
Bij landhuis Knip op
Westpunt is een steenfor-
matie met de gewenste la-
ge straling aangetroffen,
mogelijk geschikt om een
loodrechte tunnel van een
tot twee kilometer lengte
richting aardkern te bo-
ren. Nog dieper zou de ap-
paratuur smelten als ge-
volg van de hitte van de
aarde, vergelijkbaar met
de warmte die de zon ver-
spreidt. Onderzoek tot een
kilometer diepte zou ech-
ter al een schat aan infor-
matie over de samenstel-
ling van de aarde kunnen
opleveren. 

Terranauten noemen ze
zichzelf, de Nederlandse
professor Rob de Meijer
en zijn assistent Emiel van
der Graaf. ,,Onderzoek
naar het heelal is een be-
kend fenomeen, we sturen
astronauten naar de Maan
en naar Mars, maar wat
weten we eigenlijk over

het binnenste van de
aarde? Heel weinig’’, zegt
De Meijer, een befaamd
(kern)fysicus van het
Kernfysisch Versneller In-
stituut (KVI) van de Uni-
versiteit van Groningen.
Curaçao is uit wetenschap-
pelijk oogpunt interessