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Directrice De Paula:vertraging 
nieuwbouw bibliotheek telcur 

Ongebondenheid Den Haag 

AA-baseball naar hoogtepunt 

Rij-examens uit handen politie ROSEMARIE DE PAULA 

tot aan plafond. 

la 

in oude bibliotheek 
WILLEMSTAD Een 

maand vóor de oorspronkeli- 
jke opleveringsdatum staat 

de nieuwbouw van de Open- 
bare Bibliotheek er nog 

steeds half- afgebouwd bij. 

Nog steeds is geen beslissing 
genomen welk bouwbedrijf 

de constructie- werk- 
zaamheden voort moet zet- 

ten, sinds die december vorig 

Jaar stopgezet zijn, door fail- 

lisement van het bouwbedrijf 

ALBO nv. Intussen stapelen 

zieh in de “oude” bibliotheek 

te Pietermaai de boeken op, 

op tafels en rekken en in de 
magazijnen. 

Door deze vertraging is de 

Openbare bibliotheek in de knel 
komen te zitten. Direetriee Rose- 

marie de Paula verklaarde de- 
sgvraagd aan de Amigoe dat in 

het huidige onderkomen de bib- 

liotheek vooral te kampen heeft 
met plaatsgebrek. 

Zoals bekend kwamen alle 

projekten teen stuk of vier) waar 

de ALBO aan werkte. tot stil- 

stand eind vorig jaar met (aul- 
lissement __n het bouwbedrijf 
Intussen zijn de reconstructie 

werkzaamheden bij het Princess 
beach hotel reeds toegekend «an 

Petromar, die nog voor het eind 

van het jaar rond hoopt te zijn 

met de vernieuwing van het 

afgebrand gedeelte. Tot een bes- 
Hissing omtrent het bibliotheek 

projekt s het Bestuurscollege 
echter nog steeds niet kunnen 
komen. 

Naar de bibliotheek- direc- 
trice veklaarde voert de Dienst 
Openbare Werken nog steeds 
besprekingen met gegadigde 
aannemers voor overname van 
het projekt. Gisteren nog voerde 
de bibliotheek een gesprek met 

architect Tom Janga, die echter 
ook alleen maar een beslissing 

van het BC kan afwachten. Die 
beslissing is kennelijk moeilijk 

te nemen omdat geen van de 

potentiele aannemers het moge- 
lijk acht het projekt afte maken 

binmen de beraamde kosten. Dat 
zou inhouden dat het eiland- 
gebied met een extra subsidie 
voorde boeg moet komen. nest 
de in totaal 12.6 miljoen die erin 

sestopt zijn. gezamenlijk met de 
Nederlandse regering 

Intussen worden de werk mem- 
ers his de bibliotheek te Pieter 

nav wel praktisch bedolven 

onder de boeken. Ze Lieven 
opgestapeld op tatels en op de 
grond: de bergen boeken reiken 
totaan het dak, zei De Paula 
Daar gebrek am ruimte zijn 

reeds enkele (speerdistische: 

rabrreken in de magazijn 

ondergebracht De stucrezialis 

ook veels te klem. In het nieuwe 
projekt is een plan opgenomen 
vooreen zaal die makkelijk 150 
studenten zou kunnen accomod- 

eren an de huidige zaal kampt 
men ook nog met lekkages. 

\oor de zendingen boeken die 
besteld waren, in het vooruit- 
zicht van een grotere en betere 

behurtzing en opslagruimte, is er 

geen plaats. Niet alleen dat. De 
directrice zei dat dit het tevens 
onmogelijk maakt om promotie 
te mutken voor de Openbare bib- 
botheek. Er kan onmogelijk aan 

ledenwerving gedaan worden 
als geen optimale dienstverlen- 
ing mogelijk is. Dat is gelukkig 
niet het geval met de Jeugdbib- 
liotheek, die goed draait in het 
nieuw onderkomen te Otroban- 
da, waar het enkele jaren 
geleden naartoe verhuisde. 

