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SLECHT
rV, eerste commentaar van
kH-leider Kok liet er geen
oJtfel over bestaan dat deze
\ClJ haar verlies volmondig
J*ent. Kok noemde het bui-pLS"""I'^ droevig en
tw^de datde moeilyke bood-
(LaP, detussenbalans, mede
(Let is geweest aan het
VftStreuze verhes- Tbcb
\ tde coalitie niet breken,tr^i hij. Het huidige beleid
%' worden doorgezet. Kok
IWe hoop dat"de coalitie-
\£er er ook zoover denkt".
$sv bleek ook inderdaad hetom*l te zijn. De lage
Nf tust noemde Kok slecht
'"o* e-- democratisch rune-nen van Nederland.[«irj ltwerd beaamd doorD66-
-«it^6*' Van Mierlo. Deze ver-
\^e partijleider consta-

teerde dat zijn electoraatzich
verbreedt en verdiept. Van
Mierlo constateerde dat dit
voor zijn partij de zevende
achtereenvolgende verkie-
zingswinst is, gerekend vanaf
1985. De winst is structueel,
dit zijn geen "eendagsvlie-
goverwinningenI',1', aldus Van
Mierlo.

GEEN BREUK
Uiteen NOS/Interview-onder-
zoek blijkt overigens dat 41
procent van de kiezers die
tijdens de Tweede-Kamerver-
kiezingen in 1989 stemde op
D66 ditkeer is thuisgebleven.
Dat duidt erop dat de winst
van D66 vooral ten koste is
gegaan van de PvdA.

Fractievoorzitter
Brinkman van het CDA viel
het allemaal nog mee.
Brinkman zei na de pijnlijke
maatregelen van het kabinet
in de tussenbalans, erger ie
hebbenverwacht. Ook hij zei
te hopen dat het "buitenge-
woon vervelende*verlies voor
coalitiepartner PvdA niet op
termijn zal leiden tot een
breuk in het kabinet.
Evenals Kok en Van Mierlo
fronste hy de wenkbrauwen
bij de lage opkomst van 55
procent.

LAAGTERECORD
De opkomst by destatenver-
kiezingen 1991 onder-
scheidde zich vooral als diep-
tepunt in de belangstelling
van de kiezer sinds de jaren

zestig. Dit jaar dreigt het
laagterecord van de provin-
ciale-statenverkiezingen van
1987 (66,1 procent) te
worden gebroken.

Dat het overigens nog
lager kan bewijzen de
opkomstcijfers van de ver-
kiezingen voor het Europees
Parlement. Deze verkie-
zingen zijn by dekiezer zelfs
nog minder populair, getuige
de opkomstpercentages van
1989 (47,2 procent) en 1984
(50,5 procent).

De diepterecords in
opkomstpercentages sinds de
jaren zestig waren wat de
Tweede-Kamerverkiezingen
betreft in 1979 (78,5 procent)
en wat de gemeenteraads-
verkiezingen betreft in 1990
(61,9 procent).

STATEN
Wat de provinciale staten
betreft werd het CDA de
grootste partij met in totaal
257 zetels, twee meer dan
vier jaar geleden. De PvdA
kromp van 261 naar 166
zetels, een verlies van ruim
honderd. D66 boekte een zeer
forse winst van 71 zetels en
komt uit op 116, 1 als
de WD, die er vier op
vooruit ging.

Van de kleinere partijen
namen SGP/GPV/RPF
verder afstand van Groen
Links. De kleine christelijken
kwamen samen uit op 47
zetels, twaalf meer dan in
1987. Groen Links ging er
vier opvooruit: 36 zetels. De
Centrumdemocraten krijgen
voor het eerst een zetel in de
staten van Zuid-Holland,
Noord-Holland en Utrecht.
De Socialistiese Party neemt
met een persoon zitting in de
Staten van Noord-Brabant
en de Groenen krijgen er een
in Noord-Holland.RegionaalUNICEF-hoofdReid:

Epidemieënbedreigen
tienduizendenIraki's

%^MAN - Epidemieën
JV.. tyfus, cholera en

kunnen in de
Vj/^de weken by het

ler worden van het
N> **et leven van tien-
jj^^denmensen in Irak
e hk bedreigen, zo[Ven VN-functiona-
jLft

er* woensdag ver-

jL^enen dat het land op
b^fi11^ s^aa^ van wa*- een

kan worden, zei,foj r^ Reid, regionaal hoofd
% Jet VN-Kinderfonds
Ss^> in Amman bij terug-

keer uit Irak. "Het aantal
doden dat het gevolg kan
zijn van alleen al een van
dezeepidemieën kan datvan
die in dehele oorlog vielen al
gemakkelijk overtreffen - wij
praten over tienduizenden,
aldus Reid.

"Het lijdt geen enkele
twijfel dat Baghdad het uit-
breken van verschrikkelijke
epidemieën te wachten staat.
Dit kan gebeuren in de kom-
ende paar weken". In Al-
Basrah is de situatie waar-
schijnlijk slechter dan waar
ook in het land.

ZWAAR VERLIES
De Partij van de Arbeid
boekte zwaar verlies. De
partij verloor haar koppo-
sitie in vier provincies: Zuid-
en Noord-Holland, Friesland
en Flevoland. In Flevoland
en Utrechtzijn de socialisten
zelfs afgezakt naar een

vierde plaats, achter CDA,
D66 en VVD.

Het CDA zit in Limburg
niet ver meer af van haar
oude machtspositie. De Chris-tendemocraten wonnen driezetels en bezetten nu 31 van
de 61 plaatsen in de staten
van deze provincie.

De opkomst voor de ver-kiezingen was laag: 52,1 pro-
cent. Hekkesluiter wasNoord-Brabant, waar slechts 46,9
procent van de stemgerech-
tigden kwam opdagen. Het
meest gemotiveerd waren de
Friezen met een opkomstper-
centage van 62,9.

Belangrijkedoorvoerhaven naar VS
Guatemala: 3.5 toncocaïne gevonden
StIeATEMALAsTAD -°e
n-fch politie isNd ?a& geslaagd de
JVe e leggen op eenN opartiJ cocaine. Het
I,*1» a it? een hoeveelheidJ^f?okilo, de grootste
l*»i J*ll» de geschiedenisNis f Middenameri-

ri* nd- De waardey C 8S wol"dt geschat%Wr dan een miljard
fc. n,

h]eeri werden gevonden
L s °ndergrondse opslag-
J%et

0p een boerderij 190
khoofj 1" ten noorden van
ÏT R Stad' zo zei minister'^rrT^^enlandse zaken,uo Mendez. Het land-

goed is van de voormalige
burgemeester van de
Zacapa, om wiens uitleve-
ring de Verenigde Staten al
eerder hadden gevraagd in
verband met drugshandel.

Guatemala is een belang-
rijk doorvoerland voor
cocaine afkomstig uit
Colombia op weg naar de
Verenigde Staten en mag
zich dan ook verheugen in
grote belangstelling van de
Amerikaanse anti-drugs-
dienst DEA. Een woord-
voerder van de DEA, dieniet
met name genoemd wenste
te worden, zei dat er weke-
lijks gemiddeld tien vlieg-
tuigen met drugs in Guate-
mala landen.

COALITIE BLUFT AAN
PvdAzoals verwacht zwaar onderuit, ook CDA levert in

D66 grote winnaar bij
Verkiezingen Nederland

vJ*EN HAAG - De Partij van de Arbeid is de grote
Zer *"J de provinciale-statenverkiezingen in

geworden, zoals ook was voorspeld. D66
rjK^i de absolute winnaar. Opvallend was dat het
*Wrf °°k "^^t inleveren. Met name in de grote

-tl» nen *n *iet zu*aen des landskreeg de PvdA grote
e jj*PPen. De beide coalitie-partners zijn het met*aar eens dat zij door moeten gaan met regeren.

""lift ne* om verkiezingen
1^gegaan voor de Tweede
t^?er danhad dePvdAzeven-
H»iVan e buidige 49 kamer-
r^UA moeten inleveren. Het
L-fa zou er drie hebben ver-
?o 6,i van de 54 zetels en D66
v6M 2rJn zetelaantal hebben

van twaalf naar
11^; Daarmee zou D66 een
Vy^aan-nek race met de
lou aangaan. Deze laatste
4m een winst van twee

oeken en °°k °P 24
fj^erzetels uitkomen. Ook
ti5 e-} Links zou met twee
tM *" in totaal achtKamerze--1 Stijgen.

PROVINCIAALS
Provinciale partijen boekten
ook enig succes. De partij
Nieuw Limburg haalde vijf
zetels, de Fryske Nasjonale
partij drie, Delta uit Zeeland
twee evenals de BrabantseOnafhankelijke fracties. DeOnafhankelijke partijen
Drenthe krijgen één zetel.

Red Adair:
Kuwayt-brand
kost jaren

LONDEN - Hetzalwaar-
schijnlijk drie jaar duren
voordat de honderden olie-
branden in Kuwayt zijn
geblust. Dat heeft deAme-
rikaanse oliebrandcnbe-
strijder Red Adair
woensdag verklaard.
"Het wordt de grootste klus
die ik ooit onder handen heb
gehad", aldusAdair. "Als wij
de zaak in drie jaarkunnen
klaren, ben ik gelukkig". Een
onderzoeksteam van Adair
is inmiddels naar Kuwayt
vertrokken om de schade op
te nemen die door Irakezen
aan deKuwaytse oliebronnen
en -raffinaderijen is toege-
bracht. De 76-jarige Adair
liet weten dat de voorberei-
dingen enige tijd zullen
kosten. Het werk zal boven-
dien worden vertraagd door
deBooby-traps en mijnen die
de Irakezen rond de olie-
installaties hebben ver-
borgen.

Dollar cent lager
AMSTERDAM - De

koers van deAmerikaanse
dollar is vanmorgen (don-
derdag) ruim een cent
lager geopendbij een rus-
tige handel. Op de wissel-
markt in Amsterdam werd

om tien uur Nf 1,7335 geno-
teerd tegen een slotkoersvan
Nf 1,7445 op woensdag.

Het
ldgere koerspeil was woens-
dagavond al bereikt op de
valutamarkt in New York.

Op vliegveld van Brussel:
Paramaribo: geschokt
door cocaïne-vondst
BRUSSEL/PARAMA-

RIBO - De Surinaamse
regering is "geschokt"
door het feit dat de grote
partij cocaine die in het
weekeinde inBelgië werd
onderschept uit Parama-
ribo afkomstig is. "Dit
voorval versterkt het

imago dat Suriname een
doorvoerland van
cocaine is", aldus het
kabinet van device-presi-
dent inParamaribo woens-
dag.
Volgens de verklaring spant
de Surinaamse regering zich
in om "op korte termijn" van
deze "negatieve beeldvor-
ming" af te komen. Zij wil
maatregelen treffen om het
opsporings- en vervolgings-
apparaat te versterken. De
Surinaamseregeringkondigt
devorming van een "speciaal
team" aan om de doorvoer-
lijn effectief te controleren
en bestrijden. "Bevriende
natiesen internationale orga-
nisaties" zullen om hulp
worden gevraagd.

Tijdens vlucht verongelukt
Wrakstukken gevonden
van Aeropostals DC 9

CARACAS - De sedert
dinsdagmiddag vermiste
DC-9 van de vliegmaat-
schappij Linea Aeropostal
Venezolana (LAV) blijkt
neergestort te zijn. Alle
inzittenden- 43 in totaal
-zijn daarbij omgekomen.

Zo heeft een functionaris van
Aeropostal woensdagmeege-

deeld. De wrakstukken zijn
gevonden op een berghelling
bij het dorp La Puerta. Alle
38 passagiers en vijf beman-
ningsleden zijn om het leven
gekomen. Het vliegtuig ver-
dween tijdens een binnen-
landse vlucht van Maracaibo,
de tweede stad van Vene-
zuela, naar het tweehonderd
kilometer zuidelijker
gelegen Santa Barbara delZulia. Naar de oorzaak van
het ongevalwordt een onder-
zoek ingesteld.

CAMPESINOS
Hetradiocontact met het toe-
stel werd tien minuten na
het opstijgen verbroken en
het vliegtuig kwam niet aan
in Santa Barbara. De vlucht
duurt normaal gesproken 25
minuten. Alle passagiers
waren Venezolanen, volgens
de woordvoerder. Het waren
voornamelijk veeboeren uit
dit grens-gebied met
Colombia.

Er werd rekening
gehouden met de mogelijk-
heid dat het vliegtuig
gekaapt zou zijn door de
drugsmaffia. Zo bleek
woensdag uit onder meer
politie-verklaringen. Sinds
dinsdag was men druk aan
het zoeken naar het toestel.
Men kwam de wrakstukken
pas op het spoor toen
groepen campesinos ver-
klaarden dat zij een vlieg-
tuig hadden zien neerstorten.
Andere campesinos spraken
over een explosie die ze
gehoordhadden. Daarna ging
men gerichtin hetbetrokken
gebied zoeken. Vanuit vlieg-
tuigen die daarbij werden
ingezet zag men uiteindelijk
het verongelukte toestel
liggen. De betrokken berg-
helling is zon vijfduizend
meter hoog.

Noodhulp van
EG aan Irak

BRUSSEL - De EG gaat
voor zeven miljoen gulden
humanitaire spoedhulp ver-
strekken aan Irak. De hulp,
op verzoek van het Interna-
tionale Rode Kruis en de
Wereldgezondheidsorgani-
satie, is bestemd voor
Baghdad. Inde Iraakse hoofd-
stad bestaat een groot epide-
miegevaar vanwege een nij-
pend gebrek aan schoon
water.

Kilo zware
gouden munt

SYDNEY - Australië
heeft op woensdag de
introductie van een
gouden munt aangekon-
digd met een gewicht
van een kilogram.
Deze munt, de Nugget,
wordt de grootste munt
ter wereld. Volgens een
woordvoerder van Gold-
corp Australia, eigenaar
van de munt in Perth,
betreft het de grootste
muntvan deze eeuw en de
grootste gouden munt in
de geschiedenis. De
Nuggetbestaat voor 99,99
procent uit goud en draagt
het beeldmerk van een
rode kangeroe. De nomi-
nale waarde van de munt
bedraagt tienduizend
Australische dollar (Nf
13.398). De werkelijke
waarde van de Nugget
bedraagt momenteel circa
Nf 20.362. De munt heeft
een diameter van 75 milli-
meter en is 12,9 milli-
meter dik. De Nugget
maakt deel uit van een
reeks gouden, zilveren en
platina munten, die de
Australischeregering bin-
nenkort op de markt
brengt.

NAAR OOSTENDE
De ruim 273 kilo cocaine
werd vrijdag per vliegtuig,
gehuurd door Trans Carri-
bean Airlines, vanuft. Para-
maribo vervoerd. Dinsdag
pas werd in Suriname
bekend dat het internatio-
nale vliegveld brj de Suri-
naamse hoofdstad opnieuw
als doorvoerhavenhad gefun-
geerd.

De verdovende middelen
waren verstopt in een lading
diepgevrorenvis. Volgens een
zegsman van de Belgische
Rijkswacht was men vorige
week getipt over de komst
van cocaine. Het toestel dat
op weg was naar Oostende
werd daarom omgeleid naar
Zaventem. Volgens hetBrus-
selse parket werd er een
arrestatie verricht. Over de
identiteit ennationaliteit van
de gearresteerde wilde hij
niets kwijt. In het recente
verleden zy'n in Oostende
verschillende drugsvondsten
gedaan aan boord van vlieg-
tuigen van dezelfde lucht-
vaartmaatschappij en even-
eens afkomstig uit Suriame.

I 1935-1990
TIP- TCP

■ BUKAREST - Een Roe-
meense soldaat bij het ont-
laden van humanitaire hulp
ter waarde van een miljoen
dollar, welke werd aange-
voerd door een vliegtuig van
de Amerikaanse luchtmacht.
Dit is een donatie in het
kader van het Handclasp-
project voorkinderen, kinder-
tehuizen, ziekenhuizen en
scholen inRoemenie.

(AFP-satellietfoto)

ÏRIGA - Bij een van de drie
nïexplosies woensdag in

Riga werd een brug bescha-
digd. Deze is een onderdeel
van een weg naareen militair
kamp. Bij deaanslagen deden
zich geen persoonlijke onge-
vallen voor. Er heeft nie-
mand de aanslagen opgeëist.

(AFP-satellietfoto)

Aanslagen inRiga

Humanitairehulpvoorßoemenië



"Vonnis-interpretatiebespreekbaar"
Metry: Curaçao wordt door
Sitek-eisen onbestuurbaar

WILLEMSTAD — Het
bestuurscollege van
Curacao heeft de finan-
ciële gevolgen van het
vonnis in de zaak Oed-
jaghir nog niet bekeken.
'Het is te recent en onze
juridische experts zijn
nog niet klaar met hun
analyse', aldusde gedepu-
teerde van financiën, mr
Faroe Metry. Volgens
Metry staat wel één ding
vast. Zou de Sitek drukop
de overheid blijven
voeren, loopt het eiland
kans in detoekomst onbe-
stuurbaar te worden.

De financiële gevolgen voor
het eilandgebied Curacao in
verband met de zaak Oed-
jaghir zullen aanzienlijk zijn,
aldus insiders. Zoals bekend
werd deonderwijzeres, Sonia
Oedjaghir, in een door haar
aangespannen rechtszaak
tegen het Rooms Katolieke
Schoolbestuur in het gelijk
gesteld. Het schoolbestuur
werd opgedragen Oedjaghir
een maandlijksekostwinners-
en kindertoelage met terug-
werkendekracht uit te keren
vanaf juni 1987.

Het bestuurscollege van
Curacao werd tegelijkertijd
in een vrijwaringzaak opge-
dragen fondsen ter beschik-
king van het schoolbestuur
te stellen zodat zij aan het
vonnis kunnenvoldoen. Naar

vernomen moet het schoolb».
stuur de leerkracht Oedjaghir
meer dan 30.000 gulden uit-
keren.

De onderwijsvakbond,
Sitek heeft een ultimatum
van 2 maal 24 uur aan het
schoolbestuur opgelegd. De
Amigoe is te weten gekomen
dat Oedjaghir vandaag zal
worden uitbetaald. Ook aan
hetbestuurscollege werd een
ultimatum door de onder-
wijsvakbond opgelegd. Zij
moeten binnen twee weken
tijd laten weten ofalle onder-
wijzeressen die kostwinners
zijn met terug werkende
kracht vanaf juni 1987 uit-
betaald zullen worden.
Zoniet zal de Sitek juridische
stappen tegen deeilandsover-
heid ondernemen.

VERTAALD
Het vonnis kan op verschil-
lende manieren vertaald
worden, verklaarde de gede-
puteerde van financiën, mr
Faroe Metry tegenover de
Amigoe. Dit ofschoon het feit
dat het vonnis nog steeds
geanalyseerd wordt.

Metry is tot de voorlopige
conclusie gekomen dat
rechter W. Stoové in zijn
beoordelinguit is gegaan van
de datum waarop een ver-
zoekschrift door Oedjaghir
werd ingediend. Dus niet de
geboortedatum van het
eerste kind van de onderwij-

zeres. in het gevalUedjaghir
werd een verzoekschrift in
juni 1987 bij hetR.K school-
bestuur ingediend. Dat, vol-
gens de gedeputeerde, kan
bij uitkeringvan kostwinners-
en kindertoelage een groot

verschil maken.
Ook bij derechtszaak Kui-

pers-Labega heeft derechter
zich in zijn beoordeling geba-
seerd op de datum waarop
een verzoekschrift voor het
verkrijgen van kostwinner-
stoelage werd ingediend.

De onderwijzersvakbond,
Sitek, aan de andere kant
zegt dat alle onderwijze-
ressen die kostwinners zijn
een toelage met terugwer-
kende kracht vanaf juni 1987
uitgekeerd moeten krijgen.
VolgensMetry zou datfinan-

cieel onhaalbaar zijn. Boven-
dien moeten deverschillende
vonnissen getoets moeten
worden daar zij op verschil-
lende manieren vertaald
kunnen worden.

De financiële gevolgen zijn
dat, de overheid alle onder-
wijzeressen en ambtenaren
die kostwinners zijn (met
terugwerkende kracht) zou
moeten gaan uitkeren. Dat
zou aanzienlijk en ernstig
zijn, aldus de gedeputeerde.

'Alweer wordt vlak vóór de
verkiezing een zogenaamde
strijd door een groepje
gevoerd om meer geld te
krijgen. Als we doorgaan is
dekans groot dat Curacao in
de toekomst onbestuurbaar
wordt', aldus Faroe Metry.

Politieke partijen beslissen:
"Functie gezaghebber
opnieuw evalueren"

WILLEMSTAD —De
functie en bevoegdheden
van de gezaghebber
worden onder de loupe
genomen. Daartoe wordt
een werkgroep opgericht
met afgevaardigden van
de samenwerkende poli-
tieke partijen. Wie daarin
zitting zullen hebben is

niet bekend, zo ver-
klaarde vanochtend pre-
mier Maria Liberia aan
de Amigoe.

Gisteravond besloten de
coalitiepartnersover deze eva-
luatie; daarviel ook eenbeslis-
sing over het lot van de
portefeuille van ex-minister
Louis Gumbs. Gilbert de

Paula zal de portefeuille (tij-
delijk) gaan beheren.

Behalve de portefeuille-
kwestie werd op verzoek van
de partijen ook de noodzaak
besproken om te komen tot
evaluatie van de gezagheb-
bersfunctie. Kennelijk
bestaat bij de partijen de
behoefte die functie te
toetsen en te herzien - indien
nodig.

De gezaghebber is nu
naast plaatselijk hoofd van
politie, ook voorzitter van
het BC en de eilandsraad.
Hij is de 'baas' van twee
politieke lichamen en dat
brengt soms wat problemen
met zich mee. Daar komt bij
dat de gezaghebber geen poli-
tieke of gekozen benoeming
is. De benoeming wordt op
voordracht van partijen
gedaan door deKroon.

"We moeten komen tot een
reële vaststelling van func-
ties en taken," zei vanoch-
tend premier Maria Liberia.
Wat veranderd zal worden is
niet bekend. Een der moge-
lijkheden is dat de gezag-
hebber in de toekomst
gekozen wordt of dathij poli-
ticus zal zijn. Ook het taken-
pakket is aan herziening toe,
zo stelde de premier. Over
deze kwestie was iedereen
het eens, zo voegde ze er nog
aan toe.

GGD waarschuwt voor
epidemie rode hond

WILLEMSTAD — De
Geneeskundige- en
Gezondheidsdienst waar-
schuwtvoor een epidemie
van de rode hond
(Rubella) die momenteel
woedt in Venezuela.
Vooral zwangere
vrouwen moeten
oppassen. Voor kinderen

is rode hond vrij
onschuldig.
Rubella manifesteert zich
doorroodheid in het gezicht.
Deze roodheid breidt zich
snel uit naar de rest van het
lichaam. Het kind is licht tot
matig ziek. Vaak zijn de
klieren in de nek opgezet. In
de helft van de gevallen
worden er nauwelijks enige
ziekteverschijnselen opge-
merkt.

Voor het ongeboren kind
is rode hond erg gevaarlijk
gedurende de eerste vier
maanden van de zwanger-
schap. Ook later in dezwan-
gerschapisbeschadiging aan
de ongeboren vrucht moge-
lijk.

De GGD adviseert aan
(mogelijk) zwangere
vrouwen en vrouwen die
zwanger kunnen worden om
indien zij naar Venezuela
moeten reizen, om contact op
te nemen met hun arts. Ook
aan vrouwen die de afge-
lopen vier maanden in Vene-
zuela zijn geweest en zich
hierover zorgen maken,
wordt het advies gegeven
naar de dokterte gaan.

Bij de GGD is de afdeling
jeugdgezondheidszorg te
bereiken op telefoonnummer
627212 voor informatie hier-
omtrent.

Gevaarlijke
klanten

WILLEMSTAD — Een
40-jarige buschauffeur heeft
woensdag problemen gehad
met twee van zijn passa-
giers. Zij wilden niet betalen
en werden daarom de bus
uitgezet. Eén van de twee
loste daarop een schot af met
een vuurwapen, maar hij
miste zijn doel: de bus. De
aangever is naar de
recherche verwezen.

MAN-woordvoerder Eisden:
"Geen coördinatie tussen
B.C. en Centrale Regering"

WILLEMSTAD — De
MoVimentu Antias Nobo
is verheugd over het
besluit van de centrale
regering om deminimum-
lonen te verhogen. Maar
tegelijkertijd moet de
MAN opmerken dat er
geen enkele vorm van coör-
dinatie bestaat tussen de
centrale regering en de
eilandsoverheid. Dit
bracht de MAN-woord-
voerder, Cedric Eisden
naar voren tijdens het
radioprogramma van de
blauwe partij.

Volgens Eisden heeft de cen-
trale regering besloten de
minimumlonen te verhogen,
omdat zij ervan bewust is
dat de huidige minimum-
lonen niet toereikend zijn.
De prijzen zullen blijven
stijgen zolang dehuidige coa-
litie partijen aan de macht
blijven, aldus Eisden.

Als voorbeeld noemde hij
de beruchte economische
maatregel van de centrale
regering. 'Toentertijd werd
een blik melk duurder dan
een krat bier', merkte de
woordvoerder op.

Eisden stelde dat bij de
eilandsoverheid het tegen-
deel het geval is. OpCuracao
krijgen meer dan 12.000 per-

sonen onderstand. NienJ-1
bekommert zich om de 1
uatie waarin diemensen jj
keren. "Waarschijnlijk te-j
degenen die zonder
zitten voor de regering 1
mee. De MAN komt toM
conclusie dat deeilandsol
heid de onderstandtreW1]
opzettelijk 'onderdrukt J
er later politiek voordee-
te halen.

De woordvoerder s
klaarde dat de onderst^trekkers bij de MAN, vo?
voor Mayra Coffie, hetzes
recht genieten als een *j
een verpleegster of een *keimeisje. Zij hebben
recht opeen goed en fat^
lijk leven.

Het is inmiddels tweefl
geleden datMayraCoffie 1
door haar opgestelde fï
van aanbevelingen bij J
eilandsoverheid indie?j
Daarin stelde zij niet a'J]
voor om de onderstan^
verhogen, maar ook otf,
nieuwe regelingen die W
huidige situatie passe*
komen. Tot de dag van'
daag wacht de MAN of
antwoord van het Bestu
college. En te bedenkei-
deze partij die beweert
het minderbedeelde vol
tekomen, deeluitmaakt
het Bestuurscollege.

ACU geeft obligatie
lening aan leden uit

WlLLEMSTAD—DeCoö-
peratieve Spaar en Kre-
diet Vereniging Ambte-
naren, ACU, zal als eerste
niet-overheid instantie
obligatieleningen voor
haar geassocieerden uit-
geven. De fondsen,
beraamd op 1 miljoen
gulden, zijn voor de con-
structie van een nieuw
ACU-gebouw te Otro-
banda bestemd. Het een
en ander werd gisteren
tijdens een persconfe-
rentie voorgelegd.

ACU-voorzitter, Andres Con-
stancia, verklaarde gisteren
dat het idee om de geasso-
cieerden bij de financiering
van het nieuwe gebouw te
betrekken uit die kring zelf
kwam.

Eind maart 1991 zal met
de constructie van een nieuw
gebouw aan de Pater
Euwensweg worden
begonnen. De kosten van het
project worden op 3.22 mil-
joen gulden geraamd. Ver-
wacht wordt dat het gebouw
in mei 1992 klaar zal zijn
zodat de ACU haar 30-jarig
bestaan in haar nieuw geb-
ouw zal vieren, aldusdevoor-
zitter.

De ACU-geassocieerden
kunnen een obligatielening
ter waarde van 500 of 1000
gulden kopen. De jaarlijkse
rente is 8%, wat vergeleken
met andere spaarrentes op
Curacao, zeer aantrekkelijk
is. De rente zal op een jaar-

lijkse basis uitgeK*1
worden.

De looptijd van de oM
tielening is 5 jaar. Na 'jaarwordt éénderdedeel'
de lening terugbetaald.'
wijl het resterende dee-
het vierde en vijfde jaar
gekeerd zal worden.

Vrouw door
boze vriend
mishandeld

WILLEMSTAD — Jj
39-jarige vrouw heeft J
teren de politie naar i
plaatselijk hotel ger°eM
omdat zij daar mishan jjj
zou zijn. Zij verklaarde A
haar vriend haar tijden8 J
woordenwisselingbij een 1
cing een duw had gegf J
waardoor zij enkele sCy (
wonden opliep. Omdaj^i
aangiftewenste te doen, j
zij verwezen naar
recherche.

WILLEMSTAD —vrouwen zijn deze week j

gehouden door de Cnf^Hospitality Service in
band met het stelen Jkledingstukken. Het J<
moeden bestond dat de
dames wat kleren ji
ontvreemd uitwinkelp9^
aan de Maduro- en de \$
renstraat. Het verrnö^j
werd bevestigd toen na *A
houding de gestolen k* ij
werden aangetroffe-1 J
papieren zakken die de l

dievegges bij zich hadde '\

Eerste Analiste Curaçao
naar Miss International

WILLEMSTAD — De
eerste Analiste van de Miss
Curacao verkiezingen
Semiah Faries isnaarLagos,
Nigeria vertrokken waar ze
op 23 maart deelneemt aan
de Miss International
Pageant. Het is de vierde
maal dat een Curacaose
schone aan dezeverkiezingen
deelneemt. In het verleden

hebben Curacaose
hoog gescoord en Joan "
nard werd zelfs gekozcPOallermooiste in 1987. Wj
aal 25 landen van hetAll „
kaanse en het Afrik* <
continent nemen aa-y
schoonheidsverkiezing f
Semiah Faries reis*^Caracas en Rio naar \'f
Zo maakt de Cvbeco be*

g&Sb± Lezen betekent
SaSËt Ontspanning.

