrust6

Zoals vorig jaarook het geval
was, is erbewaking ophetstrand
enrond de hotelkamers. (Jonge-
)lieden die na een bepaald
tijdstip de orde en rust op het
strandverstoren, zullen door de
bewaking direct worden aange-
pakt. Overigenszal eroptoewor-
den gezien dat vooral bij de in-
schrijving de herrieschoppers
van vorig jaar al worden gewei-
gerd.

STRANDACTIVITELTEN
Luisteraars van Radio Hoyer

hebben al kunnen vernemen dat
er ophetstrandalaardig watac-
tiviteitenworden georganiseerd
voor de achterblijvers. Voor de
kleintjes is er zandkastelenbou-
wen, er komt een goochelaaren
er is een 'circus'

Voor devolwassenen wordter
door Snauwert een mix-
tedHennistoernooi georgani-
seerd. Menkan zich hiervoor op-
geven bij JeugdhuisTamaryn of
op de voorverkoop-middag te
Zuikertuintje. De deelnemers
dienen uiteraard wel over een
strandpas te beschikken. Er zijn
prachtige prijzen aan dit toer-
nooiverbonden.

's Avonds is er natuurlijk de
bekende after-sailparty waarbij
opzaterdagavond demuziekver-
zorgd wordt door de Happy Pea-
nuts en op zondagavond zijn de
Survivals te beluisteren.

KAARTVERKOOP
Voor alle strandbezoekers die

niet meezeilen is er op zaterdag-
middag26maart degelegenheid
toegangspassen voor deRegatta
te kopen. Men kan vanaf 14.00
uur terecht op deparkeerplaats

van Zuikertuintje. Daar er een
vast aantal kaarten wordt ver-
kocht, wordt een ieder aangera-
den op tijd aanwezigte zijn.

De organisatie houdt voor de
zeilers entreekaartenachter, die
op deCaptainsmeeting verkrijg-
baar zijn.

Door Interfoto wordt een wed-
strijd uitgeschreven voor de
mooiste, grappigste en meest
triestefoto.

De organisatie verzoekt een
iederhunkritiek tenoterenopde
tijdens deRegatta aanwezigeen-
quête -formulieren. Men wil in
verband met de volgend jaar te
houden First International Cu-
racao Regatta weten wat er voor
verbetering vatbaar is.

... ook ditjaarzullen deCatama-
rans voor een kleurig geheel op

zeezorgen...
een overzichtvan hetstrandge-

beuren op CoralCliff...

BOKSEN/SYDNEY-De Australische
bokser JeffFenech isin

Sydney wereldkampioen gewor-
den in het vedergewicht (WBA-
vesie). De 23-jarige Fenech vero-verde de vacante titel in dezeklasse door een overwinning op
dePuertoricaan Victor Callejas.zege kwam geen seconde ingevaar Na 1minuuten 21 secon-den in detienderonde staaktedescheidsrechter de ongelijkestryd. Fenech is de elfde bokser
in de historie die wereldkampi-oen werd in drie gewichts- cate-gorieën. De Australiër had erwel de minste partijen voor no-dig.Eerder bezathij dewereldti-tel in het bantamgewicht (IBF)
en licht-vedergewicht (WBC).
HetWas de 20e zege van Fenech,
die in dering kwam met een ge-
broken hand, alsberoepsbokser.
Zestienpartijen besliste de 'Beu-
kervan Merryckville' voortijdig.

U-ü-0-0-0
WIELRENNEN/BOGOTA
De Colombiaanse wielrenner
LuisHerrera,vorigjaar winnaar
van deRonde van Spanje, doet
meeaan deCatalaanse week, die
van 21 tot 25maartwordt gehou-
den. De 'Kleine Tuinman' zoals
hijwordt genoemd, wordtverge-
zeld door zijn ploeggenoten Ra-
mirez, Cardenas, Castillo, Far-
fan,Rondon en Cadena.

JUNIOREN
Onder leiding van coach Kou-

wer is Groupers ongeslagen
kampioen bij de juioren gewor-
den. Zondag won de ploeg eerst
met 16-7 van Octopussies en an-
derhalf uur later won men met
10-7 van Snappers.

In het eerste kwart ging de
strijd tegen Octopussies nog ge-
lijk op (3-3), waarna de kampi-
oen met de regelmaat van de
klok uitliep via 7-4 en 11-5naar
een 16-7 winst. Lars de Kanter
scoorde in totaal zeven treffers.
Raul Koopman nam er vijf voor
zijn rekening. Bij de dames-
ploeg was Carolien Pielage met

vier treffers de topschutter.
In het twe,ede duel startte men

slecht. Het eerste kwart leverde
een 1-2 achterstand op. Daarna
werd echter orde op zaken ge-
steld.Via6-2 en 8-4werd een 10-
-7 winst en het kampioenschap
bereikt. Ook nu konden Koop-
man (5) en De Kanter (4) moei-
lijk afgestopt worden.

Vijfteams met één verliespunt
SUBT en Scherpenheuvel
hebben perfecte score

WILLEMSTAD—Van de24
deelnemende teams aan hetdoor Gasora gesponsorde
voetbaltoernooi in het Sentro
Deportivo zijn er nog maar1
twee ploegen die geen enkelverliespunt hebben. Zowel de
veteranen van SUBT als
Scherpenheuvel zijn nog on-
geslagen, zij het dat SUBT al
een wedstrijd meer heeft ge-
speeld. Vijf teams moesten
slechts één verliespunt af-
staan.

In de veteranen-poule klom
Victory Boys naar een tweede
Elaats na een 2-1 zege op Sithoc.
ipouleD wist Segas een andere

concurrent voor deeerste plaats
(Central Madeirense) meteen 3-
-1 overwinningvan hetlijfte hou-
den.DAZ en Bevolking staan in
poule B samen op de eerste
plaats.Beideploegenzijnnogon-
geslagen.

De uitslagen van het afgelo-
penweekeinde zijn:

Brandweer -Kodela: 2-1; Seli-
kor -D.A.Z.: 1-1; Ennia Caribe -
Insp. derBelastingen: 0-0; Victo-
ry Boys - Sithoc: 2-1; Segas -
Central Madeirense: 3-1; Pier-
son Heldring - SDK: 1-7; Isla
Shop - Brandweer: 3-3; Bevol-
king - Selikor: 1-1; F.K.P. - Café
Dans laRue: 2-1; JongColombia- DeKoning: 1-3.

De standen in devierpoules:
Poule A:

1. SUBT: 3-6; 2. VictoryBoys: 3-
-5; 3. Scherpenheuvel: 2-4; 4. Si-
thoc: 4-4; 5. De Koning: 4-2; 6.
JongColombia: 4-0.

Poule B:
1.DienstArbeidszorg: 3-5; 2. Be-
volking: 3-5; 3. Brandweer: 4-5;
4. IslaShop:4-3;5. Selikor:5-1; 6.
Kodela: 3-1.

Poule C:
1. Maduro & Curiel'sBank: 3-5;
2. Ennia Caribe: 3-4; 3. A.L.M.:
3-3; 4. Fundashon Kas Popular:
3-3; 5. Insp. derBelastingen: 3-2;
6. Café Dans laRue: 3-1.

Poule D:
1. Sentro DeportivoKórsou: 3-5;
2. Segas: 3-5; 3. Central Madei-
rense: 3-3; 4. Anthony Veder: 3-
-3; 5. PiersonHeldring:5-3; 6. Cu-
rinta: 3-1.

Zaterdag te Suffisant
CAB opent
baanseizoen

WILLEMSTAD — Na de
succesvolle reeks van straat-
en veldloop-wedstrijden van
de Curacaose Atletiekbond,
wordt zaterdag 19 maart een
aanvang gemaakt met de
baan-wedstrijden in het sei-
zoen 1988.

Deze wedstrijden vinden alle
plaats in het stadion Suffisant.
Na het officiële gedeeltestarten
om 15.15uur dewedstrijden. Het
programma is alsvolgt:
15.15uur: 100mdamesen heren
14 jaaren ouder; 15.40uur: 400
m damesen heren (14 jaaren ou-
der); 15.50uur: 800 mmeisjes 10
en 11 jaar; 16.10 uur: 100 m he-
ren lOen 11 jaar; 16.25uur: 1200
m meisjes 12 en 13 jaar; 16.35
uur: 1200 m jongens 12 en 13
jaar; 16.50uur: 1500m damesen
heren 14 jaaren ouder.

Voor deatletenvanBandariba
gaat om 13.15 uur vanaf Fuik
een bus via Porta Blancu, Mon-
tagneen SDKnaar stadionSuffi-
sant. De atleten op Bandabao
kunnen vanaf 13.00 met debus
mee vanaf Westpunt, via La-
goen, Soto en Brazilandia naar
Suffisant.

VOETBAL/ STUTTGARTArie Haan, oefenmeester van deBundesliga-club VFB Stuttgart,
begint deze week in Keulen aaneen trainerscursus. De voorma-ligecoachvan Anderlecht is nietm hetbezitvan devereiste licen-tie. Momenteel fungeert assis-tent-trainer Willi Entenmannbij Stuttgart als stroman voorHaan. De cursus duurt tot sep-
tember.

Kampioenen nu reeds bekend
Zaterdag wordt Staal Antillen
waterpolo-toernooi afgesloten

WILLEMSTAD — In het
tweede Staal Antillen water-
polo toernooi van Zwem en
Polo VerenigingDe Dolfijnen
zijn, metnog eentoernooi-dag
te gaan, debeslissingen al ge-
vallen. Bij de juniorenwon
Groupers zowel de derde als
vierde wedstrijd en is nu on-
bereikbaar geworden. Bij de
senioren luktehetPluvius om
Neptunus dankzij een flinke
krachtsinspanning met 11-9
te verslaan, na aanvankelijk
met5-8achter gestaan te heb-
ben. Bij derecreatie-poloërs
viel ook debeslissing. Turtles
wist Angelfishes met 8-7 te
verslaan.

In alle drie de afdelingen viel
de beslissing afgelopen zondag
reeds. Alhoewel komende zater-

dagnog wedstrijden worden ge-
speeld, zijn dekampioenen reeds
bekend.

SENIOREN
Wilde Neptunus de kans op

het kampioenschap behouden,
danmoest er gewonnen worden
van leiderPluvius. In het eerste
kwart ging destrijd gelijk op en
werd het3-2voor Pluvius. In het
tweede kwart echterkwam Nep-
tunus erg goed terug. Met oud-
international Wim Keman weer
in de ploeg, boog Neptunus de
achterstand om tot een 8-2 voor-
sprong, diegoed perspectiefbood
op de overwinning. Vijfvan de
zes treffers in het tweede kwart
kwamen op naam van Keman.

Het derde kwart leverde
slechts doelpunten voor Pluvius
op via Remi Schoop en Ramon
Matze (5-8). Beide heren scoor-
den in het vierde kwart nog-
maals met nog twee treffers van
JeroenKibbelaar en Arno den
Ridder. De eindstand werd 11-9
voor Pluvius.

Door deze twee overwinnin-
gen werd Pluvius onbereikbaar
voor de andere twee ploegen, die
volgende week gaan uitmaken
wie de tweede plaats mag be-
zetten.

JONGBELEGEN
De herenrecreatie-zwemmers

zijn uiteindelijk toch de
sterksten gebleken. Turtleswon
de tweede ontmoeting met 8-7.
Het eerste duel eindigde in een
8-6 winst. De doelpunten aan
beide kanten waren min ofmeer
voorbehouden aan één speler.
AstridGonesh was bij deAngel-
fïshes met vijf treffers zeer suc-
cesvol. JoeWilmsnamzes van de
acht treffers bij de Turtles voor
zijnrekening. Detussenstanden
waren 3-2,6-2,7-4 en 8-7. In het
laatstekwartkwamAngelfïshes
nog sterk terug, maar de score
stoktebij 8-7.

PROGRAMMAEN STAND
De standnahetafgelopen wee-

keinde is:
Junioren:

1. Groupers 48(55-23)
2. Snappers 3 2 (19-33)
3. Octopussies 3 0 (20-38)

Senioren:
1.Pluvius 3 6(34-19)
2. Neptunus 3 2 (25-34)
3. Poseidon 2 0(19-25)

Jong-belegen:
1. Turtles 2-0 (16-13)
2. Angelfishes 0-2 (13-16)

Hetprogramma voor zaterdag
19maart is als volgt:
17.15uur: Pluvius - Poseidon
18.00 uur: Snappers - Octopus-
sies
18.45uur: Poseidon -Neptunus
19.30uur: Turtles - Angelfishes

De wedstrijden vinden plaats
in het zwembad van SDK en de
toegang is gratis.

Awa Limpi makkelijk langs Lipton

Veel hits en fouten
in Liga Amistad-toernooi

WILLEMSTAD — De twee-
deronde van hetsoftbaltoer-
nooi Liga Amistad werd ge-
kenmerkt door veel honksla-
gen en veel fouten. In de vier
wedstrijen werd een totaal
van 81 hits geproduceerd en
grepen deverdedigers dertig
keer mis. Awa Limpi behaal-
de de grootste score van de
dag meteen 15-4overwinning
opLipton.

In het duel tussen Awa Limpi
en Lipton werden doorAwaLim-
pi zes homeruns geslagen, waar-
bij Jones met twee homeruns
zich onderscheidde. Plantijn was
aanslag niettestoppen. Vijfkeer
kwam hij aan slag en vijfkeer
sloeg hij een honkslag, waaron-
der een homerun. Jonessloeg in
vijf slagbeurten slechtsvier hits,
waaronder de twee eerder ge-
melde homeruns. Cheri werd de
winnende werper.

Gomez was de enige slagman
dieinhet dueltussen Aguilas, de
organiserende vereniging, en
Nos eu Nos een homerun sloeg.
Vooral devijfdoorNoseuNos ge-
maakte veldfouten zorgden voor
de winst(11-3) van Aguilas.

Het duel tussen Swift en Lu-
vac werd met 9-8 doorLuvac ge-
wonnen. Van de negen hits van
Swift, werden er drie als home-
run genoteerd. De tien honksla-
gen van Luvac werden in feite
door de zes veldfouten weer te-
nietgedaan.

Ook het duel tussen Cheprok
en Veteranos werd met één run
verschil beslist: 10-9 voor Che-
prok. Beideploegen grepenvier-
maal mis. De twaalf hits van
Cheproktegenover denegenvan
Veteranos waren echter vol-
doende voor de winst. Zowel
Haakmat als White sloegen de
bal over de afrastering.

Laatste vierkoppels bekend
Finales Amstel dubbel tennistoernooi

worden zondag gespeeld
WILLEMSTAD—In hetko-

mend weekeinde wordt het
Amstel Dubbel tennistoer-
nooiafgesloten. Opvrijdagen
zaterdagworden dekwart- en
halvefinales gespeeld. Zon-
dag worden de finale-
wedstrijden bij zowel de da-
mes als de heren in de win-
naars- en verliezersronde ge-
speeld. Deze wedstrijden
starten om 16.00uur opdeba-
nen van C.S.C.

Voordevierdeen laatsteronde
hebben zich devolgendekoppels
geplaatst:

Winnaarsronde:
Dames: Anita Kool/Olga

Sloftsof; Emily de Jongh/Lorry
Kramer; Annemarie Hauck/El-
vira Habibe; Anneke dela Fuen-
te/JoséJanssen.

Heren: Aldo de Luca / Harry
Hauck; Coquito Romero/ John
Lieuw-On; Herbert Michel/
Heinrich Vorst; Fred Nagels/
Willy Dijk.

Verliezersronde:
Dames: Toke Rienhardt/Cor-

rie Chapman; N.Luursema/Ma-
ry van Soest; Genevieve van de
Hilst/Yvonne Gunter; Jeannet
van derKlei/Diny Damer.

Heren: Tutivan Grieken/Ha-
rold Chiang; TonFaay/Leo Chu-
maceiro; MaxPaula/Junny En-
gelhardt; Jerry Booi /Anthony
Pieter.

Het programma voor het ko-
mend weekeinde is alsvolgt:
Vrijdag 18maartwordt er vanaf
18.00 uur getennist tot 21.00
uur. Zaterdag 19 maart starten
de wedstrijden om 17.00 uur en
gaan tot 20.00uur door. Zondag
20 maart start om 16.00 uur de
finale van de verliezers-ronde
voorzowel dedamesalsdeheren,
waarna om ongeveer 17.30 urn-
uur definale-wedstrijden van de
winnaarsronde worden ge-
speeld.