Plannen voor een nieuwe bib- 
liotheek bestaan al sinds 1974. 
In 1980 werd het projekt 

goedgekeurd en ging de Neder- 
landse regering akkoord met 
fnanciering van 85 procent van 
de 12,6 miljoen gulden aan kos- 
tem. Met ingebruikname van de 
nieuwe bibliotheek zou tevens 
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Vervo \a qe Stapel s 
een nieuwe periode ingeluid 
worden in de dienstverlening 
aan het publiek. Er zou een lees- 
zaalkomen, een kantine, een au- 
drtortum en een inliehting- 
eneentrum. Pevens een “ex- 
pressie- hoek” voor de jeugd en 

WILLEMSTAD Zo staat het 
projekt nteuwbouw Openbare 

Bibliotheek er sinds december 

vorig jaar voor. Ben beslissue 

Aralqoe 
ZATERDAG 28 JUL 1984 

Mr Rijnders 
nieuwe rector 
van de UNA 
WILLEMSTAD — Minister 

Jnecques Veeris is akkoord ge- 
gaan met het voorstel van de 
Universidat Nashonal di Antias 
(UNA om mr. Alex Rijnders in- 
gaande het nieuwe academisch 
jaartebenoementot rector- mag- 
nificus van deze instelling. 

Mr. Rijnders is verbonden als 

lector aan de juridische faculteit 
vande UNA. Hij is een jaar op de 

Antillen en komt uit Nederland. 

Sedert het vertrek van dr. Rene 
Römer, die gouverneur gewor- 

den as, heeft zi collega mr. Re- 

ijntjes de functie van waarne- 

mend rector magnificus vervuld 

De decent Rijnders 
staatsrecht ;s voor een jaar be 

noemd. De wet schrijft voor dat 
de rector een hoogleraar of lector 

moet zijn 

ven grotere rummste voor de afdel- 

Ing Caribiana, gespecialiseerd 

op publicaties over het Caribisch 

gebied en de Antillen. Dat de 
afbouw van de nieuwbouw zo 
lang op zich laat wachten, is voor 
de bibliotheek een grote teleur 
stelling, zei de directrice. 

over welke aannemer net de 
afbouw belust wordt bltift nos 
steeds uit. Intussen groeten de 

Amigoe 

boekenstapels de werknemers 
ver de bibliotheek te Pivtermmm 
boven het hoofd uit. 

DINSDAG 24 JUU 1984 

Bioloog Van Halewijn: uniek in regio 

Acht soorten sterns bij 
het broeden waargenomen 
SEROE COLORADO — Het 

broedseizoen op de Lago- ri- 
feitanden is dit jaar het beste 
van alle voorgaande jaren. 

Er werden meer soorten sterns 

NS vergeleken bij 7 soorten vorig 
paart aangetroffen. waarbij de 

Cayenne eeelsnavel stern) met 
ongeveer 8500 paren de grootste 

aantal is. Aruba dient dan ook 
behouden te worden als cen zee- 

vogel broedparadijs van inter 
nattonaal belang. Zoconeludeert 
de Nederlandse bioloog Ruud 

van Hhatewijm op grond van zijn 

recente dre weken divende =tu- 

dre over de broedplaatsen bi 

Lago 

Volgen Van Hidewijn ts deze 

zeevogel populatie uniek en on 

overtroffen in het zuid oost Cart 
bisch gebied. Dit jaar werd voor 
het eerst een nieuwe soort stern 

ontdekt, te weten de Laughing 

gull, die met 12 paren aanwezig 
Is. Stinapa- Aruba heeft, in sa- 
menwerking met deskundigen 
m Nederland, reeds plannen ge 
maakt voor een meer uitgebrei- 
de zeevogel beschermings- en 

studie- campagne voor volgend 
jaar. Bioloog Van Halewijn is 5 

nog van mening dat indien de vo 
gels ook in het verdere verloop 
van het broedseizoen met rust 

worden gelaten, het zeer 

vaaarschijnlijk is dat volgend 

rr het aantal broedpbaaisen 

hoger zal zijn. 

ef . 