FlokkerwegTZuncëüutntje'CoTTiweg

WILLEMSTAD — De
laatste dagen is de Setel N.V
druk bezig met het aanleggen
van optische vezel-kabels op
de Nieuwe Havenweg, Fok-
kerweg en Grebbelinieweg. Dit
in het kader van een project
dat sinds vorig jaar loopt.
Optische vezel-kabels zijn het
moderne alternatief voorcon-
ventionele koperen kabels. Ze
maken aansluiting mogelijk
op het Integrated Digital Ser-
vice Network en openen de
weg naar de introductie van
kabeltelevisie op Curaqao.

stemmer op Curaqao. De
auteurs (drs. Alvin Nicatia
(socioloog), drs. Frank Qui-
rindongo (socioloog) en ir.
Gilbert Cijntje (docent wis-
kunde encomputerkundeaan
de UNA) hebben het boek
gisteren overhandigd aan
gezaghebber Elmer Wilsoe.
Op bovenstaande foto staat
dit vereeuwigd.

■ WILLEMSTAD — De
Fundashon Aporte heeft in
samenwerking met de Uni-
versiteit van de Nederlandse
Antillen een boekje uitgegeven
met de titel 'Stemmen 0.X.,
maar op wie?

Het betreft een
vociologisch-statistisch onder-
zoek naar hetstemgedrag van
ie stemmer en de niet-
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£iPSY
GEVRAAGD

BEDIENEND PERSONEEL (mnl./vrl.)
Ook VARAïVTIERRACHTEN en PARTTIMERS
Vereisten:-Beheersing van Papiaments,

-Beheersing van Nederlands,
-Beheersing van Engels,
-Beheersing van Spaans.
-MAVO-opleiding.

Bellen voor een afspraak:
tijdens kantooruren tel. 673777.

GEVRAAGD
VROUWELIJKE

ADMINISTRATIEVE KRACHT
Vereisten:
— Middelbare opleiding met boek-

houdkundigekennis of niveau prak-
tijkdiploma of M.A.O.— Enige ervaring met P.C's.

Schriftelijke sollicitatie te richten aan:

Halabi Holding N.V.
Promenade Shopping Center
Schottegatweg (O.) 82
Telf.: 79842 of 78865.

She (ÜhrnmrU The Chronicle zoekt
SSSS&w*. een interim-manaöer

voor tenminste vier maanden
———^^^—

Hij zal gedurende die periode tevens werkzaam zijn
als uitgever en hoofdredacteur.The Chronicle is het eerste Van hem wordt verwacht dat hij de advertentie-dagblad van Sint Maarten. afdeling 'bijstuurt.

Deze krant verschijnt zes E en goede kennis van de Engelse taal en enigdagen per week in de commercieel inzicht zijn hiervoor een vereiste.Engelse taal. Licht administratief werk is een onderdeel van dezeHet dagblad wordt tevens functie.
verspreid op de Engelstalige Geboden wordt:eilanden in de regio. . Een goed salaris

Momenteel wordt . Een luxueus appartement
The Chronicle gereorga- . Een auto

niseerd.
Serieuze gegadigden kunnen contact opnemen met:
mevrouw I. de Maayer-Hollander.— Tijdens kantooruren telefoonnummer 672000
Na kantoortijd telefoonnummer 673376



Workshop
j^ILLEMSTAD — Vrijdag

'naart zal Roy Libiee een
J^kshop houden in zakej^assiek Contrabas. Libiee
1 >n mei 1989 afgestudeerd

;j* docerend musicus klas-?** contrabasaan hetKonink-
\tjjr- Conservatorium te Denyaag. Daarna is hij naar de
lenigde Staten vertrokken

zijn master of music te
,?-een aan het Yale Univer-
jjty School of Music. De

8 '"'ziekstijl die hij graag
S^elt, omvat: barok, klas-.ek en moderne twintig

Ij. Uvvse muziek. Liefhebbers.e graagwillen participerenJ:11 de workshop op vrijdag-
L/>nd om acht uur in hetL^itorium van het Cultu-

Centrum Curasao.Ijl? ve z'cn °P **e gevenv°ór1v via de administratie

' f»"? deCCC-muziekacademie, lH: 73510).
N^aterdag 16 maart zal
Oh e een recu^al verzorgen
y half negen 's avonds in
l * auditorium van het Cul-

' -Jt!?6* Centrum Curacao.ntree is gratis.

Expoitatie dialyse centrum

Stichting Diatel
Curaçao opgericht
SvEMSTAD — Op 13
A ari is ten overstaan
X^otaris mr. M.L. Ale-
Jr?6*" de stichting Dia-
\« opgericht. De
k|W n 8 za]l het doorNier-N^tjng Curacao te
\pn Diatel Curacao

*fc>^Se Centrum) exploi-

van debouwVy. Diatel Curacao dat
Vj het Thorax Centrum
\e

e Jan Noorduynweg zal
Nm? te staan, bereid de
?«Lltlg zich voor op haar
fo^stige taak. Op dit
l &t e nt wordtveel aandacht
kW6^ aan financiële
*%] n van de exploitatie,Nonnen van de behoefte
ft sch en administra-j^r^soneel, het plannen
i*5 %ie^scne voorraden e.d.
2*% " ting Diatel Curasao

IHt-mitiatief van de Nier-
Curacao. Door de

Sc tic van het Diatal
H) vao over te dragen aan

-^Wonderlijke stichting
A^ de Nierstichting
v Oh? naar handen weer
tSV? zich te wijden aan
k*>te h

n°den van nierpa-
W en aan voorlichting

Publiek.Dialyse-Centra in

Orlando (Florida) en
Amsterdam onderhoudt de
Nierstichting Curasao inten-
sieve contacten. Deze con-
tacten zijn al voor een belang-
rijk deel overgedragen aan
de stichting Diatel Curasao
die uit de ervaringen van
deze centra kan putten, die
ruim twintig jaar geleden
zijn opgezet. Zo is bij voor-
beeld op basis van de erva-
ringen van het Dialysecen-
trum van Amsterdam en
Orlando besloten dat het
Diatel Curagao met een
beperkt aantal patiënten zal
beginnen en vervolgens dit
aantal in een rustig tempo
op te voeren. Ook heeft het
DiatelAmsterdam technsiche
bijstand toegezegd. In de
beginfase zal een aantal mede-
werkers van het Diatal
Amsterdam gedurende een
periode van ongeveer zes
maanden met raad en daad
de stichting Diatel Curacao
bijstaan met het opstarten
van het Diatel Curacao.

Voorlopig zal de stichting
Diatal Curasao financieel
worden ondersteund door de
Nierstichting Curasao. Op
termijn zal de stichting
Diatel Curagao dan finan-
cieel zelfstandig moeten ope-
reren.

GEDEPUTEERDE METRY:
"Organisaties Otrobanda geen partij meer"

Overheid nog in onderhandeling
gronden rondom Brionplein

r.. Willemstad — Na
tv/ felle publieke dis-
|L siceind vorig jaarover
tv ontwikkelingen
IjjMom het Brionplein
tjjj * het of nu de stemmen
L" verstomd. Hoe staat
L met de ontwikke-
i^en?"Uiteraard zijn die
"jeÜ in volle gang", aldusdeputeerde Faroe
tg fy vanmorgen in een

ctie aan de Amigoe.

4t, °'gens zijn informatie is
H j^erheid nog steeds bezig
]g het onderhandelen over
>j. bankoop van particuliere
t "den. De terreinen van
'"«m e d&ire en die van het
lk**om zijn al in overheids-
Wf n"> maar dat is maar

factie van watwij nodig

hebben", vertelt Metry
De kerkgemeenschap in

het Westend-gebouw is nu
zover dat men bereid is de
verkoop te overwegen.
Verder willen de zusters
Rozendaal de Martinus-
school van de hand doen en
gaat Tauber akkoord met de
verkoop van zijn gronden,
maar dan wel voor een prijs
van 3000 gulden per vier-
kante meter en dat is vol-
gens de financiële gedepu-
teerde een veel te hoog
bedrag.

Metry zegt dat de over-
heid nu weer bezig ismet het
onderhandelen met de grond-
eigenaars om te kijken of zij
hun gedachten inmiddels
hebben veranderd. "Door alle
berichten die er in de media

zijn verschenen, verwacht ik
wel wat meer souplesse, want
men zal niet bekend willen
staan als degene die een
project heeft belemmerd."
Eventueel wordt er later een
onteigeningsprocedure in wer-
king gesteld.
Faroe Metry zegt dat de pro-
jectontwikkelaar 'Ultra
Classic' in de laatstegespreks-
ronde zich teleurgesteld heeft
getoond over het oponthoud
in de ontwikkellingen, maar
er toch begrip voor kon
opbrengen. Alain Christian,
vertegenwoordiger van TJltra
Classic', heeft verklaard dat
er met geduld zal worden
gewacht. De ontwikkelaar
dringt aan op een spoedige
voortgang van de ontwikke-
lingen, maar er is geen 'dead-
line' gesteld.

Hetzelfde geldt voor het
Bestuurscollege. Gedepu-
teerde Metry kan , niet
zeggen op welke termijn het
project tegemoetgezien kan
worden. Daarvoor moet er
gewacht worden op debeslis-
singen van de andere par-
tijen, zoals de eigenarenvan
deterreinen.

Volgens Metry is er op dit
moment geen enkel overleg
nxeer met de organisaties
van Otrobanda zoals Plata-
forma en de winkeliersver-
eniging SKO. Metry: "Zij zijn
uit de commissie gestapt,
dus zijn ze geen partij meer."

Mariniers
slaan er op los

WILLEMSTAD— Een 30-
-jarige man is woensdagflink
onder handen genomen door
ze 3mariniers. Het slacht-
offer verklaarde dat hij een
gevonden handtas naar de
kazerne had gebracht, maar
dat de eigenaar daar gecon-
stateerd had dat er enkele
bezittingen misten. Later
hadden de mariniers hem
gedwongen mee te gaan,
waarna hij door hen werdafgeranseld. Ook zijn identi-
teitsbewijs werd door hen
afgenomen.

BNA: Nieuwe emissie
ten laste van Curaçao
WILLEMSTAD

Dinsdag 2 april komt de
Bank van de Nederlandse
Antillen met een emissie
schuldbekentenissen ten
laste van het eilandgebied
Curacao. Het betreft een
zeven procent lening met
een éénjarige looptijd. Zo
maakt de Centrale Bank
bekend.

De inschrijving op deze
lening vindt plaats volgens
het reeds bekende 'tender-
systeem' die de inschrijvers
de mogelijkheid geeft bij de
inschrijving te vermelden
voor welk bedrag zij wensen
deel te nemen en tegen welke
koers, om zodoende kenbaar
te maken welkrendement zij
nastreven met de waardepa-
pieren. Vanafheden kan men
bij de commerciële banken
inschrijven op deze lening,
waarna op de laatste dag
van inschrijving, zijnde 28
maart, door de Bank van de
Nederlandse Antillen de uit-
giftekoers wordt bepaald.

Na sluitingvan de inschrij-
ving wordt een uitgiftekoers
en het leningsbedrag vastge-
steld. Inschrijvers die tegen
een hogere koers dan de uit-
giftekoers hebben inge-
schreven, ontvangen voor
zover mogelijk een volledige
toewijzing, dat wil zeggen ze
doen dan in de lening mee
methet volledigebedrag waar-
voor ze hebben ingeschreven.
Inschrijvers dietegen de uit-
giftekoers hebben inge-
schreven, krijgen de reste-
rende schuldbekentenissen
toegewezen totdat het
bedrag van de uitgifte
bereikt is. Zij die tegen een
lagere koers (lager dan de
koers van uitgifte) hebben

ingeschreven, krijgen geen
schuldbekentenissen toege-
wezen. Dit laatste omdat hun
inschrijvingskoers lager was
dan het vastgestelde
minimum.

De looptijd van de zeven
procent lening is één jaar
ingaande 2 april 1991 zijnde
de stortingsdatum van de
lening. Op 2 april 1992wordt
het uitstaande bedrag van
de lening a pari aflosbaar
gesteld. Hetrentepercentage
bij deze emissie van schat-
kistpapieren dat het publiek
wordt geboden, kan worden
gezien als één van de gun-
stigste momenteel opdekapi-
taalmarkt.

De schuldbekentenissen
worden behalve in coupures
van honderdduizend gulden
ook in coupures van duizend
gulden uitgegeven om
zodoende een zo groot moge-
lijk publiek te bereiken. De
schuldbekentenissen
kunnen te allen tijde aan de
Bank van de Nederlandse
Antillen te koop worden aan-
geboden met tussenkomst
van een commerciële bank.
De Bank van deNederlandse
Antillen zal dan trachten een
nieuwe koper te vinden voor
de waardepapieren. Deel-
name aan de obligatielening
geldt als een risicovrije beleg-
ging-

Bij de commerciële
banken en bij de Bank van
de Nederlandse Antillen zijn
brochures verkrijgbaar in het
Nederlands, Papiamentu en
Engels, waarin men nadere
uitleg kan vinden over het
tender systeem. Daarnaast
zal via de radio en de
kranten aanvullende infor-
matie worden verstrekt over
deinschrijvings- en stortings-
datum van de aanstaande
emissie.

Na verkiezingen mogelijk wijzigingen
Verkeer en vervoer
gaat naar De Paula
WILLEMSTAD —De op

landsniveau samenwer-
kende coalitiepartijen zijn
akkoord gegaan om de
vrijgekomen portefeuille
van verkeer en vervoer
(voorlopig) onder te
brengen by PNP-minister
van Financiën, Gilbert de
Paula. Hij wordt eveneens
vice-premier. Deze beslis-
sing viel gisteravond en
alle partijen hebben met
het voorstel, afkomstig
van de DP St Maarten,
ingestemd, verklaardevan-
ochtend premier Maria
Liberia-Peters aan de
Amigoc. Na de 12 april-
verkiezingen zouden
andereveranderingenaan-
gebracht kunnen worden
in de postverdeling en
zelfs de samenstellingvan
het kabinet, voegde ze er

WILLEMSTAD —Een 19-
-jarige jongen is dinsdag aan-
gehouden in verband met
een poging tot doodslag. Na
een woordenwisseling met
een jongemanvan 21, bracht
hij deze steekverwondingen
toe. Het vermoeden bestaat
dat dedaderverkeerde onder
invloed van verdovende mid-
delen.

desgevraagd aan toe. Over
de (via de media) gedane
uitspraken van de
Bonaire, Saba en Statius-
partners inzake enige
wensen voor het ver-
krijgen van de bewuste
portefeuille c.g. een
minister, werd gister-
avond, aldusLiberia, hele-
maal niet gesproken. Her-
verdeling van de porte-
feuilles wasnodig wegens
het vertrek van Luis
Gumbs, die tot voor kort
bij de Dp St Maarten was
aangesloten, maar over-
liep naar dePDP van Mil-
licent de Weever.

Louis Gumbs diende
eerder deze week zijn ont-
slag in op aandringen van
zijn ex-partij en de PNP. Hij
bezat op dat moment alleen
de portefeuille verkeer en
vervoer.

Reeds voor zijn vertrek
deden de nodige geruchten
de ronde over zijn opvolging:
meerdere partnerswilden ver-
keer en vervoer hebben;
andere zeiden aanspraak te
maken op een minister.

Gisteravond is er duide-
lijkheid gekomen, maar veel
van de definitieve herverde-
ling hangt af van de uitslag
van de eilandsraadsverkie-
zingen. Zo beaamde vandaag
de voorzitter van het
kabinet. In eerste instantie
werd aangenomen dat zij de
portefeuille zou krijgen, maar
dat zou een beetje te veel
worden. Liberia is naast pre-
mier ook PNP voorzitter en
leider en dekomende verkie-
zingen zullen in het kader

van de campagne nogal wat
tijd en energie eisen, gaf ze
toe. Vandaar dat de DP St
Maarten ervoor opteerde de
portefeuille te laten vallen
onderDe Paula.

De Paula zelf, die eergis-
tereneen persconferentie gaf,
zei over dezezaak toen abso-
luut niets. Hij had zelfs heel
weinig info over de vergade-
ring van samenwerkende par-
tijen.

Mevrouw Liberia zei dat
de DP St Maarten na de
verkiezingen weer van zich
laat horen en in principe nog
steeds aanspraak maakt op
een ministerspost. Dat ver-
andert pas indien hetregeer-
akkoord -waarvan de DP
medeformant is - gewijzigd
wordt. "In de politiek is alles
mogelijk, maar laten wevoor-
lopig even de verkiezingen
afwachten," aldus de PNP-
leider en premier.

Ze beaamde dat de post
verkeer en vervoer samen-
hangt met decentralisatie en
zei ervan op de hoogte te zijn
dat met name coalitiegenoot
UPB van Bonaire bepaalde
wensen heeft op dat gebied.
Toch zal het huidige voorstel
(dat door Gumbs goedge-
keurd werd en de decentrali-
satie naar Bonaire zou
regelen) herzien worden,
omdat dit voorstel te veel
verstrekkende financiële
gevolgen heeft voor de land-
skas. "Een derving van 40
miljoen op jaarbasis is geen
kinderspel. We zullen eerst
een compensatie moeten
vinden voor deze derving,"
bracht Liberia naar voren.

Curacao distributiecentrum
13 Maart presentatie
rapport Biesheuvel c.s.
WILLEMSTAD — In

samenwerking met
Curacao Inc. organiseert
de Vereniging Bedrijfs-
leven Curacao (VBC) op
woensdag 13 maart een
bijeenkomst voor het
bedrijfsleven over het
onderwerpDe verdere uit-
bouw van Curacao als het
distributiecentrum van
het Caribisch gebied', zo
maakt de VBC bekend.

Op verzoek van Curacao
Inc. hebben mr. B.W. Bies-
heuvel, oud-minsiter presi-
dent van Nederland; drs. N.
Smit-Kores, oud-ministervan
Verkeer enVervoervan Neder-
land en prof. dr. A. van der
Zwan, president van de Natio-
nale Investerings Bank, een
studie verricht over de ver-
dere uitbouwmogelijkheden
van de distributiefunctie van
Curagao voor demiddellange
en lange termijn.

De studie is thans rond en
in het rapport wordt een
uitgebreide analyse verstrekt
over de mogelijkheden op

onder meer het gebied van
zee-luchttranspport, vrije
zone en cargohandling. Ook
omvat het rapport concrete
aanbevelingen hoe Curacao
zich verder kan ontwikkelen
tot een efficiënte en effec-
tieve doorvoerhaven en de
functie kan gaan vervullen
van springplank naar
Midden- en Zuid-Amerika en
het Caribisch gebied.

Het 'driemanschap' is
bereid om hun bevindingen
aan het bedrijfsleven van
Curacao is presenteren en
gaarne nodigen de VBC en
Curacao Inc. het bedrijfs-
leven hierbij uit om aan-
wezig te zijn. De bijeenkomst
is woensdag 13 maart en
wordt gehouden in het audi-
torium van het Kurason di
Komersio, Kaya JuniorSalas
1. De presentatie vangt aan
omhalfzes 's middags. Belang-
stellenden kunnen zich
opgeven bij het bureau van
deVBC (tel: 611210, 611366,
615424).

MWILLEMSTAD — Van-
ochtend deed zich op de
Mahaaiweg een ernstig
ongeval voor waarbij een van
de voertuigen over de kop
ging. Verschillende mensen
raakten gewond.
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wijnen per glas op

Urüdag & Zaterdag avond

*

PotUitv 'Pumé «U U «buutte
*

*
Menu Wijnarrangement

V Naf. 58,50 Nat. 29,50 P.P.y
Ö|j& Voor reserveren: Tel. 6 1 4688 êltföi

ÜpNDERDAG 7 MAART 1991

Zware aanrijding te Mahaaiweg

«■Pitt
| Jan Bodegom 8e Co. N.V.

MAAK KENNIS MET BUCKLER
Vrijdag, 8 maart na 6 uur
n.m. bij de Waterfort

CZ^—jja y^S^S^^^^ Boogjes, laat Mensing & Co.
Sr M ik U kennis maken met Buckler,

ifli^l\ m u l\ net "non-alcononc"
Ix^Jil H tl -x 1\ / 1 /} '>,er van
r^^l wtß^ IÏysA^ V Heineken.

Een produkt van Heineken!

AMIGOE 3



ORANJESTAD — Tijdens
dens deculturele mani-
festatie ter gelegenheid
van het derde lustrum
van vlag en volkslied
en het eerste lustrum
van de status aparte
zal vuurwerk worden
afgestoken en zullen
ook buitenlandse
groepen hun medewer-
king verlenen. Deze
manifestatiewordt zon-
dagavond 17 maart op
Plaza Betico Croes

gehouden.
Enkele landen die een

bijdrage leverden aan de
verwezenlijking van de
status aparte, zoals Vene-
zuela, Colombia, Costa
Rica en de Nederlandse
Antillen, zijn bij de festi-
viteiten betrokken. Deel-
nemende lokale groepen
zijn: Papito y su Doble
Sabor, The Academy
Brass, Pierewietje/Flash,
Teatro di Danza Arubano,
Maryethi Werleman en
Erica Giel.

Geld vermist
na inbraak
ORANJESTAD — Ee'

vrouw uit San NicoWJheeft aangifte gedaan v*-*
inbraak in haar appart*
ment, waarbij bedrag*'
van vierhonderd dollar&
honderd florin buitjtf
maakt werden. He
hangslot van haar appfl-"
tement bleek vernield r
zijn.

Basisscholen:
basketbal en
en voetbal

ORANJESTAD — IDEFI^
zal op 9 maart een aanvar
maken met het mini-bask?(baltoernooi voor basi-1
scholen. Dit toernooi zal ÖJzaterdagen word%
gespeeld. Gedurende ma^zal ook het voetbaltoernooivoor basisscholen van st£>l
gaan. Er zal in twee groep 6*;
A en B, worden gespeel*
Voor nadere informatie o^>\\
het basketbaltoernooi enM
voetbaltoernooi kan cont*^
worden opgenomen metr^pectievelyk Eric Moharfl^en Igmar Davelaar t>H
IDEFRE (tel.: 25877 °24987).
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LOTTO ARUBA
SORTEO:MRTII-'9l
PROME PREMIO:

PASOLAMENTE
3 FLORIN

I LOTTO ARUBA
J

*<&$ ■ "
"Simply Sunsational"

Our Sales Department would like to get in contact with
professional dynamic male or female who is interested
in becoming a

SALES REPRESENTATIVE
of the most beautiful resort on the island

"Playa Linda Beach Hotel"

Don't hesitate!APPLY NOW!

For more information and appointments
call the Personnel Department at

tel. 31000 - ext. 807

/jk buro arends
yJ^§mL praktijkopleidingen
.

De volgende ISW opleiding start op Aruba:

MIDDLE MANAGEMENT
(Begint 12 maart 1991)

Informatie kunt U telefonisch aanvragen op n. 23515/Fax nr. 38463

Met ISW/Opleidingen halen mensen het beste uitzichzelfV )

MILES N.V.
CAREER OPPORTUNITY

We have immediate vacancies for the following forqualified applicants:
EXECUTIVE HOUSEKEEPEER
ACCOUNTANT
Please submit your resume with cover letter in cursive
writing to: MILES N.V.

E.G. Smith Blvd. 12
Oranjestad
ARUBA

f ARUBA DAILY I
ENTERTAINMENT

GEZELLIG UITGAAN???? f/J Natuurlijk met |(lm RIUNITE ON ICE
y|y Mercurius Trading Company

Sj Restaurant-Art Gallery __■» §5$ Gasparito3 J* Phone^7o44-37144 "^S^fTO" fflTyffl »1' 1w'i vcrwacMcn U II m««rt om met X
&,■ ons de "Dia di Hymno y bandera" y Sj& *-' promer lustrum di Status Aparte te jfi,
» vieren »

4.00 - 11.00 BUFFET CRIOLLO
S met live entertainment, f. 25,00 per persoon plus service charges. ifi

, VANAVOND GEZELLIG UITGAAN?? jjk
W\f%\ //'") Dan natuurlijk naar restaurant je

4-*S CATTLE BARON.Met internationa- $
ftj . ■^■~im^^r^^> Ie keuken, uitstekend voedsel, gezel- &
» ■ïïin^'^P^'O^-^^R^lr^ lige baren prima service. je

RESTAURANT D*ner6p.m.-11p.m. |
M L.G. Smith Boulevard 228. *S, Tel.: 22977. W

1 Drive - In: |
| Today at 8:30 |
I CAR CRASH |I "ONE MAN OUT" |

action 18 yrs. |

IBsf JMfcL \|IHH IBBjBjJMJffIBB maarti9^i ras

Msls ALLE 5 PUEBLO ZAKEN GEOPEND: itUflööHHJggß .

■HI -.I .„n n ,. zaterdag: non-stop . ~"

I IW-Hfj vnJdag= tot 20.00 uur 80Q|Q 00 uur
F zondag: 9.00 - 13.00 uur________

H____i_______ jfjl (■ f| i °Beefsteak 500 gram f. 3,95 _. _È__-èM*É_i

Rabo di Baca 500 gram f.3,75 Hyde Park catsup 28 oz f,«.75
Stoofvlees 500 gram f.3.55 Honi9 schelpjes 500 gr f. 1.99 §

1 ■ 1 Purr catfood asst 6 0z....: f. 0.61
. WïfTKM Conimex Sambal Oelek 50 gr f. 1.01 eliiJi3| Burg natuur azijn 0.75 I f. OJ9 \

Bologna 100 gram f. 0.70 Af 'Êk—' »
Turkey Pastrami .100 gram. f. 1.60 jF_ Wij doen onze «BUM» Il GenoaSalam' ::::::»ioogram t^\ m&t lnk

J
opcnbij Pueblo: H s

BFff^Tffll ______ m - 9rote sortering r lmëièiiüiJS' = lage prijzen 1 I
Hyde Park Grape Juice ...12 oz f.a.25 I = gezellig winkelen mW
Birds Eye French Cut Green Beans. .9 oz ff. 1.90 J - goede service IWeight watchers double fudge. 21 oz f. 7.15 H M|
Veg. all mixed vegetables 16 oz f. 2,80 II Pueblo onze supermarket \\

IP R"
' '-- — -—«^ ' ,-- mi ■ -- ■

W7?l FORALL YOUR TRAVEL NEEDS
/£/n_-> *AIRLItfERESERVATIONS

_’.— — *HOTËL/CARRENTALS
nuvasawcES *TOURS/SIGHTSEEING

*CRUISES AND CAMPERS

V.I.P. TRAVEL SERVICES
TEL. 39008 OR 38200

V J
tf \

Aruba Trade & Industry Association

CONVOCATION
for the annual general meeting of members

Date: Thursday, March 21 st, 1991
Time: 7.30 p.m.

Place: Casa del Mar Conference Room
Guestspeaker: Mr. Don Mansur
Agenda: As per circular letter

The Board.

" _ _
■■■■ ■

De examencommissie maakt hierbij bekend datbij vol-
doende deelname begin april 1991 er op flruba gele-
genheidzal uuorden gegeven tot hetafleggenvanradio-
-examen voor de bevoegdheid.

— Beperkt certificaat Radio
telefonie t.b.v. de Scheepvaart

Schriftelijke aanmeldingen kunnen geschiedenbij deDi-
recteurDirectieTelecommunicatiezaken,UUindstraat2l,
Oranjestad, flruba.

flfgeuuezenkandidaten dienen zich opnieuuu aan te mel-
den en hetexamengeld dient weder te uuorden betaald.
Aanvragen diena 25 maart 1991 binnenkomen, uuorden
niet meer in behandeling genomen.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich
melden zij de heer K. VIS, telefoon 26069.

KANTOORRUIMTE
GEZOCHT

IN ORANJESTAD
goede lokatie Centraal, grootte 80-100 m.

Voorzien van alle utiliteiten.
Reakties kunnen naar antwoordnummer 26,

bureau van dit blad, Cava B, Croes, 110,
Oranjestad, Aruba

/ \
TA BENDE

2 TERENO
propiedad na Bubali 81
Interesado por pasa na
TankiLeendertl7l,

puntra pa CALIXTO BRETEv )

f TE HUUR
AANGEBODEN

ARUBA
Appartement

ideaal voor vakantie-
gangers

in Oranjestad,
fl. 850,— per maand

Ser f april
).: tel. 23576

na 12 uur 's middags

JOB OPPORTUNITY
JL.A.JK.Iv.O.

LOCAL ARUBA REFINERY REHABILITATION COMPANY, N.V.
P.O. BOX 2150

San Nicolas, Aruba

is looking for qualified Arubans in the following jobclassifications
r

/

INSTRUMENT FITTERS
PIPE WELDERS

Successful applicantswill enjoy excellent wages and benefits
as well as the challenge of working on this important project.

If you are interested, come to the front gate of COASTAL
CORPORATION for an interview. These job opportunities
are for ARUBANS only.



AGENDA

ARUBA

,^TOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/°°-17.30 uur; zaterdag gesloten.

24333. Voor spoedgevallen
F> kantoortijd: 21639, 22316 en 24508.
"96boy 127-257.

TELEFAX: 22368.

c JNKRek. nr 10.815.445 Banco di

Ktie: 100

115.

(^KERTJES verschijnen op dinsdag en
1 j'^9en kunnen iedere dag tussen 08.00-
-bJ*1'14.00-17.00 uurworden opgegeven;. n*ve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die

"bandag en donderdag vóór 10.00uur
g; nen zijn, kunnen de dag daarop (dus

en vrijdag) verschijnen.

ScopEN
(»J E-'N: 20.30 uur One Man Out""Vlßjr).
K ********Ü^'CA'S (nachtdienst)
**«M ° bruB: PoPular. ,el-: 32147."ba brug: San Nicolas, tel.: 45712.