De uitslagen van het afgelo-
pen weekeinde zijn als volgt
(waarbij achter denaam de nieu-
we wedstrijd-nummers zijn ver-
meld voor de koppels die door-
gaan naar devierde ronde):
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Van Surinaamseregering

ALM krijgt garantie
voor 700.000 dollar

WILLEMSTAD— Vanmid-
dag zal de Antilliaanse dele-
gatie zich buigen over het
voorstel van de Surinaamse
regering dat de ALM een ga-
rantie kan krijgen voor
700.000 dollar per jaar, onge-
veer 1,2 miljoen Antilliaanse
gulden. Bekeken zal moeten
worden of dit bedrag vol-
doende is voor de ALM om
rendabel op Suriname te
gaan vliegen.

Met dit telegram van de Suri-
naamseregering, iseen einde ge-
komen aan de sti1 te die was inge-

vallen nadateen Surinaamse de-
legatie op Curasao was geweest
om de deviezen-problematiek te
bespreken. Zoals bekend zwen-
gelde minister Frank Rozendal
vanVerkeeren Vervoer dekwes-
tie enige tijd geleden weer aan.
Aan derechtstreekse verbinding
tussen deAntillen en Suriname
kwam ruim eenjaar geledeneen
eind, omdat de ALMgeen devie-
zen meer uit Surinamekon krij-
gen. De ALM staakte toen haar
vluchten en de SLM kreeg een
landingsverbod.

Als blijk van goede wil, werd
bij hetbeginvan de onderhande-
lingen enkele weken geleden,
aan de SLM toestemming ver-
leendom negen chartervluchten
op Curacao uit te voeren. Eind
maart zou deze toestemming af-
lopen. Terwijler nogwel een de-
legatie van deSurinaamserege-
ring op Curasao is geweest voor
besprekingen met Rozendal,
werddaarnanietsmeer gehoord.

Deze week ontving Rozendal
echter een telegram met daarin
het voorstel van de Surinaamse
regering. De belangrijkste toe-
zegging is dat de ALM gegaran-
deerd maximaal 700.000 dollar
per jaaruitSurinamekan halen.
Ofdatvoldoende is voorde lokale
luchtvaart- maatschappij, wordt
momenteel onderzoent. Van-
middag komen de Antilliaanse
gespreks- partnersbijeenom het
Surinaamse voorstel te bespre-
ken. Van de zijde van de ALM
kon nog geen commentaar wor-
dengegeven. MinisterRozendal
was vanmorgen voor deAmigoe
niet bereikbaar.

Dagboek van
bemanningslid
van Stena Mayo

HIERONDERVOLGENenkele delenuithet dag-
boek van een bemanningslid van de Stena Mayo,
het onderzoeks- vaartuig, dat op 8 januari door de
Venezolaanse marine werd beschoten en vervol-
genswerd opgebracht in een Venezolaanse haven.
Uit hetrelaas bhjkt duidelijk, datde StenaMayo op
zoek was naar goud, zoals deAMIGOE eerder deze
week al onthulde.

...Vandaag is het 30-12-87.
Nu heb ik te horen gekregen
dat het inderdaad om heel
veel goud gaat. Omprecies te
zijn gaat het om 1526 staven
goud die elk 20 kg weegt dus
datis heelveelen wehopen al-
lemaal dat we het vinden,
wantook debemanningzouer
ietsvankrijgen. Vandaardus
datwe allemaal toch wel een
beetjekoorts krijgen en datis
eenraar gevoel, datkan ik je
wel zeggen. We hebbenookte
horen gekregen dat er mor-
gen en de dagen daarop vol-
gend geen radio- verkeer zal
zijn, dus het iseen dood schip.

Het is nu 23 uur en ik hebwacht.Dus uitkijklopenen de

radar in de gatenhouden. Om
kwart over 11 zie ik een schip
op deradar en dat is op 5 mijl
afstand van ons. Maar het is
wel raar, want het heeft de-
zelfde snelheid als datwij va-
ren, wantwij varen maar drie
mijl per uur. En dat gaat zo
maar heen en weer, want we
zyn eenvry grootstukvan de
zeebodem aan het afzoeken.
Tot heden hebben we nog
geen geluk, maar ja, dat zien
we nogwel.

Nou, vandaag is het de
laatste dag van het jaaren
vanmorgen hadden zewat ge-
vonden volgens depapierrol.
En ze zijn ookmet decamara
naar beneden gegaan. Het
was alleen maar een rots
maar het leek wel op een vis-
sersbootje en zo iets zn'n we
aan het zoeken...

Aankomst Maagden eilan-
den (St Thomas); we zijn net
aangekomen en gaan gelijk
die onderzeeboot lossen, wat
we niet begrijpen is dat er 17
man aan boord komen en een
film- ploeg dus maar af-
wachten wat er gaat gebeu-
ren nu ishet6 uur indeavond
en over een uur gaan we op
weg naar een plaats tussen
Venezuela en Curasao we
hebbennette horengekregen
dat daar een schat moet lig-
gen en vandaar dat er zonhoop man aan boord is geko-men en ook een film- ploeg. maar wat de schat is dat we-
ten we nog niet dus maar af-wachten vandaag is het 28--12-87 we zn'n nu bij Curasaodaar gaan we nog een paar
man 'ophalen die gaan ook
mcc en dat zijn mensen dieover de sonargaannou het isondertussen 23 uur en we
gaannuopwegnaar deplaats
waar de schat moet zijn en ik
hebookte horengekregen dat
het om een goud schat gaat.
dus dat is wel interessant?
Nou vandaag is het 29-12-87
we zn'n op taplaats aangeko-
men waar ze denken dat de
schat moet liggen maar het
wordt hier aan boord wel ge-
heimzinnig gedaan want het
gonst van de geruchten zoals
dathetom heelveel goudgaat
en een anderzegtweerdathet
een afleiding is om de andere
boot dekans te gevenhetgoud
op te halen maar we weten
nog steeds niets zeker dus
maarrustig afwachten.

Stichting ZusterModesta opgeheven
Tien instellingen profiteren
van inzamelingsactie Rotarians

WILLEMSTAD— Vanmid-
dag vindt de overdracht
plaats van de inhoud van
twee containers met me-
dische apparatuur en de am-
bulance- wagen, die deRota-
ry ClubAmsterdam in Neder-
land heeft ingezameld. Zr.
Modesta, voorzitster van de
StichtingZuster Modesta, zal
aan tien instanties, waaron-
der bejaarden- tehuizen, de
kraamkliniek Rio Canario,
hetAdvent Ziekenhuis en di-
verse crèches de goederen
waarvan de nieuw waarde
375.000 gulden bedraagt,
overdragen. Daarmee komt
tevens een einde aan het be-
staan van deze stichting, die
door deRotary Club Amster-
dam speciaal is opgericht
voor het verzamelen en het
transportvan despullen.

N.C. Wegbrans van deRotary
Club Amsterdamis speciaalvoor
de overdracht van de containers
en de ambulance naar Curacao
overgekomen. Wegbrans: "Via
een kennis van Zr. Modestakre-
genwij eenlijst inhanden van al-
le goederendiehierin diversein-
stellingen ontbreken. Deze lyst
bleek zo omvangrijk te zijn dat
wij opaanraden vanonzenotaris
vanwege de financiële aanspra-
kelijkheid vorig jaareen aparte
stichting,Stichting Zr.Modesta,
hebben opgericht. Toen zijn wij
despullen bij elkaargaanzoeken
en nebben wij verschillende
fundraisings- activiteiten ver-
richt om hettransport tekunnen
bekostigen. Volgens een voorlo-
pige begroting komt het
transport alleen al op 35.000
gulden".

EENMALIG
Als vanmiddag op Huize Wel-

gelegen de officiële overdracht
plaats vindt, is het werk van de
Rotary Club Amsterdam eve-
neens ten einde.Wegbransbena-
druktdatditeen eenmaligeactie
van deRotary Club Amsterdam
is geweest. Op31 maartwordt de
stichting opgeheven, omdat deze
service club geen nadrukkelijke
verplichtingen ten opzichte van
Zr.Modestawil hebben,hoe goed
haar bedoelingen ook mogen
zijn. Wegbrans vertelt verder
datde actie primaverlopen is en
dater zelfsnog watgeld in dekas
over is. Met dit geld wil hij nog
een aantalkleine wensenvan de
instelling vervullen. "Maar als
het geldop is, 'ioudt de stichting

onherroepelijk op te bestaan",
aldus Wegbrans.

Elk van de32 ledenvan deRo-
tary Club Amsterdam had zijn
eigen taak. Zo moest één lid la-
kens verzamelen, een ander
kreeg tot taak overtollige zie-
kenhuis- bedden op te sporen,
totdat dehele lijstvanZr. Modes-
ta bij elkaar was verzameld.
Vanaf 1 oktober begonnen de
goederenalbinnen testromenen

eind januari werd alles in twee
containers naar Curasao ver-
scheept. De ambulance is voor-
zien van moderne hartbewa-
kings- apparatuur en bevat een
defibrilator, een ECG- schrijver
en een beademings- apparaat.
Deze ambulance heeft Zr. Mo-
desta voor het Rode Kruis be-
stemd, waarvan deofficiëleover-
dracht ook vanmiddag
plaatsvindt.

WILLEMSTAD — Opnieuw
veroorzaken bijen overlast. Een
imkermoester aan tepaskomen
toen de politie een melding bin-
nen kreeg van een zwerm bijen
die een woning te Klein Kwar-
tierwarenbinnengedrongen. De
insecten zaten aan het plafond
vastgekleefd en waren zeer
moeilijkte verwijderen.

Na vonnis rechter
Geruchtmakende rubiek
niet langer in Nobo

WILLEMSTAD —Of direc-
teur Carlos Daantje van het
dagblad Nobo in hoger be-
roepzalgaantegenhetvonnisin de zaak die waarnemend
gezaghebber Stanley Lamp
had aangespannen, is nog
niet besloten. Het vonnis
heeft in ieder geval wel een
eindegemaaktaan derubriek
"Den Kareda i bou di Tapa-
ra", zo bleek gisteren uit eenkorte mededeling in de Nobo.
De auteur van derubriek, diedoorderechter verplichtwas
om bij de eerstvolgende vijf
afleveringen te vermelden
dat de inhoud "met een grote
korrel zout genomen moet
worden", voelt zich door dat
vonnis aangetast in zijn vrij-
heid van meningsuiting.

Waarnemend gezaghebber
StanleyLamp begon eenkort ge-
ding tegen het dagblad Nobo
naaraanleidingvaneen seriear-
tikelen en commentaren over
zijn vermoedelijke promotie.
Lampvond dieartikelenonjuist,
lasterlijk en nodeloos grievend
en duidelijk geschreven om hem
te beledigen en zijn goede naam
aan tetasten.

Hetvonnisvanrechter mrWit
heeft inmiddels het nodige stof
doen opwaaien. De inhoud van
de meeste artikelen hoeft het
dagblad weliswaar niet te recti-
ficeren, maarop derubriek "Den
Kareda i bou diTapara" had de
rechter wel veel kntiek. De in-
formatie dat Lamp persoonlijk

naar de betrokken minister zou
zijn gegaan om hetvan hemzelf
afkomstige voorstel om hem te
bevorderen aan deman te bren-
gen en dat de minister Martina
en Lourens —partygenoten van
Lamp— er opzouden hebben ge-
staan dat het voorstel nog de-
zelfde dag doordebetrokken mi-
nisterzou wordenbehandeld,be-
helst een beschuldiging dieveel
verder gaat. "Wil een dergelijke
beschuldiging gepubliceerd
kunnen worden, dan dient men
te beschikken over 'harde infor-matie'", aldus derechter die de
bronvan deauteur "veel tevaag"
vond.

DoordeNoboisbijdebehande-
lingvan dezaak nog aangevoerddatheteenrubriek betreftwaar-
in vrijwel alles met een grote
korrel zout moet worden geno-
men en datbij de lezers ook be-kend is.Daar is derechter echter
Tiiet van overtuigd: "Integen-
deel, er kan geredelijk vanuit
worden gegaan, datvelen juist
aan hetgeen in een 'onthullende'
rubriek als de hier bedoelde ge-
publiceerd wordt, zonder meergeloofhechten."

Een rectificatie vond rechter
Witopzijn plaats voor hetgeeninderubriek "DenKareda i bou di
Tapara" is geschreven. Daar-
naast legde derechter echterhet
dagblad op dat de eerstkomende
vijf keer dat de rubriek ver-
schijnt, als eerste mededeling
moet worden gemeld dat alles"met een grotekorrel zout" moet

worden genomen. Tegen ditdee»
van het vonnis, is inmiddels fel
geageerd door hen diemenen datde persvrijheid hiermee is aan-getast. Aan de ciszal echternietdoorNobowordenvoldaan,nu er
een punt is gezet achter de ru-
briek. Het dagblad deelde giste-
ren mcc datdeauteur onder deze
omstandigheden nietlangereen
rubriek wilschrijven. Omdat de
auteur het copyright heeft van
derubriek "Den Kareda ibou di
Tapara"zal derubriek niet lan-
germogen verschijnen, aldus
een mededeling van de directie
van Nobo.

Damoen
opgenomen
WILLEMSTAD — Tijdens de

voorstelling, gisteravondvan deklucht Birinia den Come Back
no. 11, werd de hoofdrol-
speelster, Jessica Damoen, ziek
en moest de voorstelling onder-
broken worden.

Arteproba biedt haar veront-
schuldigingen aan voor het on-
gemak en verzoekt eenieder die
kaartjes voor dekomende voor-
stelling heeft om die teretourne-
ren bij deboekhandel waarze ge-
kocht zijnenhun geldterug te ei-
sen. De voorstellingen kunnen
hoogstwaarschijnlijk geen door-
gang meer vinden, daar Centro
Pro Artevoor dekomende maan-
denhelemaal volgeboekt is.
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Trahó pabo, ora bo pidié manera bo keréL.ku
kualke vn di nos diesinku "topping" nanfavorito.

PLUS GRATIS!
*2 - slise di nos delisioso -^^^" hk-

"garlic bread". PL(g<l
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aAAm/ MULTIPLIQUE SU DINERO EN VENEZUELA

wjMPM^r FINCAS PRODUCTIVAS
A vn Paso de Curagao (A menos de dos horas de Caracas-^^H Wfr\%2m\ mm.
por vfa asfaltada) y a escasos 12 kilómetros del lago dejM W^Xï-^-M Camatagua, con facilidades para deportes acuaticos y
pesca, se encuentran las fincas "El Viejo Trapiche",... una/iVf inversion que se paga sola, gracias a sus tierras fértiles y
su gran revalorización, conaguayluz.
i Siembre hoy su futuro en firme y^coseche los frutos desu
propiatierra. | Para re tiNr information 4

1^ I Dirección: TelLHUlil INFORMACION:
■■II 'mm Rapid N.V. Real Estate Brokers MADURO PLAZA
mqm'ifBa Telfs.: 76 244 - 76 256

WIJ ZIJN VERHUISD!!
. Naar het POSNER GEBOUW aan de Erieweg 28, Zeelandia.

MUSKUS TRADING N.V. liL^-"-! fLj/
ook bekend als C.F. Muskus & Co. IL j? \~~JIen M & M Technical Services N.V. j 1" //

UW EXCLUSIEVE ADRES VOOR: | J^^C / r^

MINOLTA— copieermachines„,. ül TE BEREIKEN OP NUMMER
UIIUeCCI — typemachines en computers

UNIWELL en RICHMAC — kasregisters 6117QQ
UcX'liOldry— stencil- en copieermachines



AGENDA

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

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

OPENBARE BIBLIOTHEEK'openingstijden voor hetpubliek)
baandag en donderdag van 14.00-18.00"ur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/14-00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00uur)
(openingstijden voor lezers)*oensdag van 14.00-19.00 uur.

maandag t/m vrijdag
«"getekende stukken 15.45 uur; gewoneswkken 16.30uur.

SERVICE CLUBS
£'*anis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
Bonaire.

Ns: informatie E. Felipa, te1.:8546/8238.
Jjound Table: elke tweede maandag -Wcentrum TerraCorra.
"otary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.
jteSTUURSKANTOOREN BEVOLKING"«■OO-1 2.00/14.00-15.30uur loketten geo-pend.

voor bezichtiging
"'ervan gelieve contact op te nemen met deneer Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

j^UTIECLUB(Weg naar Willemstoren)
geopend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
'erdagvan 12.00-24.00uur.

(gezaghebber): elke donder-dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
Kralendijk; laatste donder-dag van de maand van 10.00-12.00uur te

I Rincon.

KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-aireaanse schelpen en koraal; open van
"'nsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Kaya NikibokoZuid 3.

Vv: openingstijden slachthuis maan-
ÏSpy m woensdagvan 07.00-12.00/13.00--ö.oo uur en donderdag en vrijdag van
"000-1 1.00/11.30-14.30 uur.
(16 maart)

KERK: 20.00 uur Enku
enfro'indekerkteKralendijk.
KERKDIENSTEN
*u»Bernarduskerk Kralendyk:
[jagelijks 18.45uur; zondag08.30 en 19.00

JoromotokerkAntriol:oagelijks 19.30 uur; zondag 09.00en 18.00

Ludovicuskerk Rincon:uagelijks, ookzondag, 19.30uur.