THE BOTTOM — Op 10 juli 
bezocht een OKSNA- delegatie 
het Bestuurscollege van Saba in 
verband met culturele hulp in de 
toekomst. De bedoeling is dat de 
hulp gebundeld gaat worden co- 
dateen overzichtelijk geheel ont- 
staat. OKSNA gaat uit van de 
Landelijke regering. Per witand 
wordt er dan een begroting voor 
culturele hulp ingediend. 

Amigoe 
ATERDAG 21 JUU 1984 

Boy Ecury- 
documentaire 
op TeleCuracao 
WILLEMSTAD Als eerbo- 

toon aan de Arubaanse held Boy 
Keury zal maandag 23 juli de do- 
cumentaire ‘Boy’ op TeleCura- 
cao gedraaid worden. Voor het 
maken van de film zijn Ted 
Schouten en Leo Vrolijk naar 
Nederland geweest om aldaar 
opname’s te maken en te praten 
met mensen die Boy goed ken- 
den. Op Curagao en Aruba heb- 
ben ze ook veel naslagwerk ge- 
daan, zodat er een gedetailleerd 
beeld van het leven van Boy Ecu- 
ry isontstaan. De film is gefinan- 
cierd door Stieusa en geprodu- 
ceerd door Tele-Aruba in samen- 
werking met Radio Nederland 
Wereldomroep. De Amigoe be- 
steedde in de laatste kerstkrant 
nog uitgebreid aandacht aan de 
voorbereidingen hiervoor. De 
documentaire is al gepresen- 
teerd via Pele Aruba. 

MAANDAG 16 JUU 1984 
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Amigoe 
MAANDAG 23 JUU 1984 

Signeren van 
bundel van 
Nydia Ecury 
WILLEMSTAD — Op 27 en 

28 juli bestaat de gelegenheid, 
de eerder dit jaar verschenen 
nieuwste gedichten- bundel 
van Nydia Ecury, door de 
dichteres zelf te laten 
signeren. 

De in het Papiamentu en het 
Engels samengestelde bundel 
“Kantika pa Mama Tera’ Song 
lor Mother Earth” werd in maart 
ten doop gehouden. Door uitlan- 
digheid van Nydia Ecury kon 
toen evenwel het gebruikelijke 
signeren in de boekhandels van 
een nieuwe uitgifte geen door- 

gang vinden. Dat gebeurt vrij- 
dag- en zaterdag- middag van 
vijf tot zeven vur in respectieve- 
lijk de boekhandels Van Dorp- 
Promenade en Salas. Dan be- 

staat tevens de gelegenheid te 
luisteren naar een cassette van 

Avalon van Someren die het ge- 
dicht “Amor den Silensio Silent 
Love” uit de bundel op muziek 
zette. 

De jongste gedichten- bundel 
van Nydia Feurv is voorzien van 
tekeningen vande hand van Jose 
M. Capricorne en werd uitge- 
voerd door drukkerij Intergrafia 
NV. 

Amigoe 
ZATERDAG 28 JUU 1984 
nn Bren mame 

WILLEMSTAD — Ten huize van 

de heer TirsoSprockel (directeur, 
links) werd door Cede- Antiasaf- 
scheid genomen van de Neder- 
landse Vertegenwoordiger op de 
Antillen, de heer Anton van 
Hesteren (midden). Hem werd 
een aandenken overgereikt door 
de nieuwe voorzitter van deze 
particuliere uistelling, de heer 
Raymundo Sateh (rechts). 

De heer Van Hesteren verlaat 
diepostna drie jaaren vertrekt in 
de komende week naar Neder- 
land, waar hi’ voorlopig niets 
gaat doen, zoals hij gisteravond 

verklaarde. Hij is oud-gezagheb- 
ber van Bonaire. voormalig 

waarnemend gezaghebber van 

Curacaoen heeft voor zijn hudt- 
ge baan op het Antillenhuis u 

Den Haag gewerkt. Hij wordt op- 
gevolgd door de heer De Jong uit 

Nederland. 

ben del den 