£CHTREGELING DOKTOREN
0 n 18.00-07.00 uur):

l^iestad. Madiki,Tanki Flip, Noord, Tanki
tTT'dert, Paradera en Sta Cruz: dokter
J,". Guda, Irenestraat 21, tel.: 21839/
■vü
Hj. Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
k?!9r E. Westrate via Centra Medico San

tel.: 48833.
v. ********op> BRANDGEVALLEN, ongelukken of
tj, °' ander ongeluk gelieve Alarmeen-

opte bellen, tel.: 115)
********J^TRo MEDICO CARABOBO (Enge-

*ai traat 7' ,el: 21777): de wacht heeft
LG. Beke-Martinez, tel.: 24696.

********)u .GELE KRUIS ARUBA
(Koningstraat 22,

!?'£"444): dagelijks van 07.30-12.00/15.30--l^uur
%Z*üaS te Paradera (tel.: 25543) van
tós" 11 °° uur; dinsdag: San Nicolas
y^J/Noord (23425) van 08.00-11.00
Dj' Woensdag: Santa Cruz (28288) van
(v^°-11.00 uur; donderdag: Dakota
It?08), Oranjestad (23168), Savaneta

°?0) en Brazil (48301) van 08.00-11.00

S ********- COTICS ANONYMOUS HELPLINE:: 38989 (24 uur perdag).
i ********J?S-HOTLINE: Vragen? Bel dan 23040/, 3s*tusseno7.3o-12.00/13.00-18.30uur.
K *"**"***
%KtaPRIDE (Van Walbeeckstraat 25, tel.:

' ''W'1 voor inlicntin9en omtrent preventie
i "01/drugsmisbruik.

Ai ********1y^STYINTERNATIONALARUBAfP.O.
' 1029): tel.: 27808/48124.

********
Dq-MrubA
j§t,!-QERDAG: 18.00 Cartoons; 18.30
N^^oiz Today, 19.00 Profile of
\^l6' 19.30' CIFEPE-programma;
Ci^ 5 Documentary; 20.00 Telenotl-
f'rjrJ ?0 30 Gobierno ta informa; 21.00
0| t 9 News;22.00 Miniserie: 'Onwings
\i99le'; 23 30 Sports Tonight; 24.00

********-fel"i Sb 20.00 uur presentatie van

' VfuJ'teraire werken - Biblioteca Nacional■ Vstad.

' 5?* T' ** }y°ETBAL: 19.00 uur Italo/ArubanoJ 8/Classic Boutique; 20.00 Arends
[ vs Optica Moderna; 21.00: avBrsvs Formosa Supermarket -banen
J r° diBarrio Savaneta.
t Vh, ********

<^SEN

' \jfLMUSEUM: geopend op elke
( \ van 10.00-12.00 uur en zondag
( uur in de protestantse

w''KW6O HISTORIKO ARUBANO: openings-
'«.(v^aandag t/m vrijdag van 09.00-12.00/
V 19.00uur; zaterdag van 09 00-12.00

w
\Sy LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
S^OEILIJKHEDEN (Layex Building,

"3n as,raat 19': iedere wefkdag van
Nra 12 00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk
*sii??k te maken via tel.: 23145 Of

Sa7
\."JEUGD: 18.30 uur basketbaltoer-

Y^CA-San Nicolas.
********

Nummerplaatcontrole

ORANJESTAD — Dinsdag
12 maart is de laatste dag
om deautonummerplaat voor
heteerste kwartaal van 1991
te betalen. Na genoemde
datum zal de politie over-
gaan tot het bekeuren van
automobilisten die het eer-
ste kwartaal voor hun auto-
nummerplaat nog niet bet-
aald hebben. Aldus werd ver-
nomen van deOntvanger der
Belastingen.

Israëlische land
bouw-deskundige

op bezoek
ORANJESTAD — De

mede-voorzitter van het
Nationale Agrarisch
Fonds van Israël (Keren
Kayemet Leisrael, KKL),
Mordejai Dayan, brengt
op vrijdag 8 maart een
bezoek aan Aruba.

DeKKL werd negentig jaar
geleden opgericht en heeft
reeds meer dan honderddui-
zend hectare grond klaarge-
maakt voor onder andere de
landbouw en de aanleg van
wegen. Ook staat de KKL
bekend om de bebossing:
sinds 1901 werden 180 mil-
joen bomen geplant, waa-
rvan twintig miljoen in de
Negev-woestijn.

Van Vliet naar
triathlon van
Puerto Rico

ORANJESTAD — Gert
van Vliet zal ook dit jaar— op 31 maart — deel-
nemen aan de Internatio-
nale Bud Light-triathlon
te Cabo Rojo, Puerto Rico.

Hij deed vorig jaar al mee
en eindigde toen als derde op
deze triathlon van 1.8 km
zwemmen, 64-km fietsen en
16-km hardlopen. De eerste
drie waren: TonyRichardson
(VS) in de tijd van 2.59.30
uur, John O'Connell (VS) in
3.10.28 uur en Gert van Vliet
in 3.12.42 uur.

Andere atleten die nog niet
ingeschreven hebbenvoor deel-
name aan deze triathlon
hebben tot en met 10 maart
de tijd hiervoor. De inschrij-
ving geschiedt bij IDEFRE,
waar JesseBeukenboom (tel.:
25877)bereid is nadere infor-
matie over deze triathlon te
Verstrekken.

Schorsing
Wever van
de baan
ORANJESTAD— Het nie-

uwe bestuur van de Aru-
baanse Voetbal Bond
(AVB) heeft door het oude
bestuur op voetballeider
José (Buchi Panama)
Wever opgelegde voorlo-
pige schorsingopgeheven
ingaande 5 maart.

HetAVB-bestuur heeft aan
deze strafopheffing wel voor-
waarden gesteld die als het
zwaard van Damocles boven
het hoofd van Wever
hangen. Mocht Wever
binnen twee jaar — de
periode van 5 maart 1991 tot
en met 4 maart 1993 —
welke overtreding dan ook
begaan tegen de statuten en
reglementen van deAVB dan
zal hij onmiddellijk worden
geroyeerd als lid van deAVB,
overeenkomstigartikel 6 van
de statuten en de artikelen
44 tot en met 49 van de
huishoudelijke reglementen.

Buchu Wever, die door het
vorige AVB-bestuur voorlo-
pige schorsingkreeg, omdat
hij zonder toestemming een
jeugdploeg naar het buiten-
land had gebracht, gaf te
kennen in beroep te zullen
gaan tegen deze nieuwe straf
die hij historisch noemde.
Hij verklaarde ook campagne
te hebben gevoerd om het
oude AVB-bestuur naar huis
te sturen en om te stemmen
op dekandidaten die nu het
bestuur vormen.

Wat het nieuwe bestuur
nu gedaan heeft, is de straf,
die ik al uitgezeten heb, hand-
haven en een nog zwaardere
straf boven mijn hoofd te
hangen', aldus Buchi Wever.

ORANJESTAD —Zaterdag
9 maart wordt een aanvang
gemaakt met het volleybal-
toernooi voor scholen. Aan
het toernooi wordt deelge-
nomen door 24 teams, ver-
deeld in een D-groep (16-18
jaar) met. negen teams, een
E-groep (19 jaar en ouder)
rriéti vier teams en een M-
groep (meisjes) metelfteams.

Bond: voorbereidingstijd veel te kort
Aruba Nice-cursus voor
taxichauffeurs uitgesteld

ORANJESTAD — De
plannen om gisteren op
Aruba een doorAmerican
Express gesponsorde
cursus 'Aruba Nice' voor
taxichauffeurs te organi-
seren, zijn voorlopig uit-
gesteld tot begin mei
omdatnubij de taxichauf-
feurs praktisch geen
belangstelling hiervoor
bestond. Volgens de voor-
zitter van de Taxibond
Donny Daal is de oorzaak
van te geringe belangstel-
ling — slechts zeventien
van de 224 leden
schreven in voor de
cursus — dat de bond te
laat op de hoogte werd
gesteld door het Toeris-
tenbureau en de AHATA
en daardoor niet tijdig
zijn leden kon bereiken.
Aan decursus vanmei zal
wél alle medewerking
worden gegeven.

De cursus 'Aruba Nice'
wordt georganiseerd door
American Express, die
hierin honderdduizend
dollar bijdraagt om de ser-
vice in het Caribisch gebied
tekunnen verhogen.De Ami-
goe berichtte enige weken
geleden reeds over dit plan.
Zowel vertegenwoordigers
van ATA en AHATA konden
het gebrek aan belangstel-
ling bij de taxichauffeurs niet
begrijpen temeer dat het
steeds weer de taxichauf-
feurs zijn die klagen dat er
niets voor hen wordt gedaan.
Afgelopen jarenwerden door
American Express dergelijke

cursussen georganiseerd voor
het personeel van hotels en
restaurants waarvoor steeds
weer goede belangstelling
bestond.

NIET JUIST
Wél had voorzitter Daal de

AHATA laten weten dat twee
weken wel een erg korte tijd
voor hem was om een en
ander goed te organiseren.
Getracht zal worden om de
cursusleiding mogelijk inmei
naar Aruba te krygen, het-
geen nog niet vast staat
omdat deze een verkooppro-
gramma hebben in andere
gebieden, waar de taxichauf-
feurs wel belangstelling
tonen voor dergelijke cursus.

ATTT-voorzitterDaal vond
het niet juist dat in eerste
instantie hij uit de pers des-
tijds moest vernemen dat
een dergelyke cursus werd
gehouden. Op 21 februari
had hij bij de AHATA naar
aanleidingvan persberichten
informaties gevraagd en
reeds duidelijk laten horen
dat de voorbereidingstijd te
kort was. Van de zijde van de
organisatoren liet men Daal
horen dat ook zij nu pas door
American Express op de
hoogte waren gesteld.

TEN STELLIGSTE
Ten stelligste ontkende

Daal in een gesprek met de
pers dat de Taxibond de
cursus wilde boycotten het-
geen zeker niet het geval is,
integendeel, maar detijd was
te kort. Inmiddels heeft Daal
met de regionaal manager

van American Express ges-
proken en besloten werd de
cursus nu op 7 en 8 mei op
Aruba te houden.

In Telenoticias lieten gis-
teravond enige taxichauf-
feurs van de oude garde hun
mening horen over de gang
van zaken. Een taxichauf-
feur met een staat van
dienst van ruim 42 jaar liet
horen dat hij niet op de
hoogte was gesteld. Overi-
gens had hij weinig waarde-
ring dat men nu pas met een
dergelijke cursus komt. 'Ik
heb de afgelopen veertig jaar
zelf mijn bedrijf opgebouwd
en nu ik naar huis ga, komt
men ineens met dergelijke
cursus. Veel te laat.

UORANJESTAD —Antraco
Education Center heeft tij-
denseen cocktailpartycertifi-
caten uitgereikt aan de per-
sonen die met goedresultaat
de computercursussen Intro
Dos, Intro WordPerfect, Adv-
anced WordPerfect en ACC-
PAC Courses hebben
gevolgd.

Toeristen vaak te veel berekend
Taxi-meters voorlopig
nog onbetaalbare zaak
ORANJESTAD — Tij-

dens het gesprek met de
Taxibond ATTT met de
ministers Oduberen Nico-
laas werd ook gesproken
over de kwestie van taxi-
meters, die op Aruba nog
steedsniet ingevoerd zijn,
hetgeen vooral bezoekers
aan Aruba — die niet
tevreden zijn met deprijs—vragen doet stellen.

De ATTT gaf toe dat ook
het bestuur vele klachten
ontvangt van bezoekers over
het feit dat de taxiprijzen te
duur zijn en er soms ver-
schillende tarieven worden
gerekend. Eind 1990 liet het
ATTT-bestuur de minister
van Verkeer weten dat in de
tijd toen er 230 taxi's — nu
zijn het er 334 — gedacht
werd aan het installeren van
een taximeter. De ATTT
wilde hiermee ook die chauf-
feurs die nog geen lid van de
bond zijn trachten te werven
hiervoor. Ook het ATTT-
bestuur is ervan overtuigd
dat een bezoeker liever in
een taxi met een meterstapt.

AANHOUDEN
De bond wilde metde instal-

latie van taximeters het
'teveel vragen' voorkomen.
Tijdens het gesprek begin
januari met de minister van
Verkeer liet deze weten de
zaak aan te houden omdat

de kwestie van een taxi-
meter een aangelegenheid
van de overheid is omdat
zelfs de wet aangeeft dat
iedere taxi een meter moet
hebben.

In dit verband zocht de
bond juridisch advies hier-
over, waaruit bleek dat de
bond zelf de taximeters kan
installeren, zeker wanneer
de overheid — die dit in feite
moet doen — hieraan niets
doet. Nergens in de wet staat
dat de bond geen taximeter
mag kopen noch installeren.

KREDIET
In de recente vergadering

met de ministers kreeg de
ATTT te horen dat zij in deze
hun gangkunnen gaan. Toen
de eerste studie werd gema-
akt, waren er 230 taxi's. Nu
zijn er honderd meer. De
bond heeft voor de aankoop
van een dergelijk aantal
meters geen gelden beschik-
baar. Destijds werd van een
bank wel krediet verkregen
doch thans wil de bond
afwachten wat men gaat
doen.

Het ziet er dus naar uit
dat de mensen die in een taxi
rijden het zonder taximeter
moeten doen en de klachten
over het 'teveel' rekenen en
te hoge prijzen van de taxi's
onverminderd blijven aan-
houden.

CAS
ORANJESTAD—De Aru-

baanse Consumenten-
bond, ConsumidornanAru-
banoSolidario (CAS),orga-
niseert vrijdag 15 maart,
deInternationale Dag van
rechten van de consu-
ment, zijn tweede confe-
rentie voorArubaansecon-
sumenten.

Dit is van 's morgens half
negen tot 's middags vijf uur
in het Hulpbestuurskantoor
in San Nicolas.

Bij zilveren huwelijksfeestkoninklijk paar:
Opknappen begonnen van
standbeeld Wilhelmina
ORANJESTAD — Met

man en macht is het per-
soneel van de Arubaanse
marmerindustrie, Marmi
Aruba, begonnen met het
opknappen vanhet stand-
beeld van koningin Wil-
helmina in het naar haar
genoemdepark inOranje-
stad. Ditmarmeren stand-
beeld — afkomstig uit
Italië — werd op 22
oktober 1955 door haar
dochter prinses Juliana
onthuld. Daarna werd er
aan het onderhoud van
het beeld in feite weinig
meer gedaan.

Op voorstel van de Oranje
Vereniging Aruba (OVA)
stemde deregering in met de
plannen om ter gelegenheid

van het zilveren huwelijks-
feestvan hetkoninkhjke paar
het Wilhelminapark een ste-
vige onderhoudsbeurt te
geven. Belangryk onderdeel
hiervan was het opknappen
van het standbeeld dat er
door verwering en met
scheuren erg verwaarloosd
uitzag. Op verzoek maakte
Marmi Aruba een offerte,
waarna de regering besloot
hiervan de kosten voor haar
rekening te nemen.

Coastal:
veiligheids-prijs
gewonnen

SEROE COLORADO -
Coastal Aruba Refining
Company Avon de eerste
prijs voor veiligheid van
de Coastal-maatschap-
pijen zoals deze golden in
de VerenigdeStaten.

Ofschoon de raffinaderij
pas korte tijd draait, kreeg
Coastal Aruba de prijs mede
vanwege het gigantische
werk voor de heropbouw van
Lago dat in september 1989
begon. De ongeveer tweehon-
derd werknemers van
Coastal die afgelopen jaar
werkzaam waren bij het
bedrijf krijgen een horloge
als teken van waardering
voorhun veiligheidsbijdrage.
De premie wordt bij Coastal
gezien als een van de
hoogste erkenningen voor
haar bedrijven waar ook ter
wereld.

GENOEGEN
"Wij houden ons gewoonlyk

niet bezig met dit soortwerk',
zo vertelden Ronny Koek en
Rosa Fernandez de Amigoe
tijdens de werkzaamheden,
'doch dit werk hebben we
met veel genoegen aange-
nomen. Ronny Koek had
reeds eerder gezien, dat het
beeld erg verwaarloosd was
en dat het dringend aan een
onderhoud toe was. Er werd
toen wel over gepraat, maar
in feite niets gedaan. Ter
plaatse kon de Amigoe zien
dat personeel van Marmi
Aruba druk in de weer was.
Een gedeelte van de rand

van het voetstuk was reeds
geheel behandeld en de oude
kleur van het rosa Verona-
marmer kwam weer naar;
boven. Dit zal hetzelfde zijn
met het Verde Maritaca-
marmer. Het grote werk is
hetopknappen van het stand-
beeld van koningin Wilhel-
mina dat uit een stuk blank
Carrara-marmer werd
gehouwen. Ronny Koek ver-
telde deAmigoe dathet stand-
beeld van uitstekende kwali-
teit is en dat het een dank-
baar werk is om het te
kunnen opknappen, zodat het
weer jarenmee kan.

UITDAGING
'Het is goed te zien dat na

zoveel jaren een Arubaans
bedrijf in staat is deze werk-
zaamheden op Aruba te
kunnen verrichten. In feite
is het voor Marmi Aruba een
uitdaging', aldus Ronny
Koek, 'om dit door dit werk
nog eens te bevestigen.
Daarom ook hebben wij dit
werk met veel genoegen op
ons genomen en zijn dank-
baar voor de gelegenheid die
ons geboden wordt ditmet de
daad te tonen.

Judith Polgar brengt
Poloegajevskivlot op

ORANJESTAD — In de
eersteronde van de schaak-
maten tussen de veertien-
jarige Judit Polgar en de
56-jarige wereldtopper
Lev Polougaevski heeft
het Hongaarse wonder-
kind wederom haar
klasse getoond. Met de
witte stukken liep ze haar
ervaren opponent in een
Siciliaansepartij volledig
onder de voet. Haar twee
jaar oudere zus Zsofia
moest echter haar meer-
dere erkennen in Genna
Sosonko, de 42-jarige in
Amsterdam gevestigde
grootmeester.

De matches worden gespon-
sord door Joopvan Oosterom,
de Mecenas van de familie
Polgar. Hij hoopt de veelbe-
lovende carrière van de
meisjes extra impulsen te
geven door ze de degens te
laten kruisen met gerenom-
meerde grootmeesters die
hen de fijnere kneepjes bij
kan brengen. Polougaeveski
heeft onlangs met een
tweede plaats in het sterk
bezette toernooi te Reggio
Emilia (Italië) zijn klasse
nog bewezen.

Judit Polgar is echter niet
het type dat zich door geves-
tigde reputaties laat intimi-
deren en trok onvervaard
ten aanval. De tegenstoot
van de in Frankrijk woon-
achtige Rus miste de nodige
kracht, waarna er voor de
zwarte officieren weinig
anders opzat dan zich terug
te trekken in deverdediging.
De witte stukken waren er
toen als dekippen bij om het
karwei te klaren.

Zsodia daarentegen, moest
ervaren dat Sosonko de dra-
kenvariant tot in de puntjes
beheerst. Kort na de ope-
ningsschermutselingen lan-

ceerde üe grootmeester van
Russische origine een sterk
stukoffer, waarvoor er voor
Zsodia weinig anders opzat
dan haar heil te zoeken in
een eindspel met een stuk
minder. Haar vrijpion op de
zevende rij was niet vol-
doende om het materieel def-
icit te compenseren.

Eerste matchpartij (6
maart) Judit Polgar - Lev <
Polougaevsky (1-0):
1. e4c52. Pf3 d63. d4cxd4 4. ,
Pxd4 Pf6 5. Pc3a66. f4e67.
Ld3b58. Df3 Lb7 9. g4Pc 6'10. Pxc6 Lxc6 11 a3Le7 12.
Le3 Pd713. 0-0-0 Dc7 14. h 4;
Db715. Ld40-0 16. g5TfeB '
17. h5b418. axb4 Dxb4 19.
Pe2 Pcs 20. g6fxg6 21. hxg6 J
h622. Tdgl TacB 23. Kbl
Pxd3 24. cxd3Db325.Lc3 e 5'.
26. Pel De627. De3LfB 28.
f5Df6 29. Lel d530. Lh 4
Dd6 31. f6Ib6 32. f7+ KhB
33. Dg3La 434. Lf6 Txcl+
35. Txcl Txf6 36. Tcgl Tfl+
37. Txfl dxe4 38. Tfgl Dxd3+
39. Dxd3 exd3 40. Tel Lc2+
41.Kei.

Eerste matchapartij (6
maart) Zsofia Polgar - Genna
Sosonko (0-1):
1. e4c52. Pf3 d63. d4cxd4 4.
Pxd4 Pf6 5. Pc3g 66. Le3
Lg7 7. f3Pc68. Dd2 0-0 9. g 4'
Le6 10. 0-0-0 Pes 11. h3TcB
12. f4Pc413. Lxc4 Lxc4 14.
g5Ph5 15.f5b5 16.b3b4 17.
Pbl La618. Dxb4 Dc7 19. c 4'
pg3 20. pc3Lxc4 21. bxc4
Dxc422. Dxc4Txc4 23. Kd2
Lxd4 24. Lxd4 Txd4 25. Ke3 'Tc4 26. Kd3 Txc3+ 27. Kxc3
Pxe4+ 28. Kd4 Pf2 29. f6TeB
30. Thel Pxel 31. fxe7 pf2
32. Kds f533. gxf6 Kf7 34.
Te3h535. Tf3 Pdl 36. h 4
Pb237. Kxd6 Pc4+ 38. Kds
Pb6+ 39. Kc6 Pc 440. Kds
TcB 41. Tf4 pe3 42. Kd6 Pg4
43. Pxf6 Pxf6 44. Txq7 PeB+
45.Kds Tc2 48. a4Th2.

ORANJESTAD — Personeel
neel van Marmi Aruba is
begonnen met het opknappen

®KOEL TECHNISCH BEDRIJF ARUBA n.v.
Rococo Plaza_- Tanki Leendert 158-G Tel.: 22828 - 38521
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van hetstandbeeld vankonin-
gin Wilhelmina in het naar
haar genoemdepark.



Komproe voor VVD Statenlid:
"Centrum Democraten met

open vizier bestrijden"
door Victor Hafkamp

AMSTERDAM/WILLEMSTAD— 'Het is pijnlijk, maar
dat is nu eenmaal de democratie. Vandaar dat je ook
de wegen van de democratie moet bewandelen en de
mensen van zon racistische partij met open vizier
moet bestrijden. Niet doorzwijgen of boycotten. Dat
heeft geen resultaat. Dat is gebleken. Dat zei gister-
avond drs. Hedwig Komproe uit Amsterdam in een
interview op de televisie. Komproe, geboren op
Curacao, is voor de WD gekozen in de Provinciale
Staten van Noord-Holland. Hij is de enige Antilliaan
die een Statenzetel bezet. In het verleden was drs.
Hubert Fermina Statenlid voor D66 in Zuid-Holland.
MaarFermina isnu wethouder (dagelijks bestuurder)
van de gemeente Dordrecht.

Komproe kwam in 1976
naar Nederland. De
arbeids- en organisatie-
psycholoog, die werkt
voor een wervings- en
selectiebureau, begon zijn
politieke activiteiten in
het Amsterdamse stads-
deel 'De Pijp' (oud-zuid)
waar hij nu nog woont.
Hij was enkele jarenwet-
houder in de deelraad van
deze oude, veel
beschreven wijk. Nu is hij

er fractievoorzitter van
de WD. Groter dan de
ergernis over de verkie-
zing van een lid van de
Centrum-Democraten in
deProvinciale Staten van
Noord-Holland was de
vreugde van Komproe
over zijn verkiezingin het
provinciale college en
over de winst die zijn
partij in Noord-Holland
boekte. De WD boekte er
een zetel winst. Zijn zetel

stond albij voorbaat vast.
Hij stond hoog op dekan-
didatenlijst: nummervier.

Komproe weet over zijn
wijk bloemrijk te vertellen.
We hebben hier 36.000 inwo-
ners. Op zesduizend hectare
liefst 81 nationaliteiten! Dat
isnatuurlijk indrukwekkend
op zon klein gebied. De
meeste huizen zijn vier hoog,
iedereen woont dicht op
elkaar. En toch gaat alles
goed, ondanks dat gebrek
aan ruimte en ondanks al die
verschillende culturen. Ikben
zelf erg betrokken bij de
wijk. Niet als enige trou-
wens. Dat geldt voor de
meeste 'Pijpenaars', zoals ik
ze maar zal noemen. De ver-
gaderingen van de deelraad
en van de commissie zijn
altijd goed bezocht. De
publieke tribune zit altijd
vol.

MINDERHEDEN
Komproe is direct na zijn

komst naar Nederland in de
politiek gegaan en liet zijn
keuze op de WD vallen.
Veel Surinamers, Arubanen
en Antillianen kiezen in
Nederland juist voor par-
tijen als de PvdA en Groen
Links.

'Dat is juist. Veel mensen
uit Curacao en Suriname die
naar Nederland komen,
voelen zich aangetrokken tot
de linkse partijen. Dat komt
omdat de Partij van de
Arbeid indertijd veel propa-
ganda voerde voor haar min-
derhedenpolitiek. Ja, ze
hebbn daar iets meer op inge-
speeld. Migranten dachten
dat ze door die groeperingen
het beste werden vertegen-
woordigd, maar dat is niet
zo. Dat is ook gebleken. Het
minderhedenbeleid heeft
gefaald. Dat geeft iedereen
toe, ook de PvdA. Het dood-
knuffelen van 'minderheden',
het subsidiëren en bet weg-
kopen van je geweten en er
verder niets aan doen, het
heeft geen resultaat opgele-
verd. In de WD hebben ook
altijd minderheden gezeten,
maar we lopen er niet zo mee
te koop. We gaan de mensen
niet in hokjes indelen, maar
proberen over de hele linie
de achterstand weg te nemen.
Daardoor worden de zoge-
naamde minderheden auto-
matisch ook geholpen.

Komproe geeft toe in het
begin wel te zijn aange-
trokken door de ideeën van
André van Es die jarenlang
actief was als politiek leider
van de inmiddels opgeheven
PSP. Van Es zei hele voor-
uitstrevende dingen over min-
derheden en die spraken me
wel aan. Maar uiteindelijk— als militair, want dat was
ik drie jaar lang — kom ik
mezelfniet vinden in dePSP.
Dus koos ik voor mijn levens-
beschouwing en dat is het
liberalisme.

Komproe ergert zich aan
vragen van niet-WD-ers of
er in zijn partij niet gek
wordt opgekeken van
iemand die zwart en actief
bij die partij betrokken is.
'Binnen de WD speelt dat
geen rol. Liberalen hebben
een hele ruime kijk op het
leven. Die vraag leeft wel bij
andere partijen. Daarom zeg
ik tegen iedereen die zon
vraag stelt: kom eens bij ons
kijken. Zet die vooroordelen
opzij en kijk hoe het er bij
ons toegaat. Als het gaat om
vrijheid — een van de
redenen waarom ze hier
naartoe zijn gekomen —zullen ze zich misschien
geraakt voelen door onze
ideeën.

DOODKNUFFELEN
Ü heeft het al gehad over de
poèitievan migranteninNeder-
land. Er is jarenlang een
systeem gevolgd — dat wordt
in minderhedenkringen zelf
gezegd— van 'doodknuffelen'.
U Zegt dat is volstrekt een
verkeerde politieke benade-
ring van de minoriteiten ofde
éulturele minderheden in
Nederland.

'Ja, dat klopt. Want daar-
door zullen ze nooit onafhan-
kelijk worden en zelfstandig.
Dat blijkt ook nu wel. Het
werkloosheidspercentage is
onder hen veel hoger. De
middelen moeten er wel zijn,
de overheid moet wel voor-
waarden scheppen. En de
middelen er toe geven, maar

dat moeten die mensen zelf
gaan doen... natuurlijk moet
er georganiseerd worden.
Natuurlijk moeten er instel-
lingen zijn. Maar instellingen
van de desbeteffende alloch-
tonen, voor hen, door hen.
Niet de Hollandse overheid,
met allemaal maatschappe-
lijk werkers die het goed
bedoelen, die de hele tijd
maar nota's produceren, die
daarboven de touwtjes in
handen hebben. Er is een
bepaalde wildgroei ontstaan
in die welzijnsinstellingen-
cultuur. En dat levert geen
bijdrage aan de oplossing
van het hele probleem. Die
mensen moeten hetzelfdoen,
en de middelen krijgen. Tot
op zekere hoogte moeten er
ook middelen in gestopt
worden. Het gaat uiteinde-
lijk ook om dezelfde werk-
zaamheid. Als je er alleen
maar geld in stopt en de
mensen passief houdt, dan
gebeurt er dus niets, danben
jeverder van huis.

Ik heb enkele jaren geleden
wel eens iemand van Suri-
naamse afkomst in Neder-
land politiek actief horen
roepen:Mensen diezwartzijn,
Antillianen, Surinamers,Aru-
banen, kortom wat wij min-
derheden noemen,zouden een
eigen partij moeten
oprichten, om hun belangen
te behartigen. U bent het
daar, naar ik aanneem, vol-
strekt mee oneens.

'Sterker nog, ik erger me
daaraan. Volstrekt onzinnig
om zoiets te zeggen. Daa-
rmee stop je jezelf in een
hokje, stigmatiseer je jezelf
en dat werkt averechts... We
moeten in alle partijen ver-
tegenwoordigd zijn.

Hij vertelt dat er goede
contacten zijn tussen de
diverse allochtonen in de ver-
schillende politieke partijen.
'Hier in Amsterdam hebben
we regelmatig bijeenkom-
sten. De sfeer is goed en
zakelijk.