KLACHTENBEZORGING doorgeven»an mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
La«que4.

Prijzengeld voor clubs verhoogd
Acht teams in hoogste
afdeling Bonaire voetbal

KRALENDIJK — Op zon-
dag 27 maart zal de ope-
ningswedstrijd voetbal wor-
den gespeeld in de Bonaire-
aanse competitie. De eerste
wedstrijd is eentreffen tussen
Juventus en Vitesse. Aan de
competitie 1988-1989 wordt
door acht clubs deelgeno-
men. De sv Uri is dit jaar
namelijk nietvan de partij en
heeft hetaantal deelnemende
clubs met één gereduceerd.
Bij de juniorennebben zeven
clubs ingeschreven. De enige
vereniging die geen junioren
heeft, is svFlamingo.
De competitie, aldus competitie-
leider Alipio Goeloe, zal in twee
ronden worden gespeeld. In het
totaal 56 wedstrijden. Er is een
verschil methet voorgaande jaar
ten aanzien van deplay off- wed-
strijden. De club die als eerste
eindigt in de tweede ronde zal
niet in de voorronden spelen,
maardirect overgaan naar de fi-
nale. Voor de juniorenis er geen
verschil met de competitie zoals
die vorig jaarwerd gehouden.
Wie op de eerste plaats weet te
eindigen in de tweede ronde
krijgt een bedrag van vijftien-
honderd gulden. Beduidend
meer dus dan het afgelopen jaar
waar de premie slechts zeshon-
derd gulden was. De wedstrijden
voor deAntilliaanse cup werden
vroeger voor elk team gehono-
reerd met 750 gulden. Dat be-
drag is terug gebracht tot vijf-
honderd gulden. Weet een Bo-
naireaanse club de Antilliaanse
cup in de wacht te slepen, dan is
de beloning daarvoorvan deBo-
naireaanse Voetbal Bond (BVB)
een bedrag van duizend gulden.
De subkampioen krijgt vijfhon-
derd gulden.

Hetschemavoor deeersteron-
de in de Bonaireaanse competi-
tie luidt: 27 maart Juventus —
Vitesse; 30maartReal Rincon —

A.T.C.;6april Vespo—Estrellas
en 8 april Uruguay—Flamingo.

10 April Estrellas — A.T.C.;
13 april Real Rincon — Vitesse;
15 april Juventus— Vespo en 17
aprilFlamingo —Real Rincon.

20 April Juventus — A.T.C.;
22aprilEstrellas—Uruguay; 24
aprilVitesse—Vespo en 27april
Real Rincon —Juventus.

29 April Uruguay — A.T.C.; 4
mei Estrellas — Vitesse; 6 mei
Flamingo — Vespo en 11 mei

Uruguay—Real Rincon
13 Mei Vitesse — A.T.C.; 15

mei Juventus — Flamingo; 18
meiVespo — Uruguayen 20mei
Estrellas —Real Rincon.

22 Mei Vespo—A.T.C.; 25 mei
Vitesse—Flamingo; 27 mei Ju-
ventus — Uruguay en 29 mei
Estrellas — Flamingo.

1 juniVespo —Real Rincon; 3
juni Vitesse — Uruguay; 5 juni
Flamingo— A.T.C, en8 juniJu-
ventus — Estrellas.

Inkomend weekeinde

Internationaal vistoernooi
op Bonaire

KRALENDIJK — Vrijdag. tart hettweede internationa-
vistoernooi van de Bonaire

Association (BNA)
j?et de inschrijving van de
aeelnemers.
"it gebeurtvan zes tot zeven

ür s avonds rond het zwembady*Bonaire Beach-hotel (BBH).
,anhalfzeven totzevenuur is er
offeriseen captain's meeting.De
e "é'e openingis omnegenuur

dat gebeurt door de gedepu-
herde van Toerisme Ramoncito«001.
cisi rd agenzondagzijndeoffi-
, le visdagen. Die beginnen om

uur met de radio controle-«zendingen. Om halfzeven is
e

ontbijt in deBeachhut, terwijl
21,11 fuur later deeerste boten
2"starten. Om halfvijf in de'"«dag worden de hengels bin-
d^gehaaldenomhalfzeswordtgevangen vis gewogen bij deisopslag in Kralendijk. De
een k

dag wordt afgesloten met
I1 barbeque rond hetzwembad

. JïOSKOU-Steeds meer studen-« in de SU weigeren in dienst te
dusKe?ulat wordt een Probleem, al-
JOhp dvan de communistische
MosWren' y°°ral in de gl-o** steden
Vppi " ou > Kiev, Leningrad weigeren
W°ngeren dienst-Dienstplicht bij
de m

6n luchtmacht duurt2 jaar,bij
kaïi ar'De Jaar' Dienstweigeren
nio Worden bestraft met gevange-'u«- straf.

van BBH. Daarna tot het mid-
dernachtelijk uur dansen op de
muziek van Tipico Bonairiano.

Zondag de tweede en laatste
dag heeft vrijwel hetzelfde prog-
ramma als de eerste dag, maar
als afsluiting om zes uur 's a-
vonds zal in de tuin van het Be-
stuurskantoor het resultaat be-
kend worden gemaakt. Tevens
zaldaardeuitreikingvan deprij-
zen gebeuren.

Tenslotte biedt het BC een
cocktail- partyaan. Verschillen-
de boten zullen nog diezelfde
avond huiswaartskeren. Enkele
zullen echtervan de gelegenheid
gebruik maken op het rustige
Bonaire om pas de volgende dag
de spreekwoor-delijke zeilen te
hijsen.

MATERIAAL
Zwemleraar Eddy Christiaan

heeft nu openlijk aan de bel ge-
trokken en gewezen op de on-
houdbare situatie. Voor degede-
puteerde van Onderwijs en Op-
voeding een wat pijnlijke zaak.

Gedeputeerde Carmo Cecilia
heeft dan ookvia een persbericht
meegedeeld, dathet BC kermis
heeft genomen van debezwaren
die Christiaan in de pers heeft
geuit. Met nadruk stelt gedepu-
teerde Cecilia overigens, dat de
plaats waar momenteel de
zwemlessen voor descholenwor-
den gegeven, de meest ideale si-
tuatie is. In die kontekst heeft
het BC dan ookbesloten om de
Antilliaanse Zwembondeen rap-
port te laten opstellen over de
huidige situatie. Daarop vol-
gend zullen dan aanbevelingen
kunnen worden gegeven om de
situatie te verbeteren. In ditka-
derisdeoverheid trouwens albe-
gonnen, aldus gedeputeerde Ce-
cilia.

Over het materiaal is de gede-
puteerde kort: er zijn 25 boeien
beschikbaar diegeschonken zijn
door de serviceclub Lions. Die
kunnen en dienen gebruikt te
worden voor de instructie- les-
sen.Verderwordt ergetracht om
zo spoedig mogelijk een aantal
zwemplanken aan te schaffen
benevens één of twee zwemha-
ken. Die dienen dan tijdens de
lessen gebruikt te worden, aldus
Cecilia, die daarmee kennelijk
een onderscheid wil maken tus-
sen het materiaal dat door de
zwemleraar gebruikt wordt tij-
densde lessen voor de scholenen
de lessen die particulier worden
gegeven.

Regering zorgt voor doornen
Pad van gemengde paren in

Zuidafrika gaat niet over rozen
JOHANNESBURG —rB* gemende echtparen in

«uidafrika het gemakke-
hJk zoudenkrijgen hadnie-mand verwacht. Maar dePfaKtijk viel veel blanken?je trouwden meteen niet-Dlaöke tochtegen.

Juridische beperkingen
i«n Üu.1"6*meerwanneer *&"andbuitenzijneigenras wilgouwen. Maar het lijkt er op«at deregering probeert ge-
iende huwelijken zo veelPogehjk- te voorkomen. "Nu*a£ je trouwen met wie jeWllt, maar jeverliest wel je

en je moet vechtenv°oreenplaats omte wonen",
■Mohamed diezichinzet vwoi gemende paren in

Durban. Hetkomt er volgens
hem in feite op neer dat de
regering, toen het verbod op
gemendehuwelijkenwerdop-
geheven, tegen de blanken
zei: "Als je zo graag wilt,
trouw danmetzwarten, maar
danzullen jeeigen mensen je
mijdenen moetjejeidentiteit
opgeven".