Het isKomproe opgevallen
dat er veel in de kranten in
Nederland wordt geschreven
over deAntillianen die in de
Nederlandse maatschappij
aan de zelfkant zijn komen
te staan. Hij onderkent het
probleem, maar ziet het
opblazen ervan als een van
de daden van welzijnsinstel-
lingen die de subsidiegevers
zijn, zichzelf graag in stand
houden en zich weer ver-
schuilen achter een nieuwe
probleemgroep, zoals ze die
in het verleden in de Moluk-
kers, Marokkanen en Suri-
namers hebben ontdekt.

In de Provinciale Staten
hoopt Hedwig Komproe zich
te kunnen concentreren op
deportefeuilles die hij in 'De
Pijp' ook met veel plezier
beheert: welzijn, sport en
cultuur. 'Economische Zaken
trekt me ook wel aan en de
bestuurlijke reorganisatie.
Enwie weet, natuur- en land-
schapsontwikkeling. Maar
hetbelangrijkste is dat ik de
belangen van mijn provincie
goed kan behartigen. Niet
alleen die van Amsterdam
waar ik met veel plezier
woon.

KLM: beladingsgraadhoger

AMSTELVEEN - De bela-
dingsgraad van deKLM is in
februari ten opzichte van
dezelfde maand van 1990
gestegen van 69,2 naar 69,9
procent. Over de eerste elf
maanden van het lopende
boekjaar gezien is er sprake
van een dalingvan 71,4 naar
71 procent, zo blijkt uit cij-
fers van de luchtvaartmaat-
schappij. Het totale vervoer
daalde in februari licht van
325,3 miljoen naar 320,8 mil-
joen tonkilometer en de pro-
ductievan 470,3 miljoen naar
459,1 miljoen tonkilometer.
In de eerste elf maanden van
het boekjaar nam het totale
vervoer met 6 procent toe
van 2110,4 miljoen naar
2216,1 miljoen tonkilometer
en de produktie met 7 pro-
cent van 5629,9 miljoen naar
6002,1 miljoen tonkilometer.
Zowel hetpassagiers- als het
vrachtvervoer namen toe.

EXODUS AAN GANG
Etnische minderhedenmogen naar Joegoslavië

Italië laat Albanese
vluchtelingen wachten

BARI - Voor de Italiaanse
havensteden Brindisi en Bari
lagendonderdagochtend twee
schepen met 6.500 Albanezen
aan boord te wachten op
toestemming om hun passa-
giers aan land te mogen
brengen. Tirana gaf zon
25.000 landgenoten toestem-
ming naar Joegoslaviëuit te
wijken.
Albanië heeft ongeveer
25.000 etnische Serven en
Montenegrijnentoestemming
gegeven naar Joegoslavië te
vertrekken. Dit heeft derege-
ring van de Joegoslavische
deelrepubliek Montenegro
woensdagavond bekendge-
maakt. "Volgens de beschik-
bare informatie is de komst
van 25.000 Albanese burgers
van Servische en Montene-
grijnse afkomst te ver-
wachten", aldus de regering
van Montenegro in een ver-
klaring die door het persbu-
reau Tanjug werd verspreid.
Wanneer de etnische Serven
en Montenegrijnen toestem-
ming zouden krijgen te ver-
trekken werd niet vermeld.

De Italiaanse havendien-
sten weigerden tot nu toe de
Tirana' en 'Bovis' toe te laten
en eisten dat de schepen
buiten de haven voor anker
gingen of omkeerden. Een
derdeschip mettachtig Alba-
nesevluchtelingen aan boord
is voor de haven van Bari
voor anker gegaan. De afge-

lopen dagen zijn meer dan
drieduizend Albanezen over
zee naar Italië gevlucht.

STRIKT TOEPASSEN
In Rome zeiden regerings-
functionarissen dat de immi-
gratiewetten strikt zullen
worden toegepast voor de
nieuwe stroom vluchtelingen
en dat Italië volgens de wet
alleen zijn deurenopent voor
politieke vluchtelingen. Een
regeringswoordvoerder zei
dat er geen reden is om de
Albanezen alspolitieke vluch-
telingen te beschouwen. De
Albanezen moeten zeker tot
donderdag ,aan boord
Blijven, tot na een spoedbij-
éenkomst van het Italiaanse
kabinet. Zij zijn op de
schepen voorzien van levens-middelen, water en medi-
sche zorg.

Met de twee schepen is
het aantal Albanese asiel-
zoekers dat de afgelopen twee
weken in Italië is aange-
komen opgelopen tot tiendui-
zend.

Ondanks een dringend
appel van de regering om te
Blijven, probeerden Alba-
nezen woensdag massaal hun
land te verlaten. Duizenden
mensenbestormden de ambas-
sadewijk in de hoofdstad
Tirana, na geruchten dat de
diplomatieke missies visa
zouden verstrekken aan
iedereen die daarom vroee.

Ondertussen verdrongen tA
meer dan tienduizend vluC-j
telingen in de havenstfl
Vlore om per schip de ovfij
steek te maken naar Italië

Journalisten in
handen verzet

LONDEN/GENEVE
Iraakse elite-troep*
houden in Al-Basrah ti*
Westerse journalist*
vast, zo heeft een cafljj
raman van de Britse te"
visiemaatschappij VjJ
news woensdag gemeW
De Iraakse oppositie he**
in Geneve bekende'
maakt dat21Westerse jo^
nalisten bij de opstand,
lingen in Al-Basf*
terecht zijn gekomen.
De cameramanvan Visne^Jdie net terug is uit KuwWJ
zei dat een majoor van \
Republikeinse garde in ztf-^Irak hem verteld had dat
garde in Al-Basrah tien V>\
terse journalisten vasthoU|?J
De Iraakse oppositie op -Jfl
beurt verklaarde in Genfj,
dat de journalisten in *\
vuurgevechttussenregeriflj^
troepen en opstandeling
terecht zijn gekomen. 1
aantal verslaggevers ljj
daarbij lichte verwonding.
op. In totaal hebben 21A
nalisten hun toevlucht M
opstandelingen gezocht.

Toerisme bedreigt ecologie
Prof. Hoefnagels bepleit
kleinschalige projecten

WELLEMSTAD/DEN HAAG — Professor dr. G.P.
Hoefnagels, vooraanstaand lid van de fractie van D66
in de Eerste Kamer en gespecialiseerd in staatsrech-
telijke en Antilliaanse Zaken heeft een serie schrifte-
lijke vragen gesteld aan minister Hirsch Ballin. Hij
gaat daarbij met name in op de band tussen de
Antillen en Nederland.

In de eerste van zijn zes-
tien vragen suggereert Hoef-
nagels dat er een rijkswet
inzake het Solidariteitsfonds
in werking zou moeten
tredenvoordat de staatsrech-
telijke band met Arubawordt
geschrapt. Hij is ook van
oordeel dat als die band ver-
dwijnt er een herstructure-
ring van de Antillen zou
moeten komen.

Hoefnagels wil van de
minister ook weten of die
'een lichte Antillen van de
zes' of een 'Unievolgens plan
Janus' bespreekbaar acht.
Plan Janus gaat uit van een
samenwerking tussen de
Antillen en Aruba op het
gebied van Justitie,
Defensie, Buitenlandse
Zaken en monetair stelsel.

Van Hirsch Ballin wordt
ook aandacht gevraagd voor
de ongelijkheden tussen het
Nederlandse en Franse deel
van St. Maarten en de

daaruit voortvloeiende moge-lijkheden tot manipulatie.
Hoefnagels wil ook wetenof het de minister is opge-

vallen dat tijdens zijn laat-stebezoek niemand zich heeftuitgesproken voor een schei-ding tussen de boyenwinden
en de benedenwinden. Endat alleen Curasao nadruk-kelijk eenStatusAparte heeftbepleit.

Wil de minister deKamerinformeren over de juridi-
sche en politieke betekenis
van een eilandelijk refe-rendum op Curacao', zo ver-volgt de vragensteller. Diewil bovendien weten of Coa-stal Aruba winst oplevert ofniet en of het leveren van
water aan die raffinaderij
wel kostendekkend is

VERVUILING
'Hoe staat het met de decen-tralisering?', vraagt de D66-
-voorman zich af, die in de

Discussienota Hulp en $\
stand van deKABNA (va-1.
augustus 1990) voorts »$l
dacht mist voor de ecolop*
enruimtehjke ordening. Sp*Jkende over devervuiling"^
het zeewater voor de gfi±
hotels op Aruba zegt »\
'Deelt de minister ofi*
mening dat deze milieuv*.(
vuiling een teken is dat \
ecologie de grens van d*j
vorm van economische %F*
bepaalt? -Hoefnagels zet verd-i
vraagtekens bij de bouw V*Jgrote en zeer grote hotels ,
Aruba en Curacao. 'Of^.groteprojecten zijn zeerk«%
baar voor eventualiteit^zoals valutakoersen en '\^\lnationale incidenten. D jf
de minister daarom °^j
meningdatkleinschalige P,jf
jecten voor toeristen op *eilanden de voorkeur v .ji
dienen, ook al om rede-^ji
van ruimtelijke ordening
milieu?' ftHij besluit: 'Valt de gro"^
verkoop van grote delen *m
de eilanden aan finan*^*maatschappijen en pr°J.Vj
ontwikkelaars, zonder e'**^van ruimtelijke ordening
milieu daarmee te rijme"'

DIREKTIE ECONOMISCHE ZAKEN
HANDEL EN INDUSTRIE

ARUBA
BEKENDMAKING

Ingevolge Ministeriële Regeling zijn de volgende maximumprijzen vastgesteld
ingaande 6 maart1991.

Hoogst toelaat- Hoogst toelaat-
bare prijs aan bare prijs aan

Artikel/Merk Inhoud dekleinhandel de consument
a Rijst:

CHEFWY-parb 24/1 Ib. Afl. 19,02 Afl. 0,90
12/2 lbs. Afl. 18,52 Afl. 1,74
20/3 lbs. Afl. 45,33 Afl. 2,56
12/5 lbs. Afl 45,12 Afl. 4,25
6/10 lbs. Afl. 45,33 Afl. 8,54
1/25 lbs. Afl. 17,93 Afl. 20,26

CRISTAL-wit 20/1 Ib. Afl. 16,20 Afl. 0,92
HYDE PARK-WIT 6/5 lbs. Afl. 16,85 Afl. 3,17

3/20 lbs. Afl. 32,59 Afl. 12,28
MARTHAWHITE-W 24 oz. Afl. 1,34
RICELAND-wit 30/1 Ib. Afl 20,87 Afl, 0,79

30/2 lbs Afl 40,01 Afl. 1,51
r*">V 20WW*I Afl 39,83 Afl. 2,25

12/5 lbs. Afl. 35,94 Afl. 3,38
6/10 lbs. Afl. *J6,33 Afl. 6,84

SELECT-wit 25/2 lbs. Afl. 48,25 Afl. 2,18
12/5 lbs. Afl. 59,29 Afl. 5,58
6/10 lbs. Afl. 54,40 Afl. 10,25

b Suiker. 2/25 lbs. Afl. 44,82 Afl. 25,32
DIAMOND-wit 10/2 kg. Afl. 26,06 Afl. 2,87
JACK FROST-wit 12/5 lbs. Afl. 39,07 Afl. 3,58
REDPATH-wit 10/2 kg. Afl. 34,18 Afl. 3,76

c. Thee:
LIPTON (USA.)
—teabags 1 uO-2 gr. Afl. 6,73
PICKWICK-yellow
teabags w/o env. 6/100-2 gr. Afl. 44,58 Afl. 8,47

d. Koffie:
COLCAFE-instant 24/170 gr. Afl. 38,13 Afl. 1,81
ESPRESSO-r.c. 12/250 gr. Afl. 54,22 Afl. 5,15
ROODMERK-r.c. 24/250 gr. Afl. 92,23 Afl. 4,38
SELECT-r c. 24/250 gr. Afl. 94,95 Afl. 4,51
MOCCA ROYAL-r.c. 12/250 gr. Afl. 49,87 Afl. 4,74
MADRID-gemalen 12/900 gr. Afl. 62,87 Afl. 5,97

e. Babyvoeding:
GERBER
—firstfood 12/2,5oz. Afl. 8,13 Afl. 0,77
—str./2nd food meats 12/2,5oz. Afl. 14,28 Afl. 1,36
—str./2nd food 24/4 oz. Afl. 19,88 Afl. 0,94
—str./2nd food
assorted 6/4-pack-4 oz. Afl. 19,88 Afl. 3,78
—junior/3th f. 24/6 oz. Afl. 26,47 Afl. 1,26
—juices 24/4 oz. Afl. 19,67 Afl. 0,93—juices 6-p. 4/6-pack-4 oz. Afl. 19,73 Afl. 5,62
—juices 24/8 oz. Afl 30,85 Afl. 1,47
—juices 4-p. 6/4-pack-8 oz. Afl. 30,88 Afl. 5,87
—tropical foods 24/4 oz. Afl. 22,97 Afl. 1,09
—fruit cereals 12/8oz. Afl. 29,26 Afl. 2,78
teething bisc. 12/4oz. Afl. 22,40 Afl. 2,13
—cookies 12/5oz. Afl. 22,16 Afl. 2,11
HEINZ(Ven.)st /f 24/134 gr Afl. 15,45 Afl. 0,73
NESTUM(Ven.) 12/200 gr. Afl. 14,00 Afl. 1,33
—mango 12/200 gr. Afl. 16,49 Afl. 1,57
—arroz 12/225 gr. Afl. 24,56 Afl. 2,33

6/450 gr. Afl. 22,40 Afl. 4,26
—avena 12/225 gr. Afl. 35.45 Aft. 3,37

6/450 gr. Afl. 32,76 Afl. 6,22
—maiz 6/400 gr. Afl. 22,40 Afl. 4,26
—3cereales 12/180 gr. Afl. 24,56 Afl. 2,33

6/360 gr. Afl. 22,40 Afl. 4,26

f. Margarine:
BECEL-kuipjes 40/250 gr. Afl. 69,22 Afl. 1,97
—light dieethalv. 24/500 gr. Afl. 71,56 Afl. 3,40
BLUE BANO-halv.k. 24/500 gr. Afl. 64,73 Afl. 3,07
FLEISCHMANN-C/O 4-1/4 Ib. Afl. 2,69
KRAFT PARKAY-q. 4-1/4 lbs. Afl. 1,67
—soft cup 2-8 oz. Afl. 3,25
MAZOLA-C/O qrt. 4-1/4 OZ. Afl. 2,45
MRS. FILBERTS
—spread 25 2#b. 2 lbs. Afl. 3,51
SENSE-dieet I. 12/500 gr. Afl. 28,24 Afl. 2,68
—dieetmarg. 12/500 gr. Afl. 34,69 Afl. 3,30

g. Eetbare olleën:
BECEL 12/500 ml. Afl. 37,11 Afl. 3,40
CHEFWAY-veg./o 24/16 oz. Afl. 42,50 Afl. 1,95
GIANT-cornoil 6/96 oz. Afl. 44,24 Afl. 8,11
KRAFT-100%C/0 12/32 OZ. Afl. 41,18 Afl. 3,77

8/48 oz. Afl. 37,13 Afl. 5,11
4/1 gal. Afl. 46,59 Afl. 12,81

—veg.oil 12/32 OZ. Afl. 35,47 Afl. 3,25
8/48 OZ. Afl. 32,90 Afl. 4,52
4/1 gal. Afl. 40,76 Afl. 11,21

MAZOLA-cornoil 12/24oz. Afl. 37,84 Afl. 3,47
12/32oz. Afl. 48,48 Afl. 4.44

B/48 OZ. Afl. 51,14 Afl. 7,03
8/1/2 gal (64 OZ.JAfI. 55,85 Afl. 7,68
6/1 gal. Afl. 71,57 Afl. 13,12

WESSON-C/0 15/24OZ. Afl 41,92 Afl. 3,07
8/48 oz Afl. 39,01 Afl. 5,36
6/1 gal. Afl. 68,79 Afl. 12,61

VALRICO-c/o 15/24OZ. Afl. 38,49 Afl. 2,82
8/48 oz Afl. 39,17 Afl. 5,39
6/96 oz. Afl. 46,88 Afl. 8,59

—veg oil 6/96 oz. Afl. 41,56 Afl. 7,62
h. Vloeibarekoffiemelk:

ALASKA
—geëvap.ong. 48/410 gr. Afl. 53,80 Afl, 1,28
DESTINCTION-g/o 96/170gr Afl. 43,23 Afl. 0,51

48/410 gr. Afl. 41,14 Afl. 0,98

N.B. Eventuele klachten gelieve telefoon 21181 toestel n0.124 op te bellen.
Eerstvolgende publicatie geschiedt: 18maart 1991.
Prijsverhogingen dienen schriftelijk aangevraagd teworden
vóór: 21 maart 1991.

eindverslag, dat een concm
voorstel zal bevatten om 4
jeugd te begeleiden, zal o\
allêgedeputeerdenworden «I
gezonden.

houden zich bezig met het
opzetten van een plan om
studenten die in Nederland
gaan studeren te begeleiden.
De resultaten worden vastge-
legd in een eindverslag. Dit

■ Gedeputeerde Eduard
Mendes de Gouveia en
minister Chucho Smits
hebben onlangs bezoek gehad
van een aantal Nederlandse
en Antilliaanse experts. Zij

DONDERDAG 7 MAART 1991AMIGOE

Bewindslieden ontvangen bezoek
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Uitslagen Europa Cup-voetbal
DEN HAAG - De uitslagen van de kwart-finalesvan de strijd om de drie Europese voetbal-bekers2ijn als volgt. De returns worden op woensdag 20

-^aart gespeeld.

EUROPA CUP I (LANDSKAMPIOENEN)

Spartak Moskou (Sov) - Real Madrid (Spa) 0-0

I*»C Milan (Ita) - Olympique Marseille (Fra) 1-1[jode Ster Belgrado (Joe) - Dynamo Dresden (Dvi) 3-0Bayern München (Dvi) - FC Porto (Por) 1-1

EUROPA CUP II (BEKERWINNAARS)

|*gia Warschau (Pol) - Sampdoria (Ita) 1-0, P.-namo Kiev (Sov) - FC Barcelona (Spa) 2-3

i Manchester United (Eng) - Montpellier (Fra) 1-1FC Luik (Bel) - Juventus (Ita) 1-3

EUROPA CUP 111 (UEFA CUP)

ftj?°logna (Ita) - Sporting Lissabon (Por) 1-1
IF (Den) - Torpedo Moskou (Sov) 1-0Atalanta (Ita) - Inter (Ita) 0-0

£S Roma (Ita) - Anderlecht (Bel) 3-0
| 'kturns op 20 maart

TREFFER GULLIT
De Franse kampioen, vorig
seizoen op dubieuze wijze
door Benfiqa uit de finale
gehouden, ging slechts een

keer in defout. Casoni onder-
schepte volstrekt onnodigeen
terugspeelbal van Mozer,
waardoor Gullitplotseling in
riante positie kwam te staan.
De aanvoerder van Oranje,
de laatste weken in de com-
petitie steeds beter in vorm
geraakt, maakte vrij voor
doelman Olmeta geen fout.

Veel plezier beleefde AC
Milan, houder van wereld-
beker, Europese beker en
Super Cup, niet aan de ope-
ningstreffer. Olympique, bij-
eengekocht door de draag-
krachtige Bernard Tapié, op
de achtergrond geleid door
de Duitser Beckenbauer en
op het veld door de Belg
Raymond Goethals, hield
stand met fraai combinatie-
voetbal.

Binnen een halfuur leidde
dat tot de gelijkmaker. Pele
passeerde drie man, Waddie,
in de dekking aangespeeld,
had oog voor de geheel vrij-
staande Papin. Frankrijk's
produktiefste schutter van
de laatste jaren tikte bekw-
aam in, 1-1.

BENGTSSON EN VERBEEK AAN KANT GEZET
Troost: 'Beste beslissing in laatste tien jaar!'
Technische leiding Feyenoord

nuin handen van Wim Jansen
fROTTERDAM - De beste beslissing van Feyenoord
f \^ laatste vijf tot tien jaar.Zo noemde speler Sjaak
!f^v°st de beslissing van het clubbestuur "Ras-
,(i eJioorder" Wim Jansen voor de rest van het
'f\ *Oen te belasten met de technische leiding van de
j| e*"sukkeling geraakte vereniging.

Vlassend aan de affaire
*y hooguit dat SWs suike-
V van Dijk zijn coör-
\vJor beschikbaar stelde
« f eyenoord uit demalaise
wa'en. Jansen immers,
\} noS een lopend con-
V^ij de andere bespeler
\ De Kuip, die uit Sch-
tfj*l- Het feit dat Jansen
VM^rugverlangde naar het
V^erk*. zal ongetwijfeld

fy °1 hebben gespeeld.
■S^t technisch directeur
Sih Sson " me^ m zyn sPoor■ *ï»f Verbeek en sportief
5 v 'eur Lagendijk - diende

v6rdwijnen, was allesbe-
* ,.e verrassend. Feyenoord

olïienteel een serieuze
5 js^atiekandidaat en ziet
VHerconfrontatie "Dor-
Sl uit" van volgende

U Jftet angst tegemoet.
V.«e laatste 390 minuten
VQ werd niet meer
!%j rd, de laatstevier corn-
el leverden 12tegen-
Ntvn*en °P' e aatste u*t"
\fining dateertvan eenjhjpleden,de eerste Neder-
'\8e winnaar van de
S^a Cup I won dit sei-
\ £as drie duels, MW,
,^'RodaJC.
Tififteen directeur Mar-
jj- meldde eerst datVrij^mscne leiding met
% .^eUijke ingangzijnfunc-
Nw»r beschikking nad
lW !, ater zwakte hij dat
tK' "*n goed overleg met

H j**tuur". In de praktijk
jjt &■ ongetwijfeld zo zijn,

ü, V© ulk geval Ben&tssonJkr°eek zijn ontslagen.
Ht» e was overigens de
\! om dat te onder-aan

Bengtsson, eerder werkzaam
bij Goteborg en Panathi-
naikos -waar hij overigens
ook voortijdigverdween- had
evenals Verbeek nog ander-
half jaar te gaan bij Feye-
noord. Snoeck noemde de
financiële consequenties van
het ontslag "overzienbaar",
hetgeen mede zo is door de
steunvan hoofdsponsor HCS.

Toch zal de extra verlies-
post al gauw het miljoen
naderen. De aderlating
gepaard gaande met het ver-
trek van Lagendijk, momen-
teel overigens verblijvend in
Rome, noemde hij minimaal.
De ex directeur-sportief
blijft wel in dienst bij de club
als adviseur, met name van-
wege zijn goede internatio-
nale contacten.

Snoeck verklaarde dat de
technische staf bereid was
naar een oplossing te
zoeken, nadat de situatie na
de 0-6 nederlaag bij PSV
onhoudbaar was geworden.

"ledereen trok het zich
aan, ook de trainers. Het is
altijd moeilijk in zon
situatie in te grijpen. We
hopen echter dat van deze
maatregel een positieve
impuls uitgaat. We zijn zeer
blij met de medewerking van
SVV door Wim Jansen te
laten gaan."

Barcelona in Kiev
KIEV - Barcelona heeft
vrijwel zeker de halve
finale van de strijd om de
Europese bekervoorbeker-
winnaars bereikt.

Met Bruins Slot als plaats-
vervanger van de zieke
Cruijff op de bank, won de
Spaanse lijstaanvoerder in
het koude Kiev van Dinamo,
3-2.

De overwinning van de
Catalanen, twee jaar
geleden winnaar van de
Europa Cup 11, wasverdiend.
Barcelona domineerde de
hele wedstrijd. Binnen vier
minuten kreeg de ploeg in

hetafgeladen stadion al twee
riante kansen. Beguiristain
en Stoichkov misten die.

Het maakte weinig uit. In
de vijfde minuut opende
Bakero de score doorraak te
koppen na een hoekschop.
Dat Kiev na iets meer dan
een halfuur langszij kwam,
was onterecht. Zajets
maakte gelijk, uit de eerste
serieuze kans die de thuis-
club kreeg.

Op slag van rust zorgde
Ortega voor gerechtigheid,
door de Spanjaarden
opnieuw op voorsprong te
zetten.

HUURSOM
De Schiedamse club blijft
het salaris van de oud inter-
national betalen, Feyenoord
maakt aan SVV een
huursom over.

Snoeck zei het nog steeds
moelijk te vinden een duide-
lijke schuldige aan te wijzen.

Ook Troost, wegens eenbeen-
breuk voorlopig op non-
actief, huldigde dat stand-
punt.

"Ik vind ook dat wij als
groep geen kritiek moeten
leveren op Bengtsson. Hij is
weg, voor ons is de affaire
een gesloten boek. De

selectie moet zich de slechte
prestaties net zo hard aan-
trekken als de technische
staf. Hij zou haast gênant
zijn als wij in de huidige
situatie gaan roepen: het ligt
aan de trainers. Het ligt net
zo goed aan ons.'

OLYMPIQUE MARSEILLE IN SAN SIRO NAAR 1-1
Van Basten en Baresi worden erg gemist

AC Milan na remise
in grote problemen

MILAAN - Voor het eerst sinds lang lijkt AC Milan in
Europees verband weer in de problemen. De 1-1 in de
thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille geeft voor de
ploeg van Sacchi reden tot grote ongerustheid. Vooral omdat
de Franse kampioen in San Siro beter was.

Niet de veelvoudig win-
naar van de Europese beker
voor landskampioenen, maar
de door de bejaarde Belg
Goethals getrainde Franse

sterren zorgden in Milaan
voor de hoogstandjes. Olym-
pique controleerde in een
vlak tempo, aangevoerd door
de rustige Braziliaanse ver-
dediger Mozer, geïnspireerd
door de soms briljante
Engelse international
Waddie.

AC Milan daarentegen
miste zijn belangrijkste spe-
lers. Wegens een schorsing
ontbraken aanvaller VanBas-
ten en verdediger Baresi.
Vooral het gemis van de
libero leek van doorslagge-
vend belang. De doorgaans
strak georganiseerde laatste
lijn van de Italiaanse super-
ploegwas opmerkelijk onrus-
tig. De opbouw, verzorgd door
pur sang verdedigers Galli
en Costacurta, liet veel te
wensen over.

NietAC Milan, maar Olym-
pique hield deruimte klein.
AC Milan slaagde er daar-
door behoudens een korte
periode in de eerste helft en
de slotminuten niet in de
tegenstander onder druk te
houden. Rijkaard, door
Sacchi naar de rechterflank
gedirigeerd, speelde goed,
maar kreeg geen greep op de
wedstrijd. Massaro, de ver-
vanger van Van Basten
kwam niet in het spel voor.
Donadoni struikelde in zijn
pogingen als solist uit te
blinken meestal over zijn
eigen benen.

RIJKAARD
SlechtsRijkaard was daarna
riog dichtbij een doelpunt
Voor AC Milan. De Neder-
landse ex-international kopte
in na een voorzet van Dona-
doni. Doelman Olmetabeoor-
deelde de situatie verkeerd
ön leek de bal pas achter de
doellijn in handen te krijgen.
Scheidsrechter Galler, of
liever zijn assistent langs de
lijn, zag het anders en
besloot door te laten spelen.

Verder had Olympique nau-
welijks problemen overeind
te blijven. Ondanks twee wis-
sels -Simone en Carbone
kwamen voor Ancelotti en

Massaro- zagen de 83.000
toeschouwers vrijwelgeen Ita-
liaansekansen meer.

Aan de andere kant was
Pele wel dichtbij de win-
nende treffer. De Ghanees,
op voorspraak van Tapié
enige tijd geleden terugge-
keerd in de basis, tikte in na
een grove fout van verde-
diger Galli. De kansloze
doelman Pazzagli zag de bal
op de paal belandden.

Toch leek AC Milan het
laatste woord te hebben. Een
prachtige pass van Rijkaard
bereikte Simone. In plaats
van de vrijstaande Gullit te
bedienen, schoot de invaller
zelf uit moeilijke hoek in de
handen van Olmeta. Kort
later strandde Gullit met
een vrije bal eveneens op de
Franse doelman.

Wereldranglijst bij de vrouwen
ST. PETERSBURG - De
wereldranglijst bij het
vrouwen-tennis is nu als
volgt:

1. Graf (Dvi) 241 punten,
2. Seles (Joe) 235, 3. Navra-
tilova (Vst) 192, 4. Sabatini
(Arg) 153, 5. Mary-Joe Fer-

nandez (Vst) 129, 6. Sanchez
(Spa) 126, 7. Novotna (Tsj)
112, 8. Katerina Maleeva
(Bul) 109, 9. Garrison (Vst)
99, 10. Martinez (Spa) 99,

Klasseringen Nederlandse
speelsters: 31. Bollegraf 29,
83. Schultz 14, 97. Jagerman
12.

Overzicht Europa Cup II
Sampdoria verliest
met 0-1 in Warschau

DEN HAAG - Titelverde-
diger Sampdoria heeft
zijn eerste wedstrijd in de
kwartfinales van destrijd
om de Europese beker
voor bekerwinnaars ver-
loren. In Warschau won
Legia met 1-0.Manchester
United-Montpellier ein-
digde onbeslist, 1-L

Sampdoria, lijstaanvot-ider
in Italië, kon de wedstrijd in
Polen niet naar zijn hand
zetten. De club uit Genua,
die vorig seizoen in de eind-
strijd van het evenement
Anderlecht versloeg, miste
zijn produktiefste aanvaller,
internationalVialh. Het beslis-
sende doelpunt werd, voor
15.000 toeschouwers,
gemaakt door Czkier. Hij
deed dat enkele seconden
voor rust.

De nederlaag van de for-
matie van trainer Boskov
was desondanks onnodig. De

Italianen kregen twee prach-
tige kansen. Een lob van
Mancini, na fout uitwerpen
van doelman Szczesny, miste
het doel op een haar. De
Braziliaanse routinier
Cerezo, hersteld van een ern-
stige blessure, knalde in de
72 minuut buiten bereik van
dezelfde doelman op de lat.

Manchester United kwam
tegen Montpellier, dat
eerder PSV uitschakelde, snel
op voorsprong. De Schot
McClair rondde een aanval
af, ingeleid door Hughes en
Sbarpe. Enkele minuten later
was het gelijk. In zijnpoging
de snelle Pool Ziober te
stuiten, schoot Martin in
eigen doel, 1-1.

Montpellier, dat Colleter
als extra verdediger verkoos
boven de artistiekere Valder-
rama, hield de gelijke stand
in de tweede helft vast.

Twee K's remise
Verlies Timman
in achtste ronde

LINARES Jan
Timman is op de
achtste speeldag van
het internationaal
schaaktoernooi in
Linares van de
gedeelde vierde naar de
zesde plaats gezakt.

De Nederlandse groot-
meester verloor in Spanje
van Beljavski, die de
eerste plaats bezet met
een 1/2 punt voorsprong
op Ivantsjoek. Deze Sov-
jetrus versloeg de Indiër
Anand.

Kasparov en Karpov
speelden voor de 156ste
keer tegen elkaar. Karpov
had wit. Het was de 113e
puntendeling. Beljavski en
Ivantsjoek profiteerden
van de remise van de
wereldkampioen. Ze
liepen beiden een halfpunt
uit opKasparov.

Stand:
1. Beljavski 6,5 punt, 2.

Ivantsjoek 6, 3. Kasparov
5, 4. Ljubojevic, Joesoepov
4, 6. Anand, Speelman,
Timman 4, 9. Goerevitsj,
Karpov, 11.Ehlvest, Gelf-
land, Salov 3, 14. Kamsky
1,5.

Gaat na herstel weer trainen
Cruijff vandaag uit
ziekenhuis ontslagen
BARCELONA - Het her-
stel van Johan Cruyff ver-
loopt zo voorspoedig dat
wordt aangenomen dathij
deze week al naar huis
kan. Daar zal het gene-
zingsproces voltooid
moeten worden na zijn
hart-ritmestoringen van
dinsdag 26 februari,
waarna een operatie tot
ader-omleiding volgde.

Donderdag staat, in kamer
206 van het Sant Jordi-
ziekenhuis te Barcelona, een
persconferentie van Johan
Cruijff ophetprogramma, de
eerste van Barcelona's coach

rla zijn operatie. Het wordt
Waarschijnlijk geacht dat
Crüijff onmiddellijk na zijn
persconferentie dekliniek zal
Verlaten.

Woensdagmiddag al heeft
JohanCruijffzijn eerstekorte
persconferentie gegeven. Uit
zijn ziekennhuis-kamer voor
de camera's van de Cata-
laanse televisie. Duidelijk
werd dat Cruijff vast van
dlan is zijn plaats op debank
weer in te nemen en zijn
werk als trainer opnieuw op
te pakken.

"Alles is goed met mij',
vertelde Cruijff, die zicht-
baar^ vermagerd was. "De
artsen hebben gezegd dat ik
in principe kan doen, wat ik
wil, mits ik rekening houd
met een paar beperkingen.

Eetgewoonten bijvoorbeeld
en ook roken is uit den boze.
Er is niets wezenlijks met
mij mis, er zijn wel een paar
kleine dingen die ik in het
oog moet houden. Eten,
drinken, roken en spanning
kunnen gezamenlijk een
slechte invloed hebben."
Cruijff beklemtoonde dat
voetbal zijn leven is.
"Zouden de doktoren hebben
gezegd dat doorgaan levens-
gevaar inhoudt, dan zou ik
op slag stoppen. Zo ligt het
echter niet. Er is geen pro-
bleem, dat betekent dus dat
ik doorga met mijn activi-
teiten.

Ik heb nooit eerder moei-
lijkheden met mijn hart
gehad. Nu wel, maar het
probleem is hersteld. Ik ga
ervan uit dat mijn hartweer
in orde is en dat ik over een
tijdje weer gewoon kan gaan
werken."

PAARDESPORT / DEN
BOSCH - JosLansink wordt
tijdens de 25ste editie van
Indoor Brabant, van 28
februari tot en met 3 maart,
gehuldigd als ruiter van het
jaar 1990. Lansink, dievorig
jaar herfst maar liefst zes
grote prijzen achter elkaar
won, valt die eer voor de
tweede achtereenvolgende
maal te beurt. Sponsor Huub
van de Boogaard (HCS)
krijgt het Zilveren Paard als
paardesportman van het jaar.

Schaakwonderen aan slag

(j?o^ staat Aruba in het
Bc,e'* van de internationale
iffiiksport waartwee talent-
le e jonge schaaksters — de

Judith (14) enffia Polgar (16) —getraind
J~dendoorde internationalerj^üakmeesters Polugaevsky

*>jet unie) en Sosonko

trouwt met dit internationale
gebeuren de belangstelling
voor de schaaksport opAruba
tot nog meer levenzal worden
gebracht. De tweede wedstrijd
is vrijdagmiddag om twee
uur en voor belangstellenden
in Sonesta Hotel toeganke-
lijk. Corrie Vreeken treedt als
hoofd scheidsrechter op.

(Nederland). Zij waren dins-
dagavond op de openingsre-
ceptie in het Sonesta Hotel
present. De training bestaat
uit twee trainingsmatches, elk
bestaande uit acht partijen,
waarvan de eerste wedstrijd
gistermiddag werd gespeeld.
De schaakvereniging Aruba
die de organisatie leidt, ver-

#fWEE WEKELIJKSE SPECIAL
—— ■ ■ -| r "" " | |

H 111 JIB //gmrim 1 \
I I ' Stereo kleuren TV

Koelkast (één deur) Koelkast met vriesvak (41D) Microwave Tafelmodel gasfornuis 28 inch, pip., 110/220 v.,
(ARF 947) 340 It, 12 cv.ft. 410 IL, 14,5 cv.ft, metwaterkraan in deur (M 310) 220 v., 850 cm 2 (AKB 290) 3 pitten 50/60 hz., 6 speakers-,

IHViTiIrV IbWrW vilLl IrVïVïlll la^^^iE IliÜnH

PHILIPS PHILIPS SHOWROOM, ZEELANDIA.
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CONFERENTIE 'MANAGEN VAN VERANDERINGEN
Socioloog Willem Mastenbroek:

"In organisatieveranderingen
bestaan geen succesverhalen"

WBL.LEMSTAD - Dikke analyse-rapporten van
bedrijven blijken niet zelden voorgoed in een bureau-
lade te verdwijnen. Opleidingen en cursussen zijn
leuk maar eenmaal terug op het werk wordt de
medewerker geacht 'weer normaal te doen. Het
veranderen van een organisatie is geen sinecure. 'Hoe
pakje dat aan?', was de vraag die centraal stond op de
werkconferentie 'Managen van veranderingen' dat
deze week in Willemstad plaatsvond. Specialisten op
dit gebied, zoals de andragoog Fred Budike, de
econoom Macklenan Hasham, de bedrijfskundige Glenn
Sulvaran en de organisatie socioloog Willem Masten-
broek lieten hun licht daarover schijnen voor een
gehoorvanvertegenwoordigers van Curacaosebedrij-
ven en instanties.

Elk bedrijf dat wil veran-
deren zal overwegen een
extern adviesbureau of een
consultant in de arm te
nemen. Immers, zij bekijken
de zaak met een frisse blik
en zien vaak beter waar het
aan schort in een organisatie
dan de mensen die er mid-
denin zitten. De andragoog
Budike onderscheidt drie
typenvan benaderingen naar-
gelang de veranderingswens
van een organisatie. 'Een
bedrijf datwil automatiseren
trekt experts aan om een
oplossing voor een ineffiënte
gang van zaken te 'kopen.
Dit noem ik een koopmans-
verhouding. Een organisatie
die niet lekker loopt maar
nietweetwaar deknelpunten
zitten heeft echter meer
behoefte aan een diagnose,
er is dan sprake van een
arts-patiënt relatie. Een
derde mogelijkheid is dat
men kiest voor een zoge-
naamde procesbenadering,
waarbij feiten verzameld
worden en het totale bedrijfs-
plaatje bekeken wordt. Dit
laatste iseen favoriete oplos-
sing voor lokale Curagaose
bedrijven. Grotere organisa-
ties als Setel en Dok zullen
eerder voor een expertbena-
dering kiezen, omdat" de spe-
cifieke Caribische cultuur
daarminder problemen ople-
vert.'

PERSPECTIEF
Budike sprak van een Cari-
bisch perspectief, wat dan
vooral op communicatief en
cultureel vlak zou gelden.
'Maar', zo voegde hij daar
meteen aantoe, 'waarom spre-
ken we eigenlijk van een
Caribisch perspectief. Er is
toch ook geen Hollands per-
spectief?' Volgens hem wordt
er op Curasao nogal gemyt-
hologiseerd aangaande de
eigen cultuur. 'Onze gedrags-
codes, ons patronagesysteem
en onze denkbeelden over
zwart- en blankzijn zijn wel-
iswaar Caribisch, maar de
vraag is of dat van grote
invloed moet zijn bij veran-
deringsmanagement.'

TOVERFORMULE
Succesverhalen in het veran-
deringsmanagementzijn zeld-
zaam, volgens Willem Mas-
tenbroek, consultant en mede-
oprichter van Holland Con-
sulting Group. 'Er is geen
toverformule om een bedrijf
binnen een bepaalde tijd
'gezond' te maken. Veran-
deren kost tijd en is een
moeizame aangelegenheid.'

Mastenbroek zit al twintig
jaar in het adviseursvak en
promoveerde in 1982 op het
proefschrift 'Conflicthante-
ringen organisatieontwikke-
ling^, waarvan binnenkort de
derde herziene handelseditie
verschijnt. Het boek is een
bestseller op het gebied van
veranderingsmanagent en
vormt een onderdeel van het
op de werkconferentie aan-
geboden lesmateriaal. Spe-
ciaal voor deze gelegenheid
werd alvast een kleine opl-
age van het herziene boek
gedrukt. Mastenbroek kan
zich in al die twintig jaar
geen absoluut succesverhaal
herinneren. 'Een organisatie
is voortdurend in beweging.
Als er eenmaal een stap is
gezet op weg naar het eind-
doel blijkt er na verloop van
tijd weer zoveel veranderd te
zijn datdevoorbedachte plan-
nen weer herzien moeten
worden. Ik ben dan ook voor
een korter stappenplan dan
gebruikelijk om zo een over-

zicht te kunnen behouden en
flexibel in te kunnen spelen
opveranderingen.'
Het managen van een veran-
dering in een organisatie is
geen sinecure. Grote
groepenmensenmoeten gemo-
tiveerd worden om mee te
werken aan hetveranderings-
plan, te beginnen by het
management-team van het
bedrijf zelf. Uit case-studies,
waarvan Mastenbroek een
aantal voorbeelden aan-
haalde, is gebleken dat wan-
neer dit team zelf niet over-
tuigd is van de noodzaak en
de haalbaarheid van deplan-
nen, het ondoenlyk is het
hele bedrijf over de streep te
trekken. Wantrouwen is niet
zelden de eerste hindernis
die bij veranderingsmanage-
ment genomen moet worden.
Dit geldt niet alleen voor het
management-team zelfmaar
ook ten aanzien van de
externe adviseur. Er is een
trend bij organisatieadvies-
bureaus gaande dat men 'op
de hei' gaat confereren over
de toekomstplannen met de
organisatie. Mastenbroek is
hier geen voorstander van.
Tk vindt dat in het bedrijf
zelf vergaderd moet worden,
omdat alle werknemers dan
ook daadwerkelijk zien dat
er wat gebeurt.' Werknemers
dienen al in een vroeg sta-
dium betrokken te worden in
deplannen, opdat zij niet het
gevoel krijgen dat ze wel
eens mogen meepraten maar
dat ze toch worden gemani-
puleerd. 'Er moet openheid

zijn om te voorkomen dat
men denkt 'ach, de blauw-
druk voor de plannen ligt
toch al klaar, daar kunnen
wij geen invloed meer op
uitoefenen.

DUIDELIJKHEID
Welke wensen kwamen zoal
naar boven vanuit de Cura-
caose organisaties?Wat moet
er veranderd worden? Het
verhogen van de motivatie
van werknemers bleek een
sterke wens evenals het door-
zichtiger maken van de ver-
houdingen in een bedrijf. Ook
zou er meer duidelijkheid
moeten komen over de mate
van verantwoordelijkheid
van mensen. 'Dit zijn her-
kenbare maar moeilijke ambi-
tieuze projekten. Eigenlijk is
het eenvoudiger een struc-
tuurverandering door te
voeren dandergelijke doelen
te proberen te verwezen-
lijken', meende Mastenbroek.
Aan de hand van een case
werd duidelijk dat hij doelde
op meer concrete problemen
om een verandering mee aan
te vangen. 'Stel dateen direk-
teur van een bedrijf naar mij
toe komt met het verzoek
eens na te gaan hoe het toch
komt dat een van zijn afde-
lingen een hoog ziektever-
zuim heeft, dan ga ik mij
eerst oriënteren op de hou-
ding van het management-
team ten aanzien van die
afdeling. In een latere fase
kan ik dan de onderlinge
relaties in het bedrijf onder-
zoeken.' In deze specifieke
case bleek dat de kern van
het probleem het gebrek aan
aandacht van het manage-
ment-team voor de betref-
fende afdeling was. 'Samen-
werken is ook aandacht voor
elkaar hebben wat eveneens
een gunstige invloed op het
werkklimaat heeft.aldus de
organisatie socioloog.

MACHT
Er zijn nogal wat brillen
waardoor organisaties
bekeken kunnen worden,
betoogdebedrijfskundige Sul-
varan. De politieke bril is er
een van en een favoriete op
Curasao. 'De macht van poli-
tici is van invloed op alle
bedrijven. Het aanwenden

van relaties is een nood-
zaak', aldus Sulvaran. Hoe
gaat de overheid met name
om met macht? Er kan vol-
gens de bedrijfskundige aar-
dig gegoocheld worden met
macht. Vaag politiek taalge-
bruik, het instellen van com-
missies om het idee te geven
'dat eraan gewerkt wordt',
het selectief gebruik van fei-
tenmateriaal en een pro-
bleem gewoonweg niet op de
agenda zetten zijn machts-
middelen waar flink mee
gemanipuleerdwordt.' Naast
de politieke bril kan er ook
door een culturele bril naar
organisaties gekeken
worden. *Welk imago straalt
een bedrijf uit. Als we naar
de werknemers van Maduro
& Curiels Bank kijken dan
zien we dat het een decent,
betrouwbaar imago
nastreeft. Organisaties zijn
geen geïsoleerde eilandjes,
meent Sulvaran.

SUBJECTIEF
Omgevingsfactoren als deeco-
nomie, de demografie, de
klanten en de concurrenten
moeten betrokken worden in
een toekomststrategie. 'De
totaliteit moet bekeken
worden. Deze holistische visie
betekent dat in elk deeltje
het geheel aan te treffen is.'
De laatste trend in de orga-
nisatieontwikkeling is vol-
gens hem dat de "bril' die je
opzet bepaalt hoe je tegen
een bedrijf aankijkt. 'De een
waant zich in zijn bedrijf in
een dierentuin, de ander
vindt het meer een jungle en
een derde voelt zich op een
kermis. leder heeft zo zijn
eigen perspectief. Er is geen
waarheid. leder bepaalt zijn
eigen subjectieve werkelijk-
heid.' Wellicht-is deze relati-
verende tendens, debet aan
de trend van verzakelijking
van organisatieontwikkeling
die zich gestaag aan het door-
zetten is.Resultaatmanagent
enkwaliteitsverbetering zijn
doelen die een nuchtere
aanpak van hetmanagement-
team en de 'organisatie-
dokter'vereisen, zonder al te
veel ideële omhaal van
woorden.

HENNIE HARINCK

Koffie-ochtend
WILLEMSTAD — Voor

het dertigste achtereenvol-
gende jaar wordt binnenkort
de jaarlijkse koffïe-ochtend
gehouden van de Ameri-
kaanse vrouwenclub. De bij-
eenkomst wordt gehouden op
11 maart. Enkele speciale
gasten zullen present zijn,
onder hen de waarnemend
gouverneur Rosemarie de
Paula en premier Maria
Liberia.

De koffie-ochtend is
bedoeld als dank-je-wel voor
het eiland waar de leden van
de vrouwenclub wonen en
vindt plaats in de ambtswo-
ning van de Amerikaanse
consul, hetRoosevelt House.
Er wordt een buffet geser-
veerd, terwijl de 'ladies' ook
van een modeshow kunnen
genieten. Daarnaast worden
donaties verstrekt aan het
Wilhelminafonds, de dieren-
bescherming, Tbtolika, het
prinses Beatrix fonds, ayudo
sosial en de jeugdzorg.
Verder zal een nieuw kook-
boek aangeboden worden.

Heeft U het al geprobeerd ?
Een "Aged Sirloin Steak served with
maitre d'hotel butter", of "Skewered
Jumbo Shrimp with Ginger Soy
Sauce", of "Oven Roasted Leg of
Lamb served with Sweet Onion
Marmelade"
Dit zijn slechts enkele van de heer-
lijke gerechten op het nieuwe Grill
Menu van La Bistroëlle.

Gaat U eens "lekker" uit en probeer
meteen iets nieuws! J^^^^^^ïjl

diner en voor lunch M^j|AT/l Tf\
maandag t/m zaterdag. l||M|lflfl [fi
Tel: 76929/370408 S^VMS 1

Toshiba Split Units,

Zuinig en Efficient
nu verkrijgbaar: model RAS 20K;
8300 BTU en RAS 30K; 13000BTU.
met GRATIS installatie.

£^ TOSHIBA

f = >

Om tegemoet te komen aan de grote vraag ernaar zijn
de afgeleide prijzen van de 3 hoofdprijzen

weer geïntroduceerd.
De prijzen van de loten zijn hetzelfde gebleven, nf.:

fl. 30,- voor een heel lot en
fl. 3,- voor een stuk(1/10 deel).

TREKKING ELKE 2WEKEN!

C|Mr KIES VOOR GELUK...
4ööf KOOP EEN STUK!

7.v.-'.v.V7.|.|.t.|.v'.',it.> J.-.^^'"l"l"""""1"'"1"^"1"t"1"^"*"^-'^'"J"l"l"'■'"'■'"l^^^

Philips heeft een vakature voor:
EEN DESK OFFICER (M/V)

om in samenwerking met de verschillende
Ijijijil produktmanagers:

" technische offertes uit te werken,
" administratie van deze offertes bij te

pij-p houden,
i;!j| "de klanten te voorzien van alle verzamelde

technische en commerciële informatie.

:""::";"! Wij zoeken iemand tussen 25 en 40 jaar die:
" een HAVO of VWO diploma heeft, .

Hl " Nederlands, Engels en Papiaments in taal
en geschrift beheerst (Spaans strekt tot

IH aanbeveling),
Hl " enig technisch inzicht heeft en
;:§|s administratief onderlegd is.

Philips biedt: een goede salariëring en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Schriftelijke sollicitaties met CV en pasfoto
Philips Antillana
T.a.v. De Direktie

Kaminda Michigan #4
Willemstad, Curacao N.A.

3 _
-f

W SECURITY GROUP W

- PRACTICAL SHOOTING -
— Wilt U een nieuwe tak van de schietsport

beoefenen?— Wilt U een basisopleiding volgen gegeven
door specialisten?— Wilt U instructie in een privésfeer?

— Wist U dat dit alles mogelijk is in de
luchtgekoelde schietbaan van Security
Group?

Voorverdere informatie persoonlijk langskomen
op maandag - woensdag - vrijdag tussen 10:00
en 12:00 uur te Security Group, Salinja 106.

Mededeling
Wij maken alleKLM passagiers er
op attent dat bij het inchecken
elke passagier (vanaf 2 jaar)
persoonlijk aanwezig moetzijn bij
de balie om paspoort en
reisdocumenten te overleggen.
Dit is ookvantoepassingalsmen te
voren incheckt voor een vlucht.

Betrouwbaar KLM
Royal Dutch Airlines

De Regering van de Nederlandse Antillen
i

roept sollicitanten op voor de vervulling van de functie van:

Hoofd van de Meteorologische Dienst
van de NederlandseAntillen en Aruba
De Meteorologische Dienst is een landsdienst met afdelingen in
alleeilandgebieden, ressorteert onder de Ministervan Verkeeren
Vervoer, en heeft tot taak het behartigen van alleaangelegenhe-
den de meteorologie betreffende, zoals:— deuitwisselingvan weerrapporten en meteorologische voor-

lichting ten behoeve van de lokaleen internationalescheep-
vaart en luchtvaart naar en van de Nederlandse Antillen en
Aruba;

— meteorologische voorlichting aan persmedia en publiek in
het algemeen;— adviezen en waarschuwingen ten behoeve van landelijke en
eilandelijke instanties en rampenorganisaties bij slecht
weer-situatiesen tropische storingen, en samenwerking met
regionale en internationale organisaties ter zake;— wetenschappelijk onderzoek en klimatologische informatie
in het kader van regionale en internationale projekten, en
landelijk ten behoeve van bouwprojekten. land- en tuin-
bouw, rekreatie en toerisme, alternatieveenergie en milieu,
verzekeringszaken en juridische aangelegenheden.

Onder auspiciën van de Wereld Meteorologische Organisatie
(WMO) en de Internationale Organisatie voor de Burger-
luchtvaart (ICAO), onderhoudt de MeteorologischeDienst daar-
toe de nodige faciliteiten, zoals meteorologisch instrumentair,
waarnemingsprogramma's, synoptische analyses, klimatolo-
gischedataverwerking en hetverzorgen van gespecialiseerde va-
kopleidingen.
Het Hoofd van de Meteorologische Dienst is ex officio Perma-
nent Vertegenwoordigervan de Nederlandse Antillenbij deWe-
reld Meteorologische Organisatie.
Functie-eisen:— Academische opleiding metafstudeerrichting Algemene

Meteorologie;— Gedegenkennis van deNederlandse, Engelseen Spaanse
taal in woorden geschrift;— Ruime ervaring in een leidinggevende functie op het ge-
bied van operationele meteorologie, met name lucht-
vaart-meteorologie en meteorologische telecommunica-
tie en datamanagement systemen;— Ruime ervaring op het gebied van tropische meteorolo-
gie, orkaan-waarschuwingen en samenwerking met
plaatselijke rampen-organisaties;— Ruime ervaringin toegepast klimatologisch onderzoek;

— Ruime ervaring op het gebied van internationale meteo-
rologische samenwerking in het kader van de Wereld
Meteorologische Organisatieen deInternationale Orga-
nisatie voor deBurgerluchtvaart;— Ruime ervaring in de finant ieleen personele overheids-
administratie.

Arbeidsvoorwaarden:
Het salarisis vastgesteld volgens schaal 15van hetBezoldigings-
landsbesluit van de Nederlandse Antillen.
Bezoldiging NAf. 6210,— per maand, indien kostwinner en
Naf. 4968,—per maand, indien geen kostwinner.
De vigerende rechtspositieregelingen voor het overheidsperso-
neel zijn voorts van toepassing.
Sollicitaties:
Sollicitaties met curriculumvitae dienen binnen 14 dagen na het
verschijnenvan deze advertentie te wordengericht aan deMinis-
ter van Verkeer en Vervoer, Fort Amsterdam, Curasao.
Inverband metdedoordeRegering afgekondigde personeelsstop
verdienen landsambtenaren de voorkeur.
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Terugkeer troepen begonnen:
Bush:nu werken aan

Vrede Midden Oosten
WASHINGTON - De Amerikaanse president George

»|*Bh heeft woensdag de geallieerde overwinning op
*k nogmaals bejubeld en gezegd dat de tijd nu is

rkomen een einde te maken aan de twist tussen
nv^ael en zijn Arabische buren.
y ij moeten werken om nieuwe mogelijkheden te scheppen
.Oor vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten* zo zei Bush
j. een toespraak tot het congres dat in een gezamenlijke
I 'ting bijeen was. "De tijd is gekomen een einde te maken
l*ft het Arabisch-Israelische geschil*. De Verenigde Staten
|j "ben zich steedsverzet tegen deeisvan president Saddam
j van Irak de Palestijnse kwestie te koppelen aan een
*&kse terugtrekking uit Kuwayt.

. ize toewijding aan vrede in het Midden-Oosten hield niet
£ bij de bevrijding van Kuwayt', zo zei de Amerikaanse
vJ-sident. "Wij moeten samenwerken voor een gezamenlijke
v'jigheid in de regio. Amerika en haar coalitiepartners
j?i en dienen als een kracht voor vrede en veiligheid in het

y «Ushbeloofde ook een einde te maken aan de grote stroom
O^Pens naar het Midden-Oosten. "Wij moeten handelendlieden om de verspreiding te voorkomen van wapens voorV^88avernietiging en de raketten om ze te vervoeren*. Een
VJ*de Amerikaanse doelen in de oorlog met Irak was de
y^ietiging van het Iraakse chemische en biologische
y tenarsenaal en te verhinderen dat Baghdad nucleaire

jtenszou kunnen ontwikkelen.
maakte bekend dat de terugtrekking van Ameri-«jj^se troepen uit de Golf van start is gegaan. "De mannen

W^ouwen* van de24ste gemechaniseerde infanteriedivisie
\ih

en binnen enkele uren beginnen terug te keren naar

"^ basis in Fort Stewart, Georgia. Zij zijn het begin vanLj1 gestadige stroom Amerikaanse troepen die naar huis

Internationaal
NEW YORK - De aande-lenkoersen op de effecten-

beurs van New York zijn
woensdag een fractie
gestegen na op de dag ervoor
sterk omhoog te zijn gegaan.
De dow jones-index van de
dertig grootste industriële
fondsen steeg met 0,75
punten en sloot op 2973,27
punten. Lange tijd leek de
index op weg te zijn naar een
nieuw recordslot. Even zat
de index na een stijging van
omstreeks dertig punten
boven de barrière van 3000
punten. Dat er geen nieuw
record voor de beursindex
kon worden aangetekend was
een gevolg van winstne-
mingen op grote schaal en
van door de computers aan-
gegeven verkooppro-
gramma's. De omzet was
woensdag met 260 miljoen
aandelen zeer groot.
Dinsdag werden er 245 mil-
joenaandelen verhandeld.

Echt belangrijke factorendie de koersen van de aan-
delen konden sturen waren
er woensdag niet. Wel ver-

klaarde Alan Greenspan, voor-
zitter van hetbestuur van de
Amerikaanse centrale
banken, dat het snelle einde
van de Golfoorlog een stimu-
lans voor de Amerikaanse
economie betekent. Dereces-
sie zal daardoor volgens hem
van korte duur zijn. De aan-
vankelijke stijging van de
aandelenkoersen werd
verder een voortzetting
genoemd van de gang van
zaken van dinsdag. Velen
gingen er zonder meer van
uit dat de dow jones-index
een nieuw record zou ves-
tigen.

TOKYO- De effectenbeurs
in Tokyo is donderdag
vrijwel onveranderd
gesloten. De nikkei-index van
225 aandelen boekte een
magere stijging van 14,97
punten tot 26.397,96 na een
forse winst van 470 punten
op woensdag. De omzet ver-
minderde van 680 miljoen
aandelen tot naar schatting
550 miljoen.

De beurs liet zich vooral
leiden door de gang van
zaken op Wall Street. Daar
kwam woensdag een einde
aan de opgaande lijn nadat
de dow jones-indexkorte tijd
boven de grens van 3.000
punten had gestaan. Dit was
voor veel beleggers in Japan
aanleiding de zijlijn op te
zoeken.

Samenwerking
belastingkantoren

Nederland-Frankrijk

WILLEMSTAD — Het
grootsteonafhankelijke Neder-
landse belastingadvieskan-
toor Loyens & Volkmaars,
met vestigingen op Curagao
en Aruba, en het Franse
Bureau Francis Lefebre, Con-
seils juridiques et fiscaux,
zullen een dezer dagen een
overeenkomst sluiten
gericht op de vorming van
een Europees samenwerkings-
verband van belastingadvi-
seurs.

Loyens & Volkmaars, dat
gespecialeerd is in alle
facetten van het belastin-
grecht, heeft 13 kantoren in
de Benelux en 7 daarbuiten,
onder andere in de belang-
rijke financiële centra New
York en Tokyo. Bij Loyens &
Volkmaars werken 525
mensen, van wie ruim 300 in
de fiscale praktijk.

Bureau Francis Lefebre is
voornamelijk werkzaam op
het gebied van het belastin-
grecht en heeft daarnaast
een civieljuridische praktijk.
Naast een groot kantoor in.
Parijs heeft Lefebre vesti-
gingen in New York, Düssel-
dorf, Brussel, Madrid en
Moskou. Er werken 300
mensen van wie ongeveer
180 in de fiscale en juridi-
sche praktijk.

Beide organisaties hebben
de intentie om nog dit jaar
één of meer kantoren in
andere Europese landen bij
het samenwerkingsverband
te betrekken . Hierdoor zal
een Europese organisatievan
gespecialiseerdebelastingad-
viespraktijken verder
gestalte krijgen.

Met het oog op de in hoog
tempo toenemende interna-
tionalisatie van het bedrijfs-
leven en de complexiteit van
de fiscale regelgeving zien
Loyens & Volkmaars en
Bureau Francis Lefebre grote
mogelijkheden voor het te
vormen specialistische samen-
werkingsverband. Samenwer-
king in de advisering en geza-
menlijke kennisontwikkeing,
onder anderen dooruitwisse-
ling van medewerkers,
zullen positieve effecten
hebben op de praktijkoefe-
ningen van de samenwer-
kende kantoren.

Loyens & Volkmaars con-
tinueert met deze samenwer-
king dekoers gericht op een
grotere rol in de internatio-
nale fiscale advisering.