"Wanneer een blanke in
het huwelijk treedt met ie-
mand van een ander ras, dan
wordt er van uitgegaan dat
diedan ook deeigenschappen
aanneemtvan hetrasvanzijn
ofhaar partner", zo verklaar-
de een ambtenaar in Pieter-
maritzburg.Datbetekent dat
het gemende paarniet in een
blanke wijk mag wonen,

maarmoet verhuizen naar de
wijk bestemd voor de niet-
blanke partner. Dat onder-
vonden drie blanken in Dur-
bandienahunhuwelijk teho-
ren kregen dat zij binnen zes
maanden hun huis moesten
verkopen en moesten verhui-
zen. Zoals Jimmy James, die
kort na deintrekking van het
verbod op gemende huwelij-
ken, trouwde met zijn Indis-
chevrouw. Hij moestzijnhuis
verkopen en verhuizen naar
dewijk voor Indiërs.

De regering staat er op datblanken die met niet- blan-
ken trouwen verhuizen ter-
wijl zij heel goed weet dat er
een chronisch gebrek is aan
woonruimte>in de niet- blan-
ke wijken, aldus Mohamed.

BIJSCHOLING
Om te zorgen dat zwemleraar

Christiaan op de hoogte blijft
van de laatste ontwikkelingen
op het gebied vanhet zwemmen,
zal Christiaan met eenassistent
aan een studie- weekeinde deel-
nemen dat gegeven zal worden

op 26 en 27 maart op Curacao.
Dit gaat in overleg met deAntil-
liaanse zwembond. Bovendien,
aldus gedeputeerde Cecilia, wor-
den er al maatregelen genomen
om tot een zwembad te komen
voor instructie- lessen. Het BC
vindt het tebetreuren datChris-
tiaan nu naar de lokale media is
gelopenomteklagen, terwijl het
BC met hemjuistuitgebreid van
gedachten heeft gewisseld over
bovengenoemde punten.

Zoals bekend is door de servi-
ceclubRoltary vorigjaarmetKo-
ninginnedag een feria georgani-
seerd. Al het geld dat daarbij
werd ingezameld,zouworden ge-
bruikt voor derealisering van
een zwembad. De laatste maal
datdehuidigeRotary- voorzitter
Kees Fekkes naar de stand van
zaken werd gevraagd,
antwoordde deze dat de Rotary-
club zal bijdragen tot de
totstandkoming van een zwem-
bad. Het zwembad dient echter

door de verantwoordelijke in-
stanties te worden gebouwd.
Daarvan is echter nog geen
sprake.

KRALENDIJK — Maandag-
morgen werd deopenbare aanbe-
steding gehouden voor de bouw
van hetproject Marcultura. De
aanbesteding had plaats in het
gebouw van Pasangrahan. Er
waren in hettotaal vijfbedrijven
die inschreven:Busy Constructi-
on voor 2.520.0000,— gulden;
Bejolha voor 2.546.340 — gul-
den; Jansen Construction voor
2.328.045— gulden; Bohama
voor 2.689.000 — gulden en Be-
tonbouw voor 2.484.00,— gul-
den.Daarmee isdusJansenCon-
struction de laagste inschrijver.
Tijdens de aanbesteding zelf be-
sloothetbestuurvan Marcultura
te vergaderen over degunningen
dezebleek dangegeven te worden
aan de laagste inschrijver Janr
sen Construction.

SGHOOLZWEMMEN BLIJFT HEET HANGIJZER
BC gepikeerdover optreden zwemleraar
Eddy Christiaan trekt aan
bel: lesgeven is onmogelijk

KRALENDIJK — Al geruime tijd is het schoolzwem-
men eenbronvan zorgen enongenoegenbij debetrokke-
nen. Het schoolzwemmen iseenzaak dieonderdeBonai-
reaanse overheid valt, die voor de lessen een zwemle-
raar heeftaangetrokken. De zwemlessenzelfworden ge-
geven vanaf een pier, gelegen te Bonaire Beach-hotel
(BBH). Volgens zwemleraarEddy Christiaan een onmo-
gelijke zaak, die bovendien voor deleerlingen niet van
gevaar ontbloot is.

Eveneens wijst dezwemleraar
in dienst van de overheid erop,
dat het materiaal waarmee hij
moet werken in-adequaat is en
zeker onvoldoende om daarmee
en geheleklas met schoolkinde-
ren op een aanvaardbare manier
zwemles te geven. Reeds vorig
jaar werden er bezwaren geuit
tegen de school- zwemlessen.
Niet door Christiaan overigens,
maar door de diverse
leerkrachten, die zich niet kon-
den verenigen met de manier
waarop de zwemlessen worden
gegeven.

Zoals bekend zijn deze zwem-
lessenongeveer vijftien jaar ge-
ledenbegonnen. Hoewel Christi-
aan in dienst is van heteilandge-
bied, krijgen de leerlingen van
de bijzondere scholen — die on-
der hetR.K. Schoolbestuur val-
len dus — ook les. Aangezien
normaliter de leerkracht ver-
antwoordelijkblijftvoor hetgeen
er onder dezwemlessen gebeurt,
was het zwemmen in open zee
nietverantwoord; zekernietmet
een leerkracht voor zwemmen
die geen verantwoordelijkheid
schuldig was aan het R.K.
Schoolbestuur c.g. het hoofd van
de deelnemende school. Evenals
de zaak van de ongevallen- ver-
zekering is daarvoor nimmer
duidelijk uitspraak gedaan.

Inschrijving
laatjarige
kleuters

KRALENDIJK —De dienst
Onderwijs (SEF) maakt be-
kend, datouders metlaatjari-
ge kleuters contact kunnen
opnemenmet deafdeling On-
derwijs om een formulieraan
te vragen voor inschrijving
op debasisschool.

Laatjarige kleuters zijn kleu-
ters dienu de leeftijdvan zes jaar
hebben vóór 1 oktober en kun-
nen,zoals dewethetvoorschrijft,
derhalve niet worden ingeschre-
ven. Toch heeft de minister van
Onderwijs nu een mogelijkheid
geopend om deze kinderen toch
toe te laten tot de basisschool.
Daarvoor worden echter enkele
voorwaarden gesteld en één er-
van is een schoolrijpheidstest.
De formulieren die moeten wor-
deningevuld,kunnen tot 8 april
worden ingeleverd.

Goede slagpolitie op SintMaarten

Zakkenrollers aangehouden,
grote diefstal opgelost
PHILIPSBURG — Afgelo-

pen zondagwerd assistentie
gevraagdvan depolitienadat
een agentvan deVreemdelin-
gendienst drie personen uit
Guyana had gearresteerddie
op het punt stonden te ver-
trekken. Een van de mannen
was door een toerist gesnapt
toen hij probeerde iemands
zakken terollen. Het is moge-
lijkdathiermeeeen eindisge-
komen aan de serie diefstal-
lenuittassenophetvliegveld.

Twee dagenervoor waren drie
vrouwen en een man uit Colom-
bia gearresteerd die in hetbezit

bleken tezijnvan enkele briefjes
van 1.000 Nederlandse gulden,
en ook enkele op een van de ban-
ken hadden gewisseld. Nu heb-
ben Colombianen die uit Colom-
bia komen doorgaans geen Ne-
derlands geld op zak, maar het
toevalwilde dateen dameuitNe-
derland ditwel bij zich had. Op
hetvliegveldmerktezij dathaar
tasopen wasenze mistetoen der-
tien briefje van 1.000 gulden.
Voor dekamers van deColombi-
aanse gasten werden grote zak-
ken aangetroffen, vol met zeer
durekleren, porselein, kristal en
zilverwerk, mogelijk afkomstig
van winkeldiefstal.

Kinderen aan slechtepad

Auto en geld gestolen
PHILIPSBURG — In de

nachtvanzaterdag opzondag
rapporteerde een man dat
zijn autowas gestolenvanzijn
huis in Simpsonbay.

Anderhalfuur laterkwam hij
vertellen dat hij wat rondgere-
denhad in Marigot en zijn auto
had gezien met twee jongens er
invan eenjaar ofveertien. In Co-
lebaywas deautotot stoppen ge-
brachten detwee jongensrenden
weg. In de auto werd een radio-

cassette- speler aangetroffen,
een draaitafel, fototoestellen,
een zak met alle mogelijke arti-
kelen en het wiel van een motor-
fiets. Al dezevoorwerpen werden
op de politie- wacht gehouden
voor verder onderzoek.

Zondagmorgen kwam een da-
me op het politiebureau met een
kleine jongenen ze vertelde dat
deze jongeman 2.400 dollar uit
haar huis had gestolen. Hij werd
opgedragen aan derecherche en
het onderzoek gaat voort.