Financieel Nieuws
Beurs en dollar
stabiel, olie hoger

AMSTERDAM — De beurs van Amsterdam begon don-
derdag opeen iets lagerkoerspeil. De stemmingsindex zakte
0,4 punt naar 92,4 maar daarna trad een geleidelijk herstel
in, zodat de index laat in de ochtend terug was op het (toch
nog hoge) slotniveau van woensdag(92,8). Aan het eind van
de handel was bij de internationals Koninklijke Olie de
uitschieter met een stijging van Fl 1,20 op Fl 143. De
obligatiemarkt bleek gevoelig te zijn voor langlopende
staatsleningen i.v.m. de dalende rente; gemiddeld sloten de
obligatieleningen Fl 0,10 hoger. De koers van de dollar t.o.v.
de Nederlandse gulden bleef ongewijzigd.

Tijdens de ochtendhandel
ging Akzo 90 cent vooruit
naar f 101. Collega DSM, die
maandag met de jaarcijfers
over 1990 komt, schoof 80
cent omhoog naarfill.

Elsevier zette de opmars
voort metf 1,80 naarf 79. De
nieuwe Internationale Neder-
landen Groep (ING), waarin
woensdag driftig was gehan-
deld, deed nu nauwelijks
mee. De koers was twee dub-
beltjes lager op f49,10.

Enkele papierfondsen
lagen ook redelijk in de
markt. KNP won 40 cent opf
48,20 en Berghuizer Papier
kon een gulden aan dekoers
toevoegen op f 54.

De hogere winst en het
hogere dividend van Schui-
tema leverde een vooruit-
gang op van f 25 op f 1700.
Ook Verenigde Glas werd
beloond voor de goede uit-
komsten van 1990, en wel
met f 12,50 op f370.

De hogere resultaten van
Content Beheer maakten
weinig indruk. Het fonds
moest zelfs drie dubbeltjes
prijsgeven op f 26. Multi-
house toonde eenzelfde ver-
lies op f 7,40. Hollandia-
Kloos was f 20 lager onver-
koopbaar.

TACLOBAN - Politie en
burgerwachten hebben bij
gevechten op het Filipijnse
eiland Leyte vijftien rebellen
gedood. Dit heeft de politie
donderdag bekendgemaakt.

Volgens commandant Wil-
fredo Reotutar liepen zeven
rebellen verwondingen op.
Onder de politieagenten en
burgerwachten waren geen
slachtoffers.

Stockmarkets - NEWS
** YORK FRANKFURT AMSTERDAM

D°W .ÏONF.S 2972 2982 DAK INDF.X 1540 1594 CBS ÜEH. INDEX 91.00 92.00

46.00 47.50 ASKO 740.00 744.00 ABN -AHRO 37. G0 37.60
27.13 27.30 BASF 233.00 243.50 AEGON 121.70 123.60

B 47.13 46.88 BMW 473.50 494.00 AHOLD 75.00 70.50
.14.00 34.26 COMMERZDANK 259.00 268.00 AMEV 54.50 55.50B0|>DEN 35.25 34.25 DAIMLER BENZ 627.90 648.00 AKZO 97.60 100.10"["""■BELL S 71.75 71.38 DEUTSCHE BANK 643.00 658.50 BOr.S 191.00 192.00'"IIfSLER 14.38 1.1.75 lIOECHET 2.19.80 250.90 DUHR.TET. C0.20 f.1.00

ITICORP 15.25 15.75 KAUFHOF 455.00 467.00 DAF 24.00 24.80
*-°CA COLA 53.50 52.50 MAN 377.50 307.00 DSM 308.40 110.20
1(;I1'AL 79.75 79.88 PRKUSSAG 283.00 292.50 KLSEVIER 74.50 77.20

j^PONT 35.38 39.08 SIEMENS 611.50 629.00 FOKKER 30.50 31.60
tftST- KODAK 45.75 46.00 VW 360.00 .100.00 r.TST DROC. 34.40 34.40
J**0" 55.13 55.13' HACEMBYÈR 112.00 113.50
""O 3.1.75 34.50 HKINEKEN 145.40 147.00

ËJ.KLECT. 70.13 68.88 LONDON HOOGOVENS 52.60 53.50
''""MOTORS 40.25 40.75 KLM 27.50 28.20
?*>ll! 36.63 37.25 FT-100 INDEX 2420 2454 KNP 47.10 47.80
j°HESTAKE 16.88 16.63 NF.DLLOYD 52.70 52.90
SM 134.88 133.08 ARCÏLL 2.73 2.00 NMB 45.80 46.90
J-LI.OCC 84,63 84.00 BARCLAYS DANK 4.43 4.48 NAT.NED 56.90 58.10* DONALDS 33.13 33.38 BASS 10.77 10.70 PHILIPS 27.40 27.80
""CX 104.63 103.88 BRITISH STEEL 1.45 1.42 ROBECO 96.80 98.40'""ES.MNG 90.75 90.75 BRITISH TEL 3.10 .1.33 ROLINCO 92.40 94.10

J°B»L CORP 62.50 63.63 BTR 3.92 4.00 RORENTO 62.70 62.80
95.63 95.25 CADRURy .1.64 3.75 RODAMCO 55.60 56.10

p 'ZF.R 107.75 106.50 CABLE t. WIRE 5.42 6.4.1 ROYAL DUTCH 130.60 141.00
"MORRIS 68.25 67.63 CRAND MET 7.33 7.45 UNILEVER 150.80 154.30

5R.38 57.50 MARKS & SPENCER 2.40 2.40 VMF STORK 40.60 49.50'*»S 31.75 32.13 REDLAND 6.70 6.63 VOC 42.70 43.20, JOHN 45.6.1 42.25 TATE ti I.YLE 1.41 3.43 VNU 91.60 92.00

±* 31.00 .11.11 WESSANEN 73.50 74.00'"'-WORTH 34.00 33.63

~ TOKYO
b 3(.*..10 166. H0 TORONTO

-. NIKKKJ DOW TNO. 25913 26382.90
"t« 1. Or, 3.87 TSIt TOO .1662.0 3500.4

(.. BRIDCESTONF 1110 1130

'"DE OIL 20.10 20.17 CANON 1550 1620 ALCAN 23.50 23.63
1,. DAI ICHI KANGYO 2170 2190 BELL 42.75 42.75
"Ynn 135.1.6 130.15 DAIWA SBC. 1330 1400 BANK OP N5 16.13 16.00

Us HITACHI 1290 1330 CAN.PAC. 22.88 23.00
"OMAnK 1.53 1.54 HONDA MOT. 1470 1530 IMASCO 28.25 28.00

t;, JAPAN AIRLINES 1240 1250 LA7DLAW 21.00 21.13
7USS 1.90 t.flfl NEC 1630 1700 MOORE 27.75 27.88

Us NOMURA SEC. 2040 2070 NORANDA 18.63 10.75
s "NLG 1.72 1.74 NIPPON STEEL 406 487 PLACER DOME 17.00 17.13
Bu'US* 134.50 132.95 MAZDA 635 637 POWER CORP. 17.75 17.63

'"SI 06.65 86.21 SONY 6050 7010 ROYAL BANK 25.13 25.25

[§pfi MADURO & CURIELS BANK N.V.
**LM INVESTMENT DIVISION
I^^Jj For further information call

Tel: 612991 / 617007

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANK VANDE NEDERLANDSE

ANTILLEN GELDIG OP DONDERDAG 7 MAART 1991 EN
TOT NADER ORDER:
USDOLLAR 1.77 1.78 1.80
CAN DOLLAR 1.515 1.535 1.555
PND STERLING 3.295 3.35 3.41
NEDGLD 101.72 102.44 103.24
BOLIVAR
ZW FRANCS 131.47 132.29 133.09
FR FRANCS 32.59 33.69 34.39
DUITSE MARK 114.79 115.51 116.31
IT LIRE 1.22 1.52 1.58
JAPANSE YEN 130.26 131.12 131.92
SURGLD -.- 100.07 102.59
AR FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE GEMIDDELDE OBLIGATIELENINGEN
VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR
HET DEPARTEMENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF
HEDEN 7 MAART 1991 EN TOT NADER ORDER.
12 % OBLIGATIELENINGEN PER 88/92 100.99
8 % OBLIGATIELENINGEN PER 1991 100.00
9 % OBLIGATIELENINGEN PER 1987/2002 95.00
8.5 % OBLIGATIELENINGEN PER 1994/98 100.86

DE AANKOOP VAN OBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIE-
DEN BIJ HET LOKALE BANKWEZEN. _____
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EINDELIJK ...♦♦.. HET
HEI IS l/^^A^M ANDERIE

ER Jï^ HOLLANDSE
PREMIUM LAGER BIER!

Als je eenmaal Crolsch hebt geproefd, wil je niets anders meer.

Nu overal verkrijgbaar in flessen van 25 cl.
in "beugels" van 47,3 cl.
in blikjes van 33 cl.Agent en distributeur:

<J3j2j^Morris E. Curiel & Sons, Inc.

VDr. Martin Luther King Boulevard 11
Tel.: 614900

|l 1

f^> TOKO
\£^ZÜIKERTIJINTJE

WEEKEND SPECIALS
H ':\H -j ;7TB I

J° sucadelappen fis. 10,»© ü

"° Curacaose biefstuk fis. 10,90

' flehele dag verse pan franses. 80"V^ -DO'^f

H^tmoeder's appeltaart fl*. 15,00 b^?3v*^
(jl nuts cakes fis. 5,00 "^^aS^Ye*se cake punten fis. 1,75 g^ïÈW

gemaakte paaseitjes
t 0 *r»e soorten taarten (zie onze bestel- JSSXHRulleren)

H(ja S^i^iS^S^S^S^BSSSiSSISSSSSII^ISI^^^^^BSSS^^

$r» en 9ele appe's 10 st. As. 4,30
*lB ?ny Smith 10 st. fis. 4,95 r*~^^lh=^~^°r'da Oranges 10 st. fis. 3,75 {^ J&J^S^S^

W** smaken dubbeldrank fis. 3,45 *"c« apple juice, 48 oz. ■&
enorm succes nogmaals„

B VERSE VISVERKOOP J AVr,idag en zaterdag. W \sr f

sOr —r-iss*^ )rïml Wft lêcf ït 17^5Caht flhfeta^^'

lf>fifi*Vird<*-\i rTi j-V^V '-^- .¥ ,7-"".''''ni»iii''H."|.|Miwwit rrr- . -*— — f-* NaT/ I

Het Mgr. P.I. Verriet Instituut

vraagt voor een van haar medewerkers

een gemeubileerd
appartement/woonhuis

TE HUUR in een rustige buurt.
Minimaal 2 slaapkamers.

Telefonische reacties tussen 8.00-17.00 uur op nr.
681728 of681344.
De directie van het Mgr. P.I. Verriet Instituut
Salsbachweg 20, Postbus 195
Curasao



Burgemeester I.
Keizer van het Bra-
bantse VEGHEL heeft
woensdag een alterna-
tief stembureau laten
sluiten.
Een plaatselijke werk-
groepwilde demeningvan
de bevolking peilen over
deuitbreiding van een vuil-
stortplaats. Daartoe was
vlakbij een normaal stem-
bureau een alternatief
stembureau ingericht.
Omdat de twee stembu-
reaus te dicht bij elkaar
lagen vreesde de burge-
meester dat er verwarring
zou kunnen ontstaan.
Daarom moest het alter-
natieve bureau dicht. De
werkgroep overweegt nu
om de stembiljetten die
betrekking hebben op de
vuilstortplaatsalsnog huis-
aan-huis te verspreiden
om demeningvan de inwo-
ners van Veghel te peilen.

Een ruime MEERDER-
HEID van de kiezers
van zowel CDA als
PvdA vindt dat derege-
ringscoalitie CDA/PvdA
ondanks deverkiezings-
uitslag moet worden
voortgezet.

Die meerderheid is voor
het CDA 73 procent en
voor de PvdA 74 procent.
Dit blijkt uit een woens-
dagavond gehouden NOS/
Interview-onderzoek. Over
het totaal aantal kiezers
tekent zich eveneens een
meerderheid afvoor voort-
zetting van de coalitie, zij
het dat die met 52 procent
aanzienlijk krapper is.
Voor het beëindigen van
de coalitie spreekt elfpro-
cent van de CDA-kiezers
zich uit, net als negen
procent van de PvdA-
kiezers. Over het totaal
aantal kiezers is dat per-
centage 23; 25 procent had
geen oordeel.

RENSWOUDE was
woensdagavond de
eerste gemeente
waarvan deverkiezings-
uitslag bekend werd.
Bijna tweederde (64,4) van
de inwoners van deze
Utrechtse plaats had de
gang naar het sternhokje
gemaakt. Bij de laatste
verkiezingen voor de
Tweede Kamer en Provin-
ciale staten kwam ruim
tachtig procent op. Meer
dan de helft van de
stemmen ging naar het
CDA.

In ZEVEN provincies
deden ze mee, in DRIE
provincies haalden ze
een zetel.De CENTRUM-
DEMOCRATEN (CD)
van het Kamerlid Jan-
maat zijn straks door
de verkiezingsuitslag
vertegenwoordigd in de
provinciale staten van
Utrecht, Noord-Holland
en Zuid-Holland.
De racistische partij van
de Centrumdemocraten
behaalden in veel
gebieden winst ten
opzichte van devorige sta-
tenverkiezingen en de
laatste Tweede-Kamerver-
kiezingen. Ten opzichte
van de laatste gemeente-
raadsverkiezingen verloor
de partij hier en daar. In
de grote steden bleef de
CD-aanhang woensdag
veelal minstens gelijk.

De Centrumdemocraten
haalden woensdag geen
zetel in destaten van Fries-
land, Gelderland, Noord-
Brabant en Flevoland. De
party deed daarwel mee.
In de overige provincies
was geen CD-lijst aan-
wezig.

InROTTERDAM is D66
de op-een-na grootste
partij geworden. De
PvdA, van oudsher zeer
sterk vertegenwoor-
digd in de Maasstad,
behaalde woensdag nog
geen derde van de
stemmen, maar blijft
wel nummer één.
Van de stemgerechtigde
Rotterdammers kwam
slechts 44.5 procent
opdagen.

In Haarlem, Leiden, Nij
Altoenae en Vlaar-
dingen zijn woensdag
naast de statenverkie-
zingen ook referenda
gehouden. De onder-
werpen van deze volks-
raadplegingen liepen
uiteen van "vrije slui-
tingstijden voor de

horeca" tot "de zin van
referenda".
In VLAARDINGEN heeft
van de bijna 48 procent
opgekomen stemgerech-
tigden 6682 procent "ja*
geantwoord op devraag of
de gemeente in de toe-
komst volksraadplegingen
moet gaan houden. De
LEIDSE bevolking heeft
zich woensdag tijdens het
"Leids referendum* uitge-
sproken tegen het vrij-
laten van de sluitings-
tijden van de plaatselijke
horeca. Voor het vrijlaten
van desluitingstyden was
43,7 procent, tegen was
46,2 procent. Het buurt-
schap NU ALTOENAE in
de Friese gemeente Het
Bildt noteerde woensdag
een opkomstpercentage
van 87,5 voor de provin-
ciale staten. Het refe-
rendum werd hier
gehouden over een moge-
lijke dorpsstatus. De uit-
slag wordt donderdag-
avond pas bekend,
evenals de opkomstvoor
het referendum. In
HAARLEM heeft ruim 80
procent van dekiezers voor
de staten ook meegedaan
aan een referendum. De
kiezers moesten hun
mening geven over de
bebouwing van twee
groene gebieden in de stad:
70 procent sprak zich uit
tegen de bouw van
woningen in die gebieden.

De SCHOLIERE
Marianne Besselink (18)
uit Stieltjeskanaal komt
als jongste statenlid in de
provinciale staten. Ze
stond op de zestiende
plaats van de PvdA-lijst
voor deprovinciale staten
in Drenthe. De PvdA
behoudt daar zeventien
zetels. Volgens woordvoer-
ders van de kiesraad is er
voorzover bekend nog niet
eerder iemand op zo jonge
leeftijd in de staten
terecht gekomen.

Het Nederlands Centrum
BUITENLANDERS
(NCB) is teleurgesteldover
hetfeit dat deCentrumde-
mocraten nu ook verte-
genwoordigd zullen zijn in
de provinciale staten en
wel met een zetel in zowel
Noord- en Zuid-Holland
als in Utrecht. "Een teken
aan de wand*, aldus een
woordvoerder. Het NCB
constateert dat de Cen-
trumdemocraten nu niet
alleen in de landelijke en
gemeentepolitiek zijn ver-
tegenwoordigd en dat dat
tot treurnis stemt.

Hoe het LIMBURGSE
college van gedepu-
teerde staten er na de
flinke verkiezingswinst
van het CDA uit zal
gaan zien, is nog niet
duidelijk.
Maar op de verkiezings-
avond werden declaims al
gedeponeerd. HetCDA wil
de verkiezingswinst ver-
zilverd zien met een ster-
kere positie in GS. Maar
de PvdA wil de oppositie
niet in, zo werd meege-
deeld. Maar toch werd er
al gespeculeerd opeen col-
lege zonder PvdA. Nu zit-
ten er naast drie CDA'ers
en een WD'er twee
PvdA'ers in. De winst voor
het CDA noemde PvdA-
gedeputeerde Kockelkorn
een veeg teken.

Grote winnaar ook in
Limburg is D66 dat zijn
aantal zetels ziet stijgen
van twee naar zes en daar-
door even groot wordt als
de WD, die haar zes
zetels wist te handhaven.

PvdA, CDA en D66 ont-
lopen elkaarnietveel meer
in de stad UTRECHT. De
PvdA zakte sterkenkwam
uit op 22,6 procent (was
37,5). Het CDA daalde iets
(nu 20,8 procent) en D66
verdubbelde zyn percen-
tage en kreeg 20,5 procent
van de stemmen. Groen
Links (15,3 procent) is
groter geworden dan de
WD (12,4 procent). De
daaropvolgende partij is
Centrumdemocraten met
3,7 procent.

FLEVOLAND was
woensdag tegen 22.00
uur de eerste provincie
waar alle stemmen
waren geteld.
De PvdA is daar nu niet
langer de grootste partij
in provinciale staten. De
partij duikelde van veer-
tien naar acht zetels in de
statenvan Nederlands jong-
ste provincie, waar veel
ANTmLIANEN wonen,
namelijk in Almeroa en
Lelystad. Het CDA is nu
met elf zetels (was: twaalf
zetels) de grootste partij
in Flevoland. De staten
van Flevoland tellen in
totaal 43 zetels. De WD
en D66 in Flevoland
bezetten nu ieder negen
zetels in de staten. De
overige zetels zyn voor
SGP/RPF (drie zetels),
Groen Links (2) en GPV
(1). De Centrumdemo-
craten in Flevoland
wonnen wel enkele
tienden van procenten,
maar diewinst was nog te
weinig voor een zetel in de
staten.

De AMSTERDAMMERS
hebben het woensdag
laten afwetenbij de sta-
tenverkiezingen.
Het opkomstpercentage
reikte nietverder dan42,7,
ondanks het feit dat ook
voor een aantal deelraden
de bevolking een stem
mocht uitbrengen.
Evenals in derest van het
land brokkelde ook in de
hoofdstad de invloed van
de PvdA fors af. De partij
trok nog maar 26,5 pro-
cent van destemmen (was
43,7). D66 zit nu nog maar
een kleine viifprocent van
de socialisten af (21,8).
Daarna volgen WD (14,3),
Groen Links (14,0), CDA
(12,6) en Centrumdemo-
craten (4,1 procent).

bij de statenverkie-
zingen nu toch wel heel
dicht genaderd.
De PvdA haalde
woensdag in Den Haag
21,3 procent van de
stemmen. Het CDA kwam
uit op 21,1 procent. De
PvdA haalde bij vorige
verkiezingen in Den Haag
altijd nog ruim eenderde
van de stemmen. De
opkomst in Den Haag was
woensdag 44,3procent. De
Centrumdemocraten
haalden woensdag in Den
Haag 4,5 procent van de
stemmen tegen 3,2 pro-
cent bij de Kamerverkie-
zingen in 1989. D66 was
woensdag ook in de Resi-
dentie de grote winnaar
met een winst van 10,8
procent. De WD bleef in
Den Haag min of meer
stabiel.

De PvdA is in DEN
HAAG ondanks een fors
verlies de grootste
partij gebleven, maar
het CDA is deze partij

Groen Links en WD voorspellen breuk binnen kabinet

CDA en PvdA: doorgaan
DEN HAAG - Het dramatische verlies van de PvdA

zal de interne verhoudingen binnen de coalitie niet
schaden. Dat is althans de vrome wens van PvdA-
leider Kok, CDA-leider Lubbers en diens fractievoor-
zitter Brinkman. Het verlies van zeventien Kamerze-
tels werd door een sombere Kok vertaald als een
geschaad vertrouwen in zijn party. De uitermate
magere opkomst (52,1 procent en de laagste in de
geschiedenis van provinciale-statenverkiezingen)
werd door alle partijen betreurd.

Kok, die eerder op de avond
zyn verlies openlijk toegaf,
weet dit samen met zijn coa-
litiepartner medeaan deimpo-
pulaire maatregelen in de
tussenbalans van het
kabinet. Hij zei het karwei
echter graag te willenklaren
en hoopte daarbij op steun
van de coalitiepartner. Deze
steun werd woensdagavond
grif toegezegd door Lubbers
en Brinkman. Lubbers
noemde het verlies sneuvoor
de PvdA maar hij was het
met Kok eens dat we
"gewoon moeten doorgaan in
de coalitie*.
De oppositie dacht er het
hare van. Als Kok denkt dat
deze uitslag een incident is
dan vergist hij zich, aldus
Groen-Links-Kamerlid Ina
Brouwer. Het is een signaal
dat de mensen genoeg
hebben van deverstarring in
de politieke verhoudingen.
Groen-Linksleider Beckers
gaf dit kabinet niet lang
meer te leven. Het kabinet
CDA-PvdA is er binnen een
half jaar geweest, zo voor-
spelde zij.

graag afscheid nemen. Hij
voorzag een komende breuk
in de coalitie. Dat de tussen-
balans de grote veroorzaker
is geweest van het verlies
van de coalitiepartners vond
Bolkestein voor de hand
liggen. Niet alleen zijn partij
maar ook het IMF heeft de
tussenbalans gekraakt, zo
stelde hij vast.
De grotewinnaar,D66, wilde
niet speculeren over een
breuk in de coalitie, zij het
"dat politieke ervaring leert
dat bij spanningen in het
kabinet zon uitslag meestal
leidt tot nog grotere span-
ningen*, aldus Van Mierlo.
Deze spanningen manifes-
teerden zich woensdagavond
overigens al onmiddellijk in
de PvdA-gelederen zelf.
Binnen het PvdA-kader
klonken de eerste geluiden
om maar te breken met het
kabinet.

Voor deeerste kamer bete-
kent deze uitslag dat dePvdA-
fractie in de Senaat terug-
valt van 26 naar zeventien
zetels. Het CDA stijgt met
één zetel van 26 naar 27,
D66 groeit van vijf naar
twaalf zetels en wordt
daarmee even groot als de
WD-fractie in deze Kamer.
Groen Links houdt drie sena-
toren en de kleine christe-
lijke fracties SGP/GPV/RPF
krijgen er één zetel bij en
komen daarmee op vier uit.
De nieuwe Eerste Kamer
wordt in meigekozen door de
woensdag gekozen leden van
provinciale staten.

Ook oppositieleider Bolke-
stein (VVD) zag het kabinet

De PvdA moet ondanks fors
verlies doorgaan in de coa-
litie met het CDA "vanwege
het landsbelang", aldus rea-
geerde CDA-partijvoorzitter
Van Velzen woensdagavond.
Van Velzen noemde het aan-
deelvan dePvdA "teleurstel-

lend*. Hij wyt het verlies
van de regeringscoalitie
vooral aan het feit dat de
Haagse politici door de Golf-
crisis onvoldoende tijd
hebben gehad om campagne
te voeren. Ook het "hoofd
van de kiezers" was vooral
bij de Golfcrisis, meent Van
Velzen.

PvdA-partijvoorzitter Sint
erkende dat dekiezers "geen
grote waardering* hebben
voor het aandeelvan dePvdA
in de regeringscoalitie. Ze
noemde het "merkwaardig*
dat D66 grote winst boekt,
terwijl de Democraten zich
toch sterk achter het beleid
van het"centrum-linksekabi-
net* stellen. Aan de andere

kant spint deWD alsbelang'
rijkste oppositiepartij naU;
welijks garen by de statefl'
verkiezingen, stelde Sin'
vast. Zy noemde de lag 6
opkomst "buitengewoon zot'
gelijk". Afgaande op óf
opkomst van voorgaand*
verkiezingen stelde SintvaS*
dat hier sprake is van cc"
neerwaartse trend. "Dfl*
moeten alle partijen zich aafl'
trekken', aldus Sint.

WD-partijvoorzitter Giir
jaar zei "wel tevreden* #
zyn met het resultaat van óf
WD. Dewinst van D66kou»
volgens Ginjaar af van óf
PvdA. Tussen de PvdA e»
D66 bestaan "communie*'
rende vaten*, aldus Ginjaar*
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DAN ROMEU, our international designer, will be on Curacao on
March 7th and the Bth at the Plaza Hotel. For more
information, please call 612500 or leave a message where you
can be contacted.

\jS£Z£F\ "WEACCEPT VISA & MASTERCARD"
/<?ss§rl* r\ Miami Number # 305-594-2888

FaX Number # 305-594-6906

STORE FIXTURES, SHOWCASES, STORE, PLANNING, FREE CATALOG

LOKAAL ARCHITFXTENBUREAU
zoekt in verband met uitbreiding zo spoedig mogelijk kandi-
daten voor de functie
BOUWKUNDIG TEKENAAR (M/V)

Mij/zij moet zelfstandig ontwerpen kunnen uitteke-nen, maatvoering kunnen opzetten en verder op het
bureau voorkomendewerkzaamheden kunnen uitvoe-ren, zoalsb.v. hetmakenvan een eenvoudigewerkma-
quette.

VEREISTEN:— HTS-diploma— Minimaal 3 jaarervaring— Beheersing van de Nederlandse taal en basis En-
gels— Ervaring met computer strekt tot aanbeveling— Bezit rijbewijs B

Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden afhankelijk van
opleiding en ervaring.

Brieven met curriculum vitae binnen twee weken te sturen
aan:
Postbus 200
ALHIER

A
Wij hebben een nieuwe kollektie binnen, bestaande 'uit (

r £ri„ leuke tuinpakken, witte jeans,
Wf bloesjes, T-shlrts en nog veel meer.

/^~Jf-'^r\ En niet te vergeten, zoals Ual |
"j^j \ gewend bent; tegen zeer aantrekke- |

fa QTTjpJ liJke prijzen!! 11
«Ml RASONABLE

JÊfrffi m * Winkelcentrum Brievengat
.^T- 4SS!M * winston Churchillweg. /.. " 1

CITCO
CURASAO INTERNATIONAL

TRUST COMPANY N.V.

zoekt op korte termijn voor een van haar stafleden
een:

ongemeubileerd of semi
gemeubileerd woonhuis

met 2 of 3 slaapkamers

Aanbiedingen voorzien van prijs kunt u richten via de
afdeling Personeelszaken, of via telefoon 615555 (toes-
tel 277)

DeRuyterkade 62
P.O. Box 812 - Curacao

-****

l'j Madurostraat 21 - Mini Mall
Fun Clothing For Fun People I ppTfj

Zojuist ontvangen vC^
Bermuda's en T-shirts s££m

van het bekende merk "OZZY" Australia

en vergeet niet onze grote sortering

Sportschoenen van de bekende merken

L.A. Gear, Reebok, Nike en Travel Fox.
I -^.- - i

VAKOPLEIDING VOOR
ASS. SCHEEPSKLERK

MADURO SHIPPING organiseert in samenwerking metverschillende In-
stanties een vakopleiding voor het Scheepvaart-Bedrijf.
De opleiding begint op 18NAART 1991en duurt2 maanden en isbedoeld
voor MANNELIJKE KRACHTEN.
Na deze opleiding is men geschikt om allevoorkomende werkzaamheden bij
een Scheepvaart-Bedrijf te verrichten.
I.v.m. geplande uitbreidingen zal een aantal cursusisten, na het behalen van
hun Certificaat de gelegenheid worden gegeven om bij MADURO SHIP-
PING in dienst te treden.
De eisen om voor dezeopleiding in aanmerking te komen, zijn tenminste:

— Havo-diploma (of gelijkwaardig).— Enthousiasme en gevoel voorservice-verlening.
— Goede mondelinge beheersing van het Engels, Nederlands,

Spaansen Papiaments.
— Typevaardigheid.
— Rijbewijs met eigen vervoermiddel.
— Maximum leeftijd 25 jaar.
Heeft U interesse? Schrijft U don een brief naar de Afd. Personeelszaken van
S.E.L. MADURO & SONS (CURAQAO), N.V.
Deze brief dient welvóór 13 maart a.s. in ons bezit te zijn.

(fil) MADURO SHIPPING



AGENDA

BONAIRE

tJfTE: 8000
8222

0S£ENTRALE: 8845
'TAAL: 8900

b^'Llte Lagoen: maandag t/m vrijdag
iju'-00-ie.OO uur; zaterdag van 08.00--üUr; zondag gesloten.

INBARE BIBLIOTHEEK
voor het publiek)

Ir °a 9 en donderdag van 14.00-18.00

too sdag en «ijdag van 08 00-12.00/
uur; zaterdagvan 10.00-12.00

lp,tJ"ngstijden voor lezers)
van 14.00-19.00 uur.

HB
, SLUITING: maandag t/m vrijdag aan-

»4 6nde stukken om 15.30 uur; gewone
9ri 0m 16.30uur.

Se CLUBS
!sj' '"formatie H Nicolaas, tel.: 5520/
o|a.
ty- woensdag 12.00 uur - Restaurant

L.
Dl ARTE BONAIRE (Kaya

(jj,' 70): openingstijden: maandag t/m
H 6,9 van 08.00-12 00/14.00-18.00 uur;°a9 van 08 00-12.00 uur
'Kit
\ 'ECLUB (Weg naar Willemstoren):
ItL^P vrijdag van 20.00-24 00 uur;a9van 12.00-24.00uur.L

?
oPenlngstijden Slachthuis i.v.m.

\'^tle'd van de keurmeester zal tot
lila(.ortJer uitsluitend op donderdagen en

'Btl geslacht en gekeurd worden,
th ********t>ENSTEN
\'«'narduskerk, Kralendijk:
W^ t/m zaterdag om 18.45 uur;
Cjj om 08.00 en 19.00 uur.

Antriol:
\ a 9 t/m zaterdag om 19.30 uur;
\w °m 0900 en 1800 uur
W^uskerk, Rincon:a 9t/m zondag om 19.30uur.

\ HtENBEZORGING doorgeven aan

' ' *" Wong-Loi-Sing, Kaya Cacique

UPB-fractie achter brief
BCaan Hirsch Ballin

fc^ALENDIJK — Fractieleider van de UPB Ramon-
P.Booi vindt dat de Eilandsraad de Nederlandse
Jester voor Antilliaanse en Arubaanse Zaken mr.
kst Hirsch Ballin duidelijk moet laten weten dat zij
3emd is over de manier waaropHirsch Ballin zich
\3 bemoeid met de internezaken van het eilandge-
1.
ik
foJJ&ndag heeft de Amigoe
Cj-reid aandacht besteedajj.^ brief van mr. Hirsch

en het antwoord erop
i jMBC in verband met
(judging van de Neder-
V bewindsman om ont-
Celingsgelden te blok-

de bestuurders
onaire niet met hun

I>|j.eil van plantage Braziel

I-tangens is het nietBoois
i er een breuk komt
C i goede relatie die het
|V6eft met de minister,
\ üB' neem* me*; we£>öooi, dat de minister
\^P hoogte dient te zijn
*H deze het standpunt is
Vjtfe Eilandsraad. De. er waarop de minister

inlichtingen heeft geëist over
de bedoelingen van het pro-
ject — in feite nadat deraad
in een unanieme motie de
BC-beslissing al had terug-
gedraaid — had Booi liever
langs de normale kanalen
zien verlopen. En dat was
naar zijn mening via de
KABNA.

In de raadsvergadering
afgelopen dinsdag zei fractie-
leiderRamoncito Booi dat hij
en zijn fractieleden achter de
brief stonden die aan
minister Hirsch Ballin was
gestuurd.

Promoties
!&ENDIJK — Na de
%^Uctie van het
"Jij.j e en geautomati-
% e systeem Banko
.^Keil de vermeerderde
'V?amheden heeft de
Vl« van Maduro &
.\7« Bank (MCB)
% *'e besloten om
jWe medewerkers per
\«T* *e promoveren.
Sj^teur van MCB
jt$ 0

e Evert Piar zegt er
k hik'6 z'*-n nu een team
Nh .®n dat alweer. L *! tijd in dienst is van
kW* en daar 00^ de\ Qervaring heeft opge-

de plaats waar zij
JifeL e° te zitten zijn ze in
f^ "jkftheid om nog meer
P' o Yerlenen danvoor-
.^tjjezien de goede per-
JjVyen die het MCB
*fy ® in het vooruitzichtjA^ GBt Piar er alles aan

i^a °m de dienstverle-
'KhT de Want n°£ meer

. 1}Q angrijke posten in
i%n n&ireaanse bank

nU Dezet door direc-j.^ ®*t Piar zelf, geassis-
*\ f^°r zijn assistente

Norwin "Boy'
iVh t>

a^s operation
tSj E. dwardEngelhardt
CV/TJ801" operations en\j® Semeleer als cashlsor.

Kroongetuige in Mandela-zaak:
Bloedig mishandeld

JOHANNESBURG-Een
kroongetuige in het
procestegen Winnie Man-
dela heeft woensdag voor
het hooggerechtshof in
Johannesburg verklaard
dat zij hem en drie
andere zwarte activisten
herhaaldelijk heeft
geslagen en met een
zweep heeft bewerkt.
Winnie Mandela, de vrouw
van de Zuidafrikaanse
zwarte leider Nelson Man-
dela, staat met drie mede-
verdachten terecht wegens
ontvoering en mishandeling
van vier jeugdigezwarte acti-
visten in december 1988. "Zij
sloeg mij onder mijn linke-
roog en sloeg me opnieuw ....
Ze bleef mij slaan", vertelde
Kennneth Kgase. Daarna neu-
riede mevrouw Mandela een
liedje en danste zij "op het
ritme* terwijl haar helpers
zich opnieuw op de activisten
stortten, zei Kgase. Kgase,
31, zei dat Mandela en een
aantal van haar lijfwachten
vuisten, zwepen en hun
voeten gebruikten om hem-
zelf, Barend Mono, Gabriel
Mekgwe en Stompie Seipei
te slaan, te trappen en ver-
der afte tuigen.

NIETS BEKEND
Kgase, vroegerredacteur van
een uitgeversfirma, zei dat
de lijfwachten de vier mee-

namen uit een verblijf bij
een Methodistenkerk in Sow-
eto en hen vastzetten in het
huis van Mandela, waar zij
werden aangevallen. Man-
dela en haar drie mede-
beklaagdenhebben debeschul-
diging van ontvoering en
gebruik van geweld met het
doel om ernstig lichamelijk
letsel toe te brengen ver-
worpen. Hun advocaten zeg-
gen dat de vier uit het ver-
bluf werden gehaald omdat
zy seksueel werden lastig
gevallen door de blanke pri-
ester in hetverblijf en omdat
werd aangenomen dat Seipei
informant van depolitie was.

Kgase zei dat hem niets
bekend is over homoseksuele
activiteit in het verblijf. Hij
zei dat Seipei nadat hij
geslagen was aan de helpers
van Mandela toegaf dat hij
vier anti-apartheidsacti-
visten verraden had bij de
politie. Hij werd later dood
aangetroffen.

VEELBLOED
Kgase zei dat het aftuigen
begon toen Mandela de
kamer binnenkwam waarin
devier werden vastgehouden
en hun zei dat zij niet langer
dienden te leven. Ze gaf elk
om beurten tweemaal een
vuistslag en dreigde toen
weer op hen af te gaan,
terwijl zij schreeuwde dat zij

moesten bekennen. "Ik
bloedde, er was veel bloed",
zeiKgase. Mandela sloeg mij
na te hebben gezegd dat ik
"een chef niet mag aan-
kijken, daarmeezichzelfbedoe-
lende. Na Mandela
begonnen haar helpers met
een serie slagen en trappen
en, terwijl ditgebeurde, "neu-
riede zei een liedje en danste
ophetritme*. Mevrouw Man-
dela hoorde de beschuldi-
gingen rustig aan.

Voorwaarden: duidelijkprogamma plus begroting

Paho wil beurs trekken in
strijd tegen aids en drugs

KRALENDIJK — De Pan American Health Organi-
zation (PAHO) is bereid geld beschikbaar te stellen
ter bestrijding van het drugsgebruik en ter voorko-
ming van de ziekte AIDS. De grootte van het bedrag
zal afhankelijk zijn van het programma dat de PAHO
geboden zal worden. Gedeputeerde Cai Marsera
speelt een belangrijke rol in deze beslissing mede
door zijn inzet iets te willen doenaan de dreiging van
beide plagen.

In een gesprek met Mar-
sera, bevestigt hij dat de
bestrijding van drugs op de
goede weg is. Maar evenals
voor drugs heeft de gedepu-
teerde ook aandacht voor pro-
blemen die AIDS in de
gemeenschap kunnen
brengen en derhalve zijn er
op initiatiefvan gedeputeerde
Marsera twee commissies
opgericht die zich (afzonder-
lijk) bezig zullen houden met
de beide problemen. Inmid-
dels hebben beide commis-
sies al ruimschoots de gele-
genheid gekregen om hun
gedachten op papier te
zetten, terwijl er tevens al
een begin van een pro-
gramma is opgesteld.

De vertegenwoordiger van
de PAHO in Caracas, Vene-
zuela, dr. Malaga heeft onla-
ngs bij zijn bezoek aan Bona-
ire zijn genoegen en waarde-
ring uitgesproken over de
wyze waarop Bonaire tracht
de problemen aan te pakken
en te ondervangen.

Carlos Marsera tegenover
de Amigoe: 'Er is geen enkel
probleem om de benodigde
financiën via de PAHO te
verkrijgen, vooropgesteld dat
het geld gebruikt zal worden
ter voorkoming van de
genoemde problemen. Uiter-
aard is dat wel aan voor-

waarden verbonden en een
ervan is, dat de beide com-
missies met een duidelijk
opgezet programma en een
financiële begroting op de
proppen komen. Het pro-
gramma zal maximaal een
periode van drie jaar mogen
omvatten.

Het programma voor het
gebruikvan drugs is alklaar.
In december vorig jaar is er
een goed geslaagd drugscon-
cern gehouden. Het huidige
programma heeft enkele aan-
passingen nodig en zal dan
in zyn geheel goedgekeurd
worden. Het programma van
decommissie zal via de gede-
puteerde van Gezondheids-
zorg en het BC aan de Cen-
traleregering worden aange-
boden die dan de benodigde
bedragen zal voorschieten in
afwachting van de betaling
van PAHO.

VolgensgedeputeerdeMar-

sera zal eenzelfde systeem
opgezet worden ter bestrij-
ding van de ziekte AIDS.
Ook daarvoor zal een uit-
voerprogramma moeten
worden opgesteld om voor de
financiering van de PAHO in
aanmerking te komen. Het
is overigens niet de eerste
maal dat de PAHO bedragen
beschikbaar stelt voor de
Nederlandse Antillen. In het
verleden echter is dat geld
nimmer doorgedruppeldnaar
Bonaire. Afgelopen jaar en
ook dit jaar heeft gedepu-
teerde Marsera zelf het heft
in handen genomen en bij de
PAHO aan de bel getrokken.

Stemgerechtigd: 6500
KRALENDIJK — Voorde

komende raadsverkie-
zingen op Bonaire zijn
6.596 stemgerechtigde per-
sonen. Dat zijn er enkele
meer dan het afgelopen
jaar toen 6.535 personen
mochten stemmenvoor de
verkiezingen van de
Staten. De laatste raads-
verkiezingen in april 1987
telde 6.477 stemgerech-
tigden, van wie er 5.463
ook inderdaad gingen
stemmen en een geldige
stem uitbrachten.

Dat was toen 84,34 pro-
cent van het totaal aantal
stemgerechtigden en opBon-
aire is het de laatste jaren
bekend, dat tussen 80 en 87
procent van dekiezers inder-
daad zijn stem uitbrengt. Op
Bonaire waren in 1987 een
totaal van 607 stemmen
nodig om een zetel te
behalen in de Eilandsraad.
De niet-stemmers (1.014)
hadden dus minimaal één
zetel kunnen behalen.

Voor de Staten waren er
in maart 1990 6.525 stemge-
rechtigden, van wie er 5.244
gingen stemmen. Dat was

duseen percentage van 80,37
procent. Uitgaande van het
gemiddelde percentage van
de laatste twee verkiezingen
en dat is 82,36 procent, zou
dat betekenen dat dit jaar
een totaal aantal stemmen
uitgebracht zou worden van
5.432 personen. Dat zou ook
betekenen dat voor het ver-
krijgen van een plaatsje in
de raad 604 stemmen nodig
zijn.

Het afgelopen jaar heeft
het Hoofdstembureau
besloten dat er niet zoals in
hetverleden vijf stemlokalen
zullen zijn, maar tien. Ook
dit jaar blijft het aantal
lokalen tien en dat zijn de
stembureaus: 1. Jeugdhuis
Jong Bonaire 544 stemge-
rechtigden; 2. Tfera Cora 803;
3. Dokterskliniek Tèra Cora

749; 4. Wijkcentrum Niki-
boko 797; 5. Wijkcentrum
Antriol 581; 6. Dokterskli-
niek Antriol 723; 7. Papa
Cornesschool 638; 8. Wijk-
centrum Nort di Salina 478;
9. Wijkcentrum Rincon 703
en 10. Stanislausschool 580.

In Zuid-Ossetie: bij
rellen zeker 37 doden

MOSKOU - Bij bot-
singen tussen gewapende
Georgiers en Osseten in
de Transkaukasische
regio Zuid-Ossetie zijn ten
minste 37 doden en 150
gewonden gevallen. Dit
heeft vice-president Gen-
nadi Janajev woensdag in
Moskou verklaard.
Hij zei dat uit afgelegen
dorpen nog geen berichten
waren ontvangen en daarom
verwachtte hij dat het
aantal slachtoffers nog zal

stijgen. Tijdens een debat
over het eventueel afkon-
digen van een staat van beleg
in het bergdistrict vertelde
hij het parlement dat veel
bedrijven stil lagen en dui-
zenden mensen het gebied
probeerden te ontvluchten.

Kleine detachementen Oss-
eten stondentegenover 1.500
Georgischemilitanten. Beide
groepenbeschikten over auto-
matische wapens en pantser-
wagens, aldus Janajev.

Martinair
naar Cuba
en Jamaica

SCHIPHOL - Martinair
gaat binnenkort vliegen
naar Cuba en Jamaica in
het Caribisch gebied.
Dat heeft een woordvoerder
van het bedrijf woensdag
bekendgemaakt. Het is voor
het eerst sinds lange tijd dat
een Nederlandse maat-
schappij Havana opneemt in
het vliegschema. De KLM
vloog in oktober 1962 voor
het laatst naar Havana. De
eerste vlucht naar Cuba
wordt 1 november verwacht
en de eerste naar Jamaica is
op 4 april. De chartervluchten
zullen een keer per week
worden gemaakt met een
Boeing 767.

Misdienst
voor de vrouw
KRALENDIJK — Hetbest-

uur van het wijkcentrum
Noord di Salina zal 8 maart
1991 de Internationale Dag
van de Vrouw vieren. Dat
gebeurt met een misviering
door pastoor Gabriel en
gevolgd door een lezing van
Nerry Gonzales. De plaats is
buurtcentrum en tijd is 19.30
uur.

Oefening
mariniers
KRALENDIJK —De coman-

dant van de mariniers in het
Caribisch gebied heeft gezag-
hebber Soliana meegedeeld
dat in de periode van 18 tot
en met 22 maart een eenheid
mariniers van de 22ste infan-
teriecompagnie een oefening
zal houden op Bonaire. De
groep zal bestaan uit onge-
veer 24 man en zal onder
bevel staan van de luitenant
der mariniers P.S. Vlaar.

Fnuikend voor economie
Ellis: 'BC kan niet
zonder steun regering'

KRALENDIJK — Volgens de Union Patriotico Bone-
riano (UPB) is het meer dan logisch dat het bestuur
van het eilandgebied dezelfde structuur moet hebben
als de partij die de Centrale regering ondersteunt.
Met andere woorden, de partij die in de Staten
vertegenwoordigd is, zal ook vertegenwoordigd
moeten zijn in het eilandsbestuür. Dat is op Bonaire
enkele malen niet het geval geweest en leidde soms tot
ongewenste situaties.

Partijleider Rudi Ellis
gelooft zelfs datBestuurscol-
leges die niet de steun
hebben van de Centralerege-
ring gedoemd zijn om te mis-
lukken. De UPB-leider her-
innert aan een van dieperio-
den, toen de PDB de dienst
uitmaakte in het BC voor
Bonaire, maar de UPB in de
Staten de meerderheid had
en de Centrale regering
steunde.

Vooral de ambte-
naren en de leerkrachten
hebben daaronder moeten
lijden, toen bleek daterregel-
matighalve maandsalarissen
uitbetaald konden worden,
omdat de financiën tussen
het eilandgebied en met
name ex-gedeputeerde van
financiën Monchin Soliana
en de Centrale regering met
minister Gilbert de Paula
aan het financiële roer niet

op elkaar aansloten
Met het oog op de

komende verkiezingen zegt
partijleider Ellis dat de
kiezer wel degelijk in hetoog
moet houden dat de UPB
met de drie beschikbare
zetels al in de Staten is
vertegenwoordigd en daar
ook deregering steunt. Naar
de meningvan Ellis interes-
seert dat de oppositiepar-
tijen op Bonaire niet en zij
zijn dan ook niet van plan
om de bevolking uit te
leggen welke nadelen het
met zich mee brengt wan-
neer deeilandelijke politieke
opinie afwijkt van die van de
regering.

Rudi Ellis: 'Het is van
belang datBonaire alle steun
kan krijgen die noodzakelijk
is om de nu ingeslagen posi-
tieve weg te kunnen ver-
volgen. Elke vergissing kan
in dit opzicht fataalo uitwer-

king hebben en gericht zijn
tegen de economische ont-
wikkeling die momenteel in
wording is. Met nadruk stelt
Ellis dat elk nieuw BC weer
opnieuw zal moeten
beginnen en dat betekent
volgens hem enorme vertra-
gingen in de uitvoering van
de verschillende projecten.

Ellis: 'Een nieuw bestuur
zal immers de verantwoorde-
lijkheid gaan dragen en dat
brengt met zich mee dat alle
beslissingen en voorgestelde
programma's opnieuw
bekeken moeten worden die
de vorige partij al genomen
had. Elke nieuwe partij heeft
immers zijn eigen inbreng,
zijn eigen filosofie en ideeën.
Daarom zal de UPB in het
bestuur moeten blijven zodat
Bonaire opde ingeslagen weg
kan voortgaan. De> UPB-
leider vindt dat de POB, de
PDB en de Paboso tegen de
ontwikkeling inwerken. 'Zij
zijn tegen investeerders,
tegen alles wat positief is en
daarom zullen de kiezers er
rekening mee moeten
houden dat hun ideeën en
plannen desastreus zijn voor
de toekomst en Bonaire
zullen veranderen in een
chaos.

Tenzij bij onrust in achterbanpartijen:
Lubbers: geen gevolgen
voor krachtsverhoudingen

DEN HAAG-PrmierLub-
bers verwacht niet dat de
uitslag van de statenver-
kiezingen gevolgen zal
hebben voor de krachts-
verhoudingen binnen het
kabinet. Er zou alleen een
probleem kunnen ont-
staan als er in de ach-
terbanvan de coalitiepart-
ners onrust zou gaan ont-
staan als gevolg van deze
uitslag. Lubbers zei dat
woensdagavond in
reactie op de uitslag.

Lubbers zei dat het voor de
verhouding tussen PvdA en
CDAbinnen hetkabinet mis-
schien juist wel goed is dat
ook het CDA verloren heeft.
Lubbers erkende wel dat er
in de uitslag kritiek zit op

het beleid dat het kabinet de
afgelopen tijd ontwikkeld
heeft. EvenalsKok vindt Lub-
bers dat gewoon aan het
uitgezette beleid moet
worden vastgehouden.

Als er een tussenbalans
gemaakt had moeten worden
die het meest aansloot bij de
wens van de kiezers had er
weinig anders uit kunnen
rollen dan het kabinet nu
gepresenteerdheeft. Lubbers
concludeerde dit uit de
enorme winst van D66, die
"alleen wat kanttekeningen*
bij de beleidsvoornemens uit
de tussenbalans gemaakt
heeft.

MOEITE
Lubbers verklaart het grote
verlies van de PvdA uit de

moeite die het deze partij
steeds kost om de overgang
van oppositiepartij naar rege-
ringsparty' te maken. Het
verwachtingspatroon bij de
kiezers vanuit de vooraf-
gaande oppositieperiode is
anders, aldus Lubbers. Hij
wees er op dat zich dit pro-
bleem bij de PvdA in het
verleden meer heeft voorge-
daan.

De Haagse politici zouden
uit de lage opkomst de con-
clusie moeten trekken dat
het misschien beter zou zyn
voor de aantrekkelijkheid
van de politiek de diverse
keuzes wat scherper tegen-
over elkaar te plaatsen. Nu
lykt het misschien allemaal
wat veel op elkaar, aldus
Lubbers.

mWILLEMSTAD — Gezag-
hebber Elmer Wilsoe heeft
onlangs voor deeerste keer de
week van 1 tot 7 maart uitge-
roepen tot 'week van de Cura-
caose vrouw". Het thema van
dit jaar is ' De vrouw en het
milieu. Bij de proclamatie
waren aanweziggedeputeerde
Mendes de Gouveia,
mevrouwLelia Peternella, het
vertrekkende bestuur en het
nieuw gekozen bestuur van
het Steering Committee. De
vertrekkende voorzitter van
deze organisatie van wie ook
het initiatief voor het uit-
roepen van deze week kwam,
kreeg uit handenvan degezag-
hebber deproclamatie.

Gedurende de hele week
zal het Steering Committee
activiteiten organiseren en de
week zal met de herdenking
van de werelddag van de
vrouw op 8 maart worden
afgesloten in CentroPro Arte.
Foto: mevrouw Peternella,
gedeputeerde Mendes, gezag-
hebber Wilsoe en de vertrek-
kende voorzitter van het Stee-
ring Committee mevrouw
Hart-Pieternella.

Proclamatie "vrouwenweek"
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Mensen
Krokodillen
tranen om

dooie alligator
In Rotterdam is vorige

week de 70 jaar oude alli-
gator Judith in diergaarde
Blijdorp overleden. Na de
dood werd ontdekt waarom
het alligatorpaar Judith en
Bobby, dat de bombarde-
menten op Rotterdam heeft
overleefd, nooit nakome-
lingen heeft gekregen.
Judith bleek van het manne-
lijk geslacht te zijn. Verzor-
gers hadden de Mississippi-
alligator nooit eerder van
dichtbij durven onderwerpen
aan een onderzoek om het
geslacht vast te stellen.
Omdat Bobby zich gedroeg
als overheerser en Judith
relatiefklein bleef, werd aan-
genomen dat Judith een
vrouwtje was.

Tweelingen zijn duur
Gezinnen met een twee-
ling zijn per maand circa
veertig gulden duurder uit
dan gezinnen met twee kin-
deren van iets verschillende

Oudste
laaglander
overleden

Trijntje Jansma-Boskma
(109) uit Veenwoudsterwal
in Friesland, deoudste inge-
zetene van Nederland, is
dinsdag in haar woonplaats
overleden. Dit heeft de
familie bekendgemaakt.

Mevrouw Jansma-
Boskma werd op 3 februari
1882 geboren, eveneens in
Veenwoudsterwal. Trijntje
Boskma isgetrouwd geweest
met Jelle Jansma. Uit dit
huwelijk werden acht kin-
deren geboren. Vier zijn er
inmiddels overleden. Haar
echtgenoot overleed in 1945.
Mevrouw Jansma wordt zat-
erdag in haar woonplaats
begraven.

De oudste inwoner van
Nederland is nu mevrouw
J.F. Zandstra-Giezen uitDen
Haag. Zij werd geboren op 7
september 1882.

De oudste man van ons
land is H.Th. de Bijl uit het
Noordbrabantse Oss. Hij
wordt zondag 10 maart 107
jaar.

leeftijden. Zij moeten zaken
als een box, kleding, meubel-
tjes en speelgoed dubbel aan-
schaffen terwijl ouders van
eenlingen die zaken van het
eerste naar het tweede kind
kunnen doorschuiven.

Tot die slotsom komt het
Nationaal Instituutvoor Bud-
getvoorlichting(Nibud) in een
onderzoek naar besteding
van geld en tijd bij huishou-
dens met meerlingen.
Ouders van drielingen
denken per kind per maand
circa zestig gulden duurder
uit te zijn dan ouders van
eenlingen.

Het geboortejaar is
meteen het duurste jaar, niet
alleen doordat zaken dubbel
moeten worden aangeschaft
maar ook wegens kosten van
een hulp in de huishouding.
De gezinshulpblijft vaak wat
langer dan de gebruikelijke
acht dagen. Die meerkosten
moet het gezin zelf
opbrengen.
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Heer Bommel en de Waarde-Ring door Marten Toonder

7130 — Toen Torn Poes die morgen op zijn wandeling
Bommelstein passeerde, zag hij de ambtenaar eerste
klasse het pand verlaten.

Heer Ollie deed hem roepende uitgeleide, en zijn
boze opmerkingen klonken helder door de stille
winterlucht. 'Het was zink, dat zeg ik toch?' riep hij
uit. 'En vannacht is het gestolen! Het is een schande
om daar belasting voor op te leggen. Hoe durft U? Een
geweldig grote onrechtvaardigheid, dat is het!'

'Een geweldig grote ontduiking zou ik het willen
noemen', sprak de heerDorknoper tot zichzelf. 'Ikwas
persoonlijk getuige van de aanwas.

Torn Poes hoorde deze opmerking en hij hield de
ontstemde beambte staande. 'Het was werkelijk niets
wat er in die zakken zat', zei hij. 'Allemaal zinken
munten. Ik heb ze zelf gezien, en Joost trouwens ook.

U kunt het beter vergeten.
De aangesprokene keek hem uit de hoogte aan en er

verscheen een killeblikin zijn ogen. 'Juist', merkte hij
op. 'U hebt het zelf gezien, hè? Welnu, ik wil niet te ver
gaan in mijn conclusie, maar de gedachte aan mede-
plichtigheid doet zich als vanzelf op. Wat hebt u van
de heer Bommel gekregen voor uw getuigenis?'

Hij stapte verder zonder op antwoord te wachten en
Torn Poes haasttezich naar heer Ollie, dieuitgeput op
een bank was gaan zitten.

Ts het waar, dat al dierommel gestolen is?' riep hij.
'Dan kunt u beter meteen naar de politie gaan!
Dorknoper gelooft ons niet en daar kan grote narig-
heid van komen '

'Groot', mompelde heer Bommel moedeloos. 'Groot
en veel '

Dolle stier
De capriolen van een dolle
stier nebben woensdagavond
het leven gekost aan een tot
nu toe onbekende man. Dat
gebeurde in het Drentse
Linde (gemeente Zuidwolde)
waar de stier even eerder
was losgebroken. Dat heeft
deplaatselijke politie woens-
dagavond meegedeeld.

Hoewel zeker 15 mensen
jacht maakten op het dol
geraakte dier,konden zij niet
voorkomen dat het dier de
N4B (Hoogeveen-Ommen)
oprende, waar een auto fron-
taal op hem inreed. Daarbij
werd een inzittende van de
auto op slag gedood. De best-
uurder werd gewond naar
het ziekenhuis in Höogeveen
afgevoerd. Ook de stier ver-
loor het leven.

TELECURAÇAO

DONDERDAG
17.00 Orapa Mucha;
18.00 E Man Drechi di Dios.
18.15Agedres na Plaka Chiki met
Omalio Merien;
18.30 Informe Deportivo met
Hector Rosario;
18.45 Nieuws in het Nederlands;
18.57 Tempu pa Dios;
19.00 Rikesa Universal met Mavis
Albertina;
20.00 Telenotisia;
20.30 Pas pa Golfo Persiko;
21.00 Desirée's Banquet met D'es-
irée Leito: 'Bolita di Salmou';
21.15 Good Times;
22.00 Wega di Number Körsou;
22.07 Telenovela: 'Pacto de
Sangre';
22.35 Samenvatting Telenotisia;
22.40 Aktividat met Hubert Hoog-
vliet;
23.30 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

TBS
DONDERDAG

16.05 Tom & Jerry's Funhouse
17.05 The Flintstones
17.35 Brady Bunch
18.05 Good Times
18.35 The Jeffersons
19.05 Beverly Hillbillies
19.35 Andy Griffith
20.05 Happy Days
20.35 Sanford & Son
21.05 Movie: 'Live and Let Die' ( 19
Roger Moore)
23.35 Movie: 'Man with the Go"
Gun' (1974, Roger Moore)
02.05 Movie: 'Gold' (1973. fW.
Moore)
04.35 The Honeymooners
05.05 Leave it to Beaver
05.35 ILove Lucy
06.05 Hogan's Heroes
06.30 Gomer Pyle.

HBO
DONDERDAG

17.00 Mike Mulligan & His St*
Shovel
17.30 Contract for Life: The S.A."
Story
18.30 Movie: 'l94l' (1979)
20.30 Movie: 'Police Academy
(1985)
22.00 Movie: 'Black Rain' (1989)
24.00 Movie: 'Breaking In' (1990). -01.40 Movie: 'The Gauntlet' (197-1 i
03.35 Kids in the Hall
04.05 Movie: 'Last Rites' (1988) j

05.50 Movie: 'Race for Glory' (1# .
1

NBC
DONDERDAG

21.00 Cosby Show
21.30 Different World
22.00 Cheers 1
22.30 Wings
23.00 L.A. Law. ,

Slangen
gestolen
5

Uiteen dierenwinkel in Ëi-ln
hoven zijn zes zeer gifn!
Mexicaanse ratelslang t(
gestolen. Een beet van & c
slang is, na een ziekbed * 'dertig dagen, dodelijk, f 5woordvoerder van de E-^ (
hovense politie heeft *woensdag meegedeeld. 'Uit de winkel wer^(
verder drie dwergkrokodil'i c
en zes zeldzame Aust*^ -schewaterschildpadden jy5
gehaald. De dieren zijn aJJ il
bij elkaar een kleine 100-0 !
gulden waard.

De diefstal werd dinS°T|
gepleegd. Er is pas woK 1dag aangifte van gedaan.,^*Woordvoerder van de pol>J
zei niet te weten of er v*
het in bezit hebben vafl J(
weggehaalde dieren een Sni
ciale vergunning was VT
eist. Hij wist evenmin o'%
dierenwinkel zonodig ö\|>
een dergelijke vergunnlT
beschikte.