■ v
BOTICA BONAIRE N.V.
HEEFT VACATURE VOOR EEN
ASSISTENT(E) APOTHEKER

Handgeschreven sollicitaties te zenden aan:
BOTICA BONAIRE N.V.
KAYA GRANDI 27
(P.O. BOX 7)
KRALENDIJK-BONAIRE.

V. — J

» stockmarket «

AMSTERDAM TODAY MARCH 16,1988.

Aegon 72,30 KLM 33,90
Ahold 72,60 Meneba «" 57,50
Akzo 105,00 Philips 29,00Cred.lyon. 44,50 Royal Dutch 221,70
Fokker 25,10 Telegraaf 255,00
Gist.Broc. 33,30 Unilever 114,70
Heineken 128,70 Index 243,40

NEW YORK STOCK EXCHANGE
Abbott labs. 48 5/8 - 1/8 lEM 114-1 5/8
American Exp. 26 1/2 - 1/4 ITT 96 1/2 - 1 3/8Apache 7 7/8 + 1/8 Johnson &J. 84 1/8 - 3/8
Am.Tel.4 Tel. 28 5/8 + 1/4 McKesson 30 7/8 + 1/8
Amoco 75 - 1/8 Merck 4 Co. 158 1/4 - 3/4
Anheuser B. 31 7/8 - 1/4 Minnesota Mng 62 3/8 + 7/8
Becton Dick. 59 3/4 - 1 1/8 Mobil Corp. 43 3/8 - 1/4
Campbell S. 28 1/8 + 1/4 Monsanto 80 1/8 - 3 1/4
Chrysler . 24 1/8 - 1/4 NCR Corp. 60 3/4 - 1 1/2
Citicorp 19 7/8 - 1/4 Norf .South. 28 5/8 - 1/2CocaCola 38 1/2 - 3/8 PPG Indus. 39 1/8 + 3/8
Diebold 46 5/8 - 1/8 Philips Ind. 20 3/4 + 1/4
Digital Eg. 116 1/4 - 2 1/2 Placer D.M. 12 7/8 + 1/4
Dupont 86 3/4 - 1/4 Northrop Corp. 29 3/4 - 1/4
East.Kodak 43 1/8 - 1/4 Pac.First Fin. 13 - 1/8
Exxon 42 5/8 + 3/3 Pfizer 54 1/4 - 7/8
Figgie 'A' 62 +1 1/2 Phelps Dodge 41 1/2 - 1
Firestone 63 1/8 + 1 3/8 Philip Morris 22 3/4 + 1/4
Fluor 18 3/8 - 3/8 Quaker 46 + 1/8
Genl.Electr. 43 3/4 unch RJR Nabisco 51 + 1/4Genl.Motors 71 3/4 - 1/8 Sara lee 41 7/8 + 1/2
Gulf & West. 81 1/8 + 1/8 Shell Trp.Tr. 81 5/8 + 3/4
Hecla Mng. 14 + 3/8 Southern U. 7 1/4
Hilton ' 88 1/8 - 1/8 Unisys ■ 34 3/4 - 3/8
Homestake Mng. 15 1/2 + 1/4 Unocal 36 1/4 - 7/8
DOW JONES LOCAL STOCKS
Industrials 2.047,41 - 2,66 Ant.Brewery HFL.7S - 85
Transportation 848,01 - 1,04
PEUTER.

jSpr} MiU)UUO&aittIKi:SBAMiN.V.
XL$ INVESTMENTDEPARTMENT
S7»brf For further information call

I l^^^l Tel. 612511/612991612294

T

Koersen Centrale Bank |
NOTERINGEN CENTRALEBANK VANDE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIGOPWOENSDAG 16MAART 1988EN TOT NA-
DER ORDER:

US DOLLAR 177 1-78 1.80
CAN DOLLAR 1.395 1415 1.435
PND STERLING 3.225 3.28 3.34
NÉDGLD 94.30 95.02 95.82
80UVAR —■ ,77 —
ZLU FRANCS 128.48 129.20 130.00
FR FRANCS 30.05 31.15 31.85
DUITSC-MARK 106.09 106.81 107.61
SURGLD — 100.07 102.59
ITLIR6 LH 1.41 1.47
AR FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENTVANFINANCIEN EN GELDIG VANAFHEDEN 16MAART
1988 EN TOT NADERORDER.
9.75% OBUGATI6L€NING€NP€R 85/89 99.56

13 % OBLIGATI€L6NING€NP€R 86/90 103.83
12 % OBLIGATI€L€NING€N P€R 88/92 103.84
10.5 % OBLIGATI€L€NING€NP€RI9BB 100.10
10.25% OBUGATI6L€NING€N 1986P€R 1990 100.07
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLEOBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.21%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HET LOKALE BANKWEZEN.

Bnnco moUSTRIRL DE ÜEHEZUELB

m_É^Tjk-; maakt de wisselkoers bekend

'^fe^^ van de BOLIVAR, geldig tot
DONDERDAG 10.30uur

AANKOOP VERKOOP
Cash - Cheque

l’. 5,40 ’. 5,60 J'OfOÜ J
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* OverheerUJke chocolade 1'; Paaseieren, |
* Belgische Paaseieren

I* Hersheykisses,
* Fondant eieren

en kippetjes.
Teveel om op te noemen.
Kom zelf centkijken, bij

[candy]
(barrel

L_ RoMweol7

BRIL?

~^j^9 Caribbean Optical
de allernieuwsteC^jf modellen voor U.

Alle soorten glazen
Mm en brillen vindt U bij:

I^X&W Ifam* mmmmV/1/èwlWaTO' Rom naar «cs/iVv% ÜAnilot" W
\ W*. J PPunda r

| Pietermaai 20
J Groot assortiment

KINDERFIETSEN) (meer dan 40 soorten)

fk^ Pa limpia kuré,
Vs(]K kap palu,
/^wfeiantamentuW / di gras
J^TitrukditeraófII l grijs,

-M&2\%l hala waya,
metsla,

ets. TEL.:85743J

,

Engelse Handelscorrespondentie
Aanvang: donderdag 17 maart 5:30 uur.
Inschrijfgeld: ’.lO.-
Inschrijven: L.E.M. Punda

\ Tel.: 612640 tussen 4:00 - 8:00 uur. -^jjjfmm^^7

fEVEREADYI
RECHARGEABLE

Bal Brilt, til. 611036/96 Plenarirwej (Banda Curoil)

(~ TE HUUR." —^i
DIRECTIEWONING TE JANTHIEL
Modernestijl/2 verdieping, chloorvrij iwembad,hoekper-
ceel- prachtig uitzicht. Naarkeuze: geVongemeubileerd.

SMin.: 1 jaar Max.: 3 jaar.Tel.: 674413 tussen 7-9 p.m. Prijs:
n.o.t.k. /^

tros X*.

GEVRAAGD

COMMERCIEEL MEDEWERKSTER
leeftijd tussen 30 - 40 jaar

HAVO, type-diploma, goede beheersing van de Neder-
landse, Engelse en Spaanse taal zijn vereist.

Ervaring in telex-en computerbediening strekt totaan-
beveling.

Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae te
richten aan

Penha p.0.b0xi49

BWIA now 3x per week
Curasao-Trinidad v.v.

BWIA flies non-stop to Trinidad and LOW, LOW, roundtrip fares to London,
back on Thursday and Friday (and on JAN / APRIL fl. 1,506S"£^iJ"V"?mg yOU W,th MAY / JUNE fl. 1,296even better connections to: JULY/DEC. fl. 1,716Barbados - Georgetown - Grenada - ... " -, j
c T w _" ■ P,„. Minimum stay 7 daysSt.Lucia " Martinique - St.Vincent - Max. stay6 months
Tobago - Toronto & London. ~^\

- ■- ■ _^BBW,A \

■^-*^mt*llmm^mmm Ik*
For reservation and information call your

International travel agent or ALM at 613033-81322,
*~«in«v*>.ojA".j.vCaiAJ'.Ti<« and in Aruba, ALM 21852.

m

r '—*NBiedt zich aan: 1

BETROUWBARE
TUINMAN

dieopregelmatige basis tui-
nen wil onderhouden.

Voor informatie s.v.p. 's
avonds bellen op telefoon:
614725.v J

GEVRAAGD
vertegenwoordiger/

ster
Vereisten:
* Minimaal Mavo-

Diploma
* Eigen auto
* Goede contactuele
eigenschappen.