Wega di Number
Kòrsou

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Bill Yates & Mel Casson

Een vorig jaar gemaakte
foto van de bemanning van
Space Shuttle Endeavor die
in september 1992 deruimte
in zal gaan. De missie is er
een die tot stand kwam door
samenwerking van de Nasa
en het Japanseruimte-agent-
schap Nasda. Van links naar
rechts astronaut Mac C.
Jemison van Chicago,
MamoriMohri van Hokkaido,
Japan en het eerste echtpaar
dat samen de ruimte in zal
gaan, astronauten Jan M.
Davis van Huntsville en Mark
C. Lee van Viroqual. Davis
en Lee trouwden ongeveer
twee maanden geleden.

Goodwill ambassador
Audrey Hepburn ontmoetkin-
deren van de Japanse school
van New York na hun
optreden. Dat optreden gaven
zij bij een evenement dat
werd georganiseerd voor de
vrijwilligers van de New
Yorkse Metropolitan com-
mittee van de UNICEF. Bij
die gelegenheid sprak de
actrice de aanwezigen toe.
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AGENDA
CURAÇAO

ARTSEN
ARTSEN

' tjjJ - en van de artsen van Bandabao (3e
g?fr' cQ kunnen in spoedgevallen telefoon.ra J bellen en dan het antwoordappa-
Stiri a"u'steren- De patiënten van de

.s- 'e medische districten kunnen voor
«omgevallen de artsenpraktijk van hunJ« huisarts bellen; het antwoordappa-
D *al dan mededelen wie de dienst-
edearts is.

Voarliculiere patiënten)
1 6»?r de dienstdoende arts belt U tel.

7?*&0/625100.

WIJKVERPLEGING
ÜJ GELE KRUIS

/ ay Wijkverpleging 'Prinses Margriet': con-jj'^'abureaus te Sta Maria: tel.: 82344,
6?,|2 en 82947; Montagne Abao: tel.:; Iji'll en Kaya Fensu (Koraal Specht):
Wu 77; hoofdkantoor te Sta Maria 17,

van 07.00-12.30/13.00-17.00
ty.' 17.00 uur bereikbaar: zuster H.V9Mel: 687181.

k^RALE WIJKVERPLEGING
g^"** Gosieweg 15, tel.: 44231/44232;

,ie«nend van 07.00-17.00 uur; de wacht
L n «uster Antonia, tel.: 671064, page-
"7°27-053 b.g.g. 43838.
l<1 t0(>r Bandabao, Groot Sta Martha|17.Q0tel-: 642555; geopend van 14.00-

IW „Uur' de wacht heeft zusterAntonia,i "671064.

S^MKLINIEK RIO CANARIO
fyP^gatweg Noord 43. tel.: 44510
W43. 691683 en 691838; voor infor

'«r^.8 °ver prenatale zorg en zorg gedu-djj:8 en na de bevalling.
■"So ut,a,'ebureau zuigelingen: iedere donde-C^iddag van 13.30-16.00 uur
H^j. u"aliebureau peuters: iedere dins-

van 12.30-14.45 uur.

DATING WIJKVERPLEGING BAN-SJJAO,H|®'" 35, tel.: 648077; open van maan-
'"Oo vrijdag van 07.00-17.00 uur; na

uur bereikbaar: zuster Leito, tel.:
7bg.g. 601760

H&(JJ"a'iebureau: iedere dinsdag van'^l 00/18.00-20.00 uur.

IfefHTING VAN HET WITE GELE
%r?S VOOR GEZINSVERZOR-
GING 'KWIDO PA FAMIA'LMaria 17, tel.: 680222; spreekuren
'(■ttt 9, woensdag en vrijdag van 08.00-
Aïjj uur; dinsdag en donderdag vanlv ,10-16.00 uur.

APOTHEKEN
NACHTDIENST

s>ndaJt^berg, Muizenberg z/n, tel.: 44390/

.O9' Julianaplein 6, tel.: 54500.

DIVERSEN

'*>/■■ U hulp nodig bel SOS-lijn

'VMI"POSTSLUITING
X,|an,0°r Groot Kwartier)
\ i?^- voor gewone stukken: maan-

-1 ïrj 'nsdag, donderdag en vrijdag om""r; woensdag om 10.15 uur. Voor

aangetekende stukken één uur van tevo-
ren.
Suriname: voor gewone stukken: dinsdag
en vrijdag om 17.30 uur en zaterdag om
10 45 en 17.00 uur.
De Verenigde Staten en Europa (op
zaterdag): voor aangetekende en gewone
poststukken om 14.45 en 15.45 uur.
Het zegelloket is op zaterdag van 07.00-
-15.00 uur open.

THORAX CENTRUM
(Jan Noorduynweg naast UNA, tel.: 85544):
openingstijden van maandag t/m vrijdag
van 08.00-17.00 uur; op zon- en feestda-
gen alsmede op werkdagen na 17.00 uur
voor spoedgevallen tel.: 85917.

Irak stuurt
pers weg

BAGHDAD - De Iraakse
regering heeft alle buiten-
landse journalisten opge-
dragen het land voor vrijdag
te verlaten. Er werd geen
reden voor de maatregel
gegeven. Aangenomen wordt
dat de opdracht te vertrekken
samenhangt met het aan-
treden van de nieuwe min-
ister van Binnenlandse
zaken, Ali Hassan Al-
Maschid.

Na acht jaarcoma:
Daders van

mishandeling
aangewezen
HIGH POINT - Een

man, die al acht jaar in
ëén coma lag, heeftkort
ha zijn ontwaken
énkele dagen geleden
onmiddellijk zijn twee
aanvallers aangewezen
die hem in dietoestand
hadden gebracht. Dit is
dinsdag vernomen in
politiekringen in High
Point in de Ameri-
kaanse staatNorth Caro-
lina.
Bij zijn 'ontwaken' op 26
februari riep Conley Hol-
brook, inmiddels 26 jaar
oud, onmiddellyk om zijn
moeder om meteen daa-
rop te vertellen dat twee
bekenden van zijn familie
hem met knuppels had-
denbewerktvoorz\jn ouder-
lijk huis in november 1982
in Linwood. Gedurende
acht jaarwerd Conley Hol-
brook thuis verzorgd
omdat men hem op natuur-
lijke wijze kon voeden.
Nadat hij uit zijn coma
bijkwam moest hij in het
Memorial hospital in
Lexington worden opge-
nomen met een longont-
steking.

Gebruiker C-wapens tegen Kurden minister:
Opstand Irak woedt nog
BAGHDAD/TEHERAN -

De al dagen durende
onrust in Irak was
woensdag ondanks mas-
saal militair optreden
tegen opstandelingen nog
niet ingedamd. Een groot

deel van Irak wordt niet
meer beheerst door het
bewind, zei de Iraakse
Shi'itenleider
Mohammad Bakr Al-
Hakim.
Maar aan president Saddam
trouwe troepen leken de zui-
delijke havenstad Al-Basrah
weer onder controle te
hebben gekregen. De stroom
vluchtelingen nam af, wat
erop wees dat de stad werd
ingesloten. "Er zijn alleen
nog een paar kleine verzets-
haarden", zei een Brit die er
twee maanden in de gevan-
genis had gezeten. HARD

INGRIJPEN
Ten bewijze dat hij ook
elders in het binnenland
waar nodig hard wil
ingrijpen benoemde Saddam
zijn neef Ali Hassan Al-
Majid tot nieuwe minister
van Binnenlandse zaken. De
nieuwe minister was tot voor
kort gouverneur in bezet
Kuwayt. Zijn benoeming
kwam nadat Moslimfunda-
mentalisten in het zuiden
van Irak zich hebben
gekeerd tegen Saddam
Husayn. Radicale Islamieten
hebben de verpletterende
nederlaag van het Iraakse
leger tegen de geallieerden
aangegrepen om de wapens
tégen de Iraakse leider op te
nemen. Iran bezwoer via een
verklaring van een ondermi-
nister van Buitenlandse
zaken dathet niet betrokken
is bij de gebeurtenissen in
hetzuiden van Irak.

Volgens waarnemers heeft
Al-Majid opdracht gekregen
de Orde en rust te herstellen
in hetzuidelijk deelvan Irak.
De nieuwe minister heeft
een twijfelachtige reputatie
Voor wat betreft het neers-

laan van opstanden en het
uitschakelen van de oppo-
sitie.Al-Majid besloot in 1988
chemische wapens te gebr-
uiken tegen de inwoners van
deNoordirakeseplaats Hala-
bja om zodoende het Kurdi-
sche verzet eengevoelige slag
toe te brengen. Devervangen
minister van Binnenlandse
zaken Sameer Mohammed
Abdul-Wahab zal zich voor-
taan met aangelegenheden
binnen de regerende Ba'ath-
partij bezighouden, aldus
Radio Baghdad.

Tokyo: Golfsteunrond
TOKYO - Het Japanse

hogerhuis heeft woensdag als
laatste instantie het groene
licht gegeven voor de steun
van negen miljard dollar aan
de leden van de anti-Iraakse
coalitie. Tokyo maakte in
eerdereinstantie al twee mil-
jard dollar vrij voor de geal-
lieerden in de Golf.

Toerisme St Maarten moeilijk

Divi Little Bay:
76 man naar huis

WILLEMSt.AD/PHILIPS-
BURG — Het Divi Great
Bay hotel op St. Maarten
gaat 76 mensen afvloeien
omdat het hotel met grote
financiëleproblemen kampt.
Zonder een personele her-
structurering zal het hotel
dicht moeten, zo maakt de
manager bekend in een
schrijven aan de werkne-
mers. Het verlies op jaar-
basis bedraagt 3 miljoen
dollar, bij een bezettings-
graad van 40%.

Het hotel, dat niet zo lang
geleden werd overgenomen
door de keten Divi corpora-
tion, kampt met serieuze
financiële problemen op alle
eilanden waar men vesti-
gingen heeft. Alleen hetAru-
baanse hotel draait kenne-
lijk goed.

Het toerisme op St.
Maarten is mede door de

Golfoorlog niet wat het
geweest is en het hoogsei-
zoen heeft geen compensatie
geboden voor het laagsei-
zoen, zoals dat normaal wel
gebeurt, aldus Divi corpora-
tion. Het hotel op St.
Maarten moest reeds 80
kamers sluitenen stuurt nu
76 man naar huis. Aange-
kondigd werd dat het aantal
afte vloeien werknemers zou
liggen tussen 60 en 100. Het
aantal werknemers dat wel
in dienst blijft bij Divi Little
Bay hotel is 225.

De vakbond Wifol zegt dat
de slechte gang van zaken
het gevolg is van slecht
beleid bij het hotel en de
vakbond zal zien wat nog
gedaan kan worden. Er zal
nog overleg gepleegd worden
met het management, kon-
digde Wifol-voorzitter I. Ric-
hardson aan.

HET WEER

WEERSVERWACHTING geldig tot morgenmiddag
12:00uur:
Licht tot half bewolkt en droog met uitzondering

van een mogelijkelichtebui in dekomende nacht of
morgenochtend. Matige, overdag af en toe vrij
krachtige, oostelijke wind (tussen zes en twintig
knopen).

WEEROVERZICHT:
Een zwakke storing die zich momenteel in dehogere luchtlagen boven het midden van het Cari-bisch gebied bevindt, zal in de komende 24 uur

slechts af en toe een lichte toename van de vochtig-
heid en onstabiliteit veroorzaken. Als gevolg
hiervan wordt een aanhouden van het huidige
droge weerverwacht.

OVERZICHT WEERSGESTELDHEID

Vanmorgen 08.00 L.T. Afgelopen 24 uur
Station Het weer Max Min Neerslag

mm
Aruba licht bewolkt 30 25 0.0
Bonaire half bewolkt 32 24 0.0
Curacao hlf bwlkt na 30 24 sp

rgnbui
StEustatius licht bewolkt 29 23 0.0
St Maarten halfbewolkt " 30 24 sp
Amsterdam zwr bwlkt na 16 10 sp

rgn
Barranquilla onbewolkt 30 25 0.0
Bogoté nevel 18 11 9.0
Boston regen 10 06 6.1
Caracas geheel bewolkt 28 19 3.0
Chicago licht bewolkt 11 -3 0.0
Detroit sneeuwbui 14 -2 2.5
Kingston licht bewolkt 31 22 3.0Medellin mist 22 12 sp
Miami licht bewolkt 26 17 0.0
New York zwaarbewolkt 13 09 6.1
Paramaribo ghlbwlkt nargn 30 22 22.5
Philadelphia nevel 17 08 7.1
Port of Spain zwaarbewolkt 31 22
SanJuan licht bewolkt 31 21 0.0
Sto Domingo half bewolkt 30 20

Geallieerde krijgsgevangenen onderweg

MBAGHDAD-Geallieerde
krijgsgevangenen verlaten het
NöVotel hotel in Baghdad
Voor de busrit naar het vlieg-
veld van de Iraakse hoofd-
stad. Volgens de Iraakseauto-
riteiten heeft men nu geen
geallieerde krijgsgevangenen
méér.

Met diep leedwezen maken wij het tragisch
overlijden bekend van de heer

Juan Daniel FERNANDES
In leven besteller-expediteur bij de Post-
dienst Curacao.

Zijn nagedachtenis zullen wij in hoge ere
houden.

Moge hij in vrede rusten.

De Directeur en Personeel van de
Postdienst Curacao.

ï?B\ STICHTING jeHi»HMH»iiv«i i. roi.ix.ru..Tm»JJ= R.K.CENTRAAL SCHOOLBESTUUR

Met diep leedwezen maken wij het over-
lijden bekend van
Pastoor Menno BRADA O.P.

gewezen lid van het R.K. Centraal
Schoolbestuur

Gedurende vele jarenheeft hij zich inge-
zet voor het welzijn van de Stichting en
van het Katholiek Onderwijs.
Moge hij in vrede rusten.

NamenshetR.K. Centraal
Schoolbestuur
V. Jonckheer - Mensing
S.R.Wallé

.^^
Kv sintimentunan di duele i tambe

~^T^Lp di gratitut pa vn bida saserdotal
lIITI -*r l inkansabel nos ta partisipa morto di

PssN Pastor Menno Jan
fcA BRADA 0.P.,

«isdom emérito Vikario General di nos
«"■"■*» Diósesis. El a traha 44 ana komo

Pastor na Körsou i despues 10 ana
mas pa tur nos Antianonan i Arubianonan na
Hulanda.
Entiero lo tuma luga djasabra, 9 di mart, na
kombento Albertinum, na Nijmegen, Hulanda.
NaKörsou lo tin vn Misa Pontifikal di Requiem na
Kathedral di Pietermaai.
Nos ta invito tur amigu i konosinan di nos defuntu
pa e Misa aki.: dia 15 di mart, 7.00'0r di anochi.

+ Willem Michel ELLIS
Obispo di Willemstad

KLM "Gran Marcha"prijsvraag winners: Ramfis Gonzales, Sta. Rosaweg 66 Vanaf 11 maart kunnen de prijzen afgehaald
lste prijs: KLM Retour-ticket naar g* "ecl^ P?ttij?we?v? worden bij . KLM K Flamboyan 7.
Amsterdam Shirley Gijsbertha, Weto 296Mrrthcarßlanken,ZapotekenwegKayaA9 Melisa Augusta, Kaya Abn.ha.nsz 1 Wij willen gaarne van deze gelegenheid

?j , _, .. „_.. _, ~ L. Esteba,K.A. Boelijn3gebruik maken om tevens de volgende**«e t/m sde prijs: KLM Radio. H. Rosheuvel, Esperanzaweg 7 TA * J* i ... n J 1 ■Gosselink, Mgr. Kieckensweg 17 A Cornells Jansen, Sto. Domingoweg 133 bednjven.diezowelwillendhunmedewerking
'■ Heath, Pater Eeuwcnswcg 48 Hulsink Groot Piscadera West 33 verleend hebben aan de Carnavalsgroep
!oniaS.ntJago,Kam.ndaAluminol9 ' "Pa Tapa Tapa Solo", te bedanken: AGT,S.R Wiel Kava RaWian 58 2lste t/m 30ste prijs: Miniatuur KLM vliegtuig.

.Tw *\ .„. ' „ , .. „«.W.el.KayaßalenanSÖ Marvela Stroop, Lagoen 57A ALM, Antilliaanse Verffabriek, General
de t/m 10de prijs: KLM Badlaken. Dorina Maduro, Louise de Colignylaan 9 Catering, Installatiebedrijf Engelhardt,

jVEnsermo, Kaya Falcon 29 John de Silva deFreitaS) mRoosevekweg 359 Kooyman/Latra, Love Car Rental, Printenn .s Isabella, Kaya P.ta Blok 2-55 Ruthmila Martiena-Leito, Onverwacht 52 „ ' T«r-, vo wPnnsrwirtinnE- Griffith,Kaya jones 110 Scorea) Kaya Poron 25 Express, Taber Tours, V&MConstruction.
*Ua Da Costa Gomez, Schottegatweg Oost 26 K GibbS) van Staverenweg 5
" Koenraad, Kaya Bogota 21 Marvis Cijntje> Caracasbaaiweg 176 """""*de t/m 20ste prijs: Auto zonnescherm. John de Silva de Freitas, F.D. Roosevcltweg 359 ■■■■■

Lacrocs, St. Michielsweg 23 Edna Jansen, Barber 14 T-^z^-r-tv-A \7l~\oo-t~ IfI VMIP- Koenraad, Kaya Bogota 21 Marugia Stewart, Zwaluwwcg 10 IjCITOLI\VDa.cIL I^.wLm IWI
Royal Dutch Airlines
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TEKOOP

DIRECTIEWAGEN
PONTIAC

Grand Prix LE
Bouwjaar 1989

Kilometerstand: 34.980km.
Inzeer goede staat

regelmatig geserviced
Financiering mogelijk

Please call office: 86383/611236
Home: 77651

TE KOOP

TOYOTA CRESSIDA
1984

automatic, powersteering.
f. 6500,-.

Tel.: 601396

TE KOOP
SUBARU

Stationwagon '86
in goedeconditie

Tebevragen:
C. Winkel& Zonen

Penstraat 12, tel. 614200
ext. 18 tijdenskantooruren

I PIZZA I
BAKUOUW
Spesial pa Kwaresma

I HHut. I
Inlichtingen: Jwf

Madame Celeste^*;,
Telefoon: "//> '■
617175 aii i

w SiIk ii

Bernina Modes
We kregen nieuwe aftelbare

handwerkstoffen, zoals:
Hardanger, Lugano,Aida

Graag totziens
V boven Zuikertuintje J

( TE HUUR A
GEVRAAGD

WOONHUIS
voor echtpaarzonder kinderen

met 2 of 3 slaapkamers
liefst aan zee (in goedebuurt)

tussen f. 400,-/f. 600,- per mnd

Tel. 54799 tussen 8.00-19.00 uur ,

TE KOOP
TOYOTA

CORONA '84
i.z.g.s.

NAf. 5300,—CASH
Tel.: 78110, na 18.00uur

Kaya Kokoloshi 49

* NEDERLANDER "^35 jaar oud
zoekt werk als
magazijn-

medewerker
Tel.: 88040 j

WJ}wacWenópUbijhUdiefe-T[
Kom ons halen! I

TE KOOP GEVRAAGD:
ONDERDELEN TOYOTA CELICA SUPRA

'83 t/m '86
Motortype: SM-GE (2.8 i Twincam 6-cylinder)
Tel.: 379062.

Onze GOURMET afdeling heeft
Speciaal voor U
LOBSTER BISQUE-CAVIAR-RISOTTO
PESTO-KAVLI-OLOF 4 GRANENBROOD-
PATE FOIE GRAS-LOBSTER PATE-
PISTACHOS-CLAM CHOWDER- JANS-
WASABI-PICKLED GINGER-BISCOTTI-
GINGER SOY SAUCE-RICE VINEGAR-
RAVIOLINI-TORTELINI-HONINGMOSTERD
GARLIC OLIVES-STUFFED GRAPE LEAVES
ÏAPADUMS-TANDOORI-CHUTNEY-
NICOISE OLIJVEN-CEPES-PORCIPiI
OYSTERMUSHROOMS-ANTIPASTO-
en nog veeeeeeeeel meer

Kom zelf een kükie nemen bü go~~~~*3\

fTr* ~1 1 --^ Jnatuurlijk.

~^Gl r^E3^^ ~$ SantaRosaweg 17:--^l^rrcQ?i Tel.: 75996. rjr

Stroomonderbreking
Veel werkzaamhedenkunnen wij voor U uitvoeren zonder Ute storen,doch ditmaal moeten wl| de stroomvoorziening onderbreken op:Vrijdag 8 maart 1991
van 9 uur t/m 3 uur
Rancho en omgeving, Kaya Krewchi en omgeving.
Zondag 10 maart 1991
van 9 uur t/m 4 uur
Mangoweg compleet, oude Caracasbaaiweg vanperceel 117 tot 162, Dominguitoweg van perceel 1t/ml3,R.K.KerkJanwé. ✓**

I A GROUP VAN AMEYDE

Voor één van onze stafleden zoeken wij met spoed een

1 PERSOONS WONING
in goede buurt
TE HUUR

— Huurprijs tussen deFL.500,- en F1.800,-per maand.
— 1 jaar vooruitbetaling geen bezwaar.
Gelieve te bellen op 370733 of 371206.

OPENBARE VERKOOP
Op zaterdag, 9 maart 1991, des voormiddags om
11.00 uur zal door de ondergetekende deurwaar-
der, in het openbaar uuorden verkocht:

een televisie-toestel, een verplaatsbare
televisie-tafel, een stereo-set, etc., etc.
Voormelde goederen zullen één uur voor öz open-
bare verkoop te bezichtigen zijn, aan de Sta. Rosa-
weg no. 79, aluuaar de verkoop, bij opbod en tegen
gerede betaling, zal plaats vinden.

De deurwaarderbij het
Gerecht op Curasao,

F.G.M. CRATZ

CONSTRUCTION EQUIPMENT
FOR LEASE

\oroveJ Cranes

LINCOLN Diesel Welders

JESS Portable Air Compressors
100 cfm to 750 cfm

Backhoe Loaders/Breakers

We, the Lease Specialists, can lease a wide ranse
of equipment. Please call us to discuss your specific
lease needs.

°^%é^XX^ Tifier Equipment & Services. N.U.
9. PCflEn Ti2er Equipment Sales. N.U.

Bombardierswefi z/n Amerikanenkamp

JL Tel.: 373037-373233 Fax 373718.

Nederlandse Bloemen.^nZk*« <" a - Pra«htige boeketten vanaff.7.95

* BONSA , nmamV^ Fokkerweg - Tel.: 616388 - Zulkertulntje - Tel. 79843 J

GEMCO INC.
(A BRITISH VIRGIN ISLANDS

INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY)
(IN VOLUNTARY LIQUIDATION)

Notice is hereby given that Gemco Inc.

HAS BEEN DISSOLVED
and has been struck from the Register of Compa-
nies with effect from 12th February, 1991.

YVOMANTE CORPORATION N.V.
Liquidator.

NEDERLANDSE ONDERNEMER
momenteel op Curacao zoekt

SERIEUZE AGENT
voor verkoop van zijn artikelen; carwax, etc.
Voor inlichtingen bellen:

Tfel-: 75458
Zonder kontanten onnodig te reageren.

BOUTIQUE

U ziet graag Uw kinderen leuk gekleed?

Boutique PUNKY PUNKY heefi nü wederom zijn nieuwe
kollektie kinderkleding en schoenen binnen van gerenom-
meerde merken.

Kleding z0a15.... nee, komt U maar zelf even kijken.
Bij Boutique PUNKY PUNKY treft Uwe! boutique kwaliteit,
maar geen boutique prijzen.

Esperanzaweg

% Petroleumweg
j,o

F.D. Rooseveltweg
Tel.: 684586

y__ BOTICA WAMPURITO
Sta. Rosaweg 329

Tel.: 674475

Uw Botica met een grootassortiment
cosmetica-producten, shampoo's,
colognes, talkpoeders, etc. etc.

van de beste merken.
Vlotte afhandeling van Uw recepten

Kom even langs in onze gunstig gelegen botica. .
U bent van harte welkom!S f8*-

r \

O.D.S.M. f^f\
Ocean - Dolphin Ship Management (0.D.5.M.) n.v. V JJJ JCurasao, Netherlands Antilles Ne""'"!*-'

gevestigd in het InternationalTrade Centeraan dePiscadera-
baai, verleent Ship- en Crew managementdiensten aan de
internationalescheepvaart.

Wij zoeken op zeer kort termijn:

een ASSISTENT-ADMINISTRATEUR (M/V)
tot wiens werkzaamheden o.m. behoren

— het zelfstandig uitvoeren van allerlei administratieve
taken— het onderhoudvan schriftelijke en mondelinge contacten
met onze cliënten in de Engelse en Nederlandse taal.

Wij bieden:— Veelzijdigeontplooiing en ervaring
— een jongeen dynamische werkkring— aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Wij vragen:— PD of gelijkwaardig met enige ervaring— kennis van computers— goede contactuele eigenschappen— goede uitdrukkingsvaardigheid zowel schriftelijk als monde-
ling in de Engelse en Nederlandse taal.

Schriftelijke sollicitatieste richten aan:
Ocean Dolphin Ship Management (0.D.5.M.) N.V.
P.O. Box 6010, International Trade Center, Curacao.

f ' ■ ■——

[TB COMPUTER WHOLESALERSMSBJa, VAN ENGELENWEG i 3 - Tel.: 74346 - Fax: 72629

Just received Computer Covers-_ __
"~mSmg |

M \ Bloempot Shopping Center

Vrijdag 8 en zaterdag 9 maart de laatste dagen van de
uitverkoop <(

I 50% en 60% I !
Korting

en nog vele specials.

V /
(( g^

V voor al uw
-—^ -& reclame &— > schilderwerk-§' I
LU jPIS
Q- 1 tel.: 671050 wfSlv^ ——— * j;j, y^j^ --^c

Eric's health food & Vitamins,
cSßgjjL^ Pharmaceutical and Laboratory Dept

Seatone
Groenllpplge mosselmelk In capsulevorm.

Capsulesvan zeeprodukten
Eindelijk - De kracht van de zee In een capsule.

In de Mac-Farlane laboratoria te nieuw Zeeland bestudeert men alJare» 6
de groenllp mossel en men Is tot de ontdekking gekomen dat hu» 'geslachtsklleren boordevol proteïne z[]n.

Seatone
Jüïfe» '' bestaatvoor 100<* uit deze klieren.

ÉÊËSÈ & : alsaanvu,,ln9 bU Uw dagelijks dieet om UwvlrlllteK (
WB te verhogenen Uw lichamelijke conditie te verb«' \

teren. Laboratorium proeven gaven reeds sterK
aanwijzing dat Seatone de grote oplossing ka" »*/ worden b(j de behandeling van rheumatiek e*1 »f I arthritis.

«e PMttJwt f : fantastisch voor Uw gewrichten.
SEATONE ■I : DekrachtvanzeeProdukten geconcentreerd Incc» \
Mussst. «xnwer ;| capsule. j
lIIIIPIëÉÉÉ| : VerkrU9baar bU alle Botica'sen Health Food zake»' IfpP^ Instructies op de verpakkingzorgvuldig nakomen. |k

mszéËJßr Exclusief agentvoor de Ned. Antillen en Aruba:P^JSg» ERIC'S HEALTH FOODS & VITAMINS
Guyabaweg no. 2 -Curacao -Telefoon: 617217 |i

I w*,.;..w.1.. HT1111f1.,.,.,:y Inf. op Aruba: Cleopatra, Tel: 25402.

s\

MONU]vtoMi|NZORG
OPENBARE UITNODIGING

TER KWALIFIKATIE TOT DEELNEMING IN 0* E
ONDERHANDSE AANBESTEDING

CASCO-RESTAURATIE
STADSWOONHUIS "BELVEDERE"

Algemeen
De Stichting Monumentenzorg heeft het voornemen spof' Jdigst over te gaan tot de restauratie van het Stadswoonhui5
"Belvedère", gelegen aan de LB. Smithplein nos. 3 t/m 11 te j
Otrabanda, Curacao.

In eerste instantie omvatten de restauratiewerkzaamhede' 1

de z.g. casco-restauratie om dit statige, in klassistisch^bouwstijl opgetrokken stadswoonhuis in haar oorsprong'
lijke luister te herstellen.

Openbare voorselektie
Teneinde tot een keuze te geraken van de voor de *onderhandse aanbesteding uit te nodigen gekwalificeerd0
aannemersbedrijven, zal er hieraan voorafgaand een ope?' 'bare voorselektie plaatsvinden, waarbij gegadigden, die '■]
aanmerking wensen te komen voor een onderhands^
uitnodiging tot inschrijving, zich voor deelname aan de^openbare voorselektie kunnen presenteren onder overleg
ging van de informatie zoals hiernavolgend verzocht. Aan d*
hand van deze verstrekte informatie, zal tot kwalifikatie
de voor de onderhandse aanbesteding uit te nodigo
aannemersbedrijven worden overgegaan.

Te verstrekken informatie
Uw presentatie moet zodanig uitgebreid zijn, dat naast o> I
de uitvoerige omschrijving van Uw bedrijfsorganisatie, ° I
kwalifikaties van Uw leidinggevend personeel, de ondef' l
handen werken, de solvabiliteitspositie en in het bijzonde f
Uw ervaring met soortgelijke restauratiewerken tevens t 0 j,
uiting komt.
o
Aanbieding -.
Presentaties te richten aan het Architektenburo AO^' \Perseusweg 40/ P.O. Box 3874, Curacao N.A., uiterlijk vóö {
of op 18 maart 1991.

Dhr. A.J.A. Schoevers, Direkteur
Stichting Monumentenzorg Curacao
Consciëntiesteeg 1
CURACAO, N.A.

: J\
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