Leeftijd tussen 25-30 jaar.
Geïnteresseerden gelieve te
bellen

Telefoon: 72349
voor een afspraak.

H«l Mt»HWtIIMttIH«IHIMIIIMimiIIIM»K

/\HI en 'euKe 9ezor|de hond vindt Uin het die-
ill . qfr renasiel Parera! Ze zijn er in aile maten en

%^'Wi. kleuren.j| ____]:

\\ CURACAO I, presenteertopwoensdagl6maartintheatrede Tempel <
KAOS

Regie: Paolo en Vittorio Taviani. (
Aanvangstijd: 8.30 p.m. /

Caracasbaaiweg 43 KOOPJE
WÊSEkfÊÊ Stenen woonhuisEi^SSl MISSOURIWEGISlw%» -*m

Bt>ir2Zróm\ 4 slaapkamers en 2 badkamersHKQSidi Granieten tegels
616700-616777-614777 Slechts ’.40.000,-
Facsimile 616717. Financiering mogelijk.

%mmÊmmmmmmmmmmmmw

heeft speciaal <JgWO
yékT bUCNf vJ f\ ! dezeweckeen (g^-^5

LENTE-BLOEMEN MANDJE
(prima vera)

| Normaal ’ .^SÖDeze week ’ ■ fcZiOU
L Onze paasdecoraties zijn al binnen. Op verse paasbestellingen ge-
("_ maaktvóór 26 maart hebben wij ook een specialeprijs.

Voorbeelden te zien bij BonsaiZuikertuintje.

j!r*gr\_ Gezellig joh, kom gauweens langs.
i-E-MÉfr' Tfn.: 79843 MW

Kursus: Spreekvaardigheid in hetopenbaar
(Public, speaking)

Aanvang : Heden woensdag 16maart 1988
(vrije introduktie-les)

Duur : 17 weken (éénmaal per week 19.00 u. -22.00 u.)
Tijd : 19.00 uur(7 uur n.m.)
Plaats : Universiteit v/d Nederlandse Antillen

Lokaal D/4.
l Inlichting/Inschrijving: Tel. 8721&. j

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

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

Mr. J.La Cruz.

p"""""^ mooie kollektie
fantasie-sieraden en ceintuurs
Panties en B.H.'s.

Boutique ]P
m^yi Caracasbaaiweg I f-^^Wm m k?»Sfe{ Tel.: 613496 eJ^ZT «35T JJS&

I PAKKETTEN NAAR NEDERLAND
I NU:e IN PRIJS VERLAAGD

" MEER SERVICE

""""" AIEROCARGO
" nu: vanaf fis 3.15 perkilo (minimum prijs fis 40.-per pakket).

" inklusief verzekering.

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

" Aanleveren: AEROCARGO N.V., luchthaven.

" Standaard dozen verkrijgbaar: a f 6.50 en f 4.50 per stuk.
CURACAO: Te1.82244, tst. 56 en 24

lELMERLIBERIA ARUBA: Te1.22470
SHIRLEY MILLERSÖN RUDY RODRIQUEZ

Bubblegum Wedstrijd

\am W t>TlE»*\sta-Rosaweg 17

fOG>\ S. f Tel.: 75996

)J° f /£ZK Wiekan de grootste

4^\/W^\ Bubble blazen
,C \«ure"Lle»m van kauwgum?
]/ \__^ Er z,jn pnjzen voor de

drie beste "blazers".
De kinderen die meedoen, kunnen 3 stukskauwgom
komen halen om thuis alvast te oefenen!

/" Is YourBathtub
RATED X? a* 0^"Ifyour bathtub is not becoming to tjbr ■-^ (s.
you, thenyou should becoming to US." \ ' ' / V)
YES! Sp£/ Ó
We can resurface your:
*Bathtub *Sink * Ceramic Wall Tile *Kitchen Appliances
inyour home withPorcelaincoat in white ordecoratorcolors.

§&5 ForFree Information
*==>■! call or write your local

\ . . / Perma-Ceram dealerat: Paralelweg 36V7~r?y Telephone 88019V_£2L — J

|^" SINCf^969 j^^^

■ —""■— I I — l -MW m

[GEVRAAGDSECRETARESSE
Vereisten: I
1)H.A.V.0.-opleiding I
2) Computer ervaring.

BREMARAGENCIES N.V. I
George Maduroweg 4 I

p ■ ■ " ..<

j Revlon Group has a vacancyfor

SALES/MARKETING MANAGER
— Must be in the possession ofa cosmotolo-

gical degree— Must have international experience with a
minimumof 5 years— Willing to travel.

Please forward resumé with picture to
BREMARAGENCIES N.V.

George Maduroweg 4
HHHI^^^^HI^HBHHHBH^iHBH^^^^^.

— , ■—*

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

* Donderdag 17maart 1988
vanaf 09.00t/m 14.00 uur

* Blauwduifweg, Kolibriweg, Warawaraweg, Boebiweg(oostelijke gedeelte), Kinikiniweg, gedeelte Chuchubi-weg(tussen Kinikiniweg en Corriweg), gedeelteSchoutbij Nacht Doormanweg (tussen Kinikiniweg en CentroMedico Aesculapius).

sësKODELAs^
♦ -fe ■kVIBk AuÊéêoliik ÊntÊtnoht verkrijgbaar

ÊÜ% BOUWBEDRIJF A.W.A 1% M m*▲ QUIUWHIJK iRVIRwSJIf ~7~tiLnb lendering n-v k mi**» Jéuxa alle botka's
*sBH£* m jji wQQf fl/yCrl alle supermarkets

heefteenVMDRI^LEIDER- IHBIÉ^ VtSÈ V alleparfumerieën
HOOFDUITVOERDER % ac meeste toko's

NaasteenopleidingopH.T.S.-niveauiseenruimeervanng » Ik
in een soortgelijke funktie een vereiste. PM m öiillA NIVEA Bi-^- MA ■» -.!_iPv " " sunmtik &m tonic *KVEA PfO^DOfO ISOIZSchriftelijke sollicitaties te richten aan: J r^sw^,V pA «ivfa

" m «wji^^niw ■*«*■■.

Bouwbedrijf A.W.A. Lendering N.V. I > ZlLm ' Xr-surr "" COS-TIOtICSP.O. BOX 3039 Curasao N.A. J hmwm SUno,ï ,* "^J
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	illustraties
	WILLEMSTAD-Daterbij de KAE activiteiten gaande zijn, is voor automobilisten en de "joggers" die dagelijks langs de water- en electra centrale rennen, duidelijk zichtbaar. Het terrein achter de KAE, dof ook eigendom is van dit bedrijf, ligt bezaaid met allerlei materialen en grote installaties. Dat is nodig, bevestigde woordvoerder Ludwig Muijden desgevraagd, voor de bouw van een nieuwe ketel en turbine die een deel van de oude centrale moet vervangen en tevens een uitbreiding van de KAE- capaciteiten betekent. De ketel en turbine moeten in december opgeleverd worden, dan zal ook de "rommel" op het terrein opgeruimd zijn.
	HENRY By Dick Hodgins
	BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
	BEETLE BAILEY By Mort Walker
	REDEYE By Gordon Bess
	WILLEMSTAD – Tijdens een briefing door de staf van commandant Zeemacht in het Caribisch gebied overhandigde de directeur materieel Koninklijke Marine schout- bij- nacht ir CU. van den Berg de eerste helderheids- versterker- richtkijker voor het korps mariniers in de Nederlandse Antillen en op Aruba aan de chef staf, kolonel der mariniers W.H.W. van den Born. Deze kijker werkt "restlicht" versterkend waardoor men ook 's nachts goed kan waarnemen. De directeur materieel brengt tot 19 maart een werkbezoek aan de Antillen en Aruba, vergezeld van hei hoofd Instandhouding Mariniers- materieel, majoor der mariniers B. van Lierop. Op het programma stonden onder andere opwachtings- bezoeken aan de gouverneur, de minister-presidenten de gezaghebber, een bezoek aan de marine- lokaliteiten, een vaartocht aan boord vanHs Ms Woerden en een bezoek aan de kledingfabriek Unitex op Bonaire. Morgen reist de schoutbij- nacht naar Aruba, waar hij de gouverneur en de marinierskazerne Savaneta zal bezoeken.
	ORANJESTAD – In het Instituto di Cultura vindt vanavond om zeven uur de opening plaats van de expositie 'Escultura 1986-1988' door leerlingen van beeldhouwster Maritza Erasmus. De foto laat zien, dat de laatste hand gelegd wordt aan werkstukken.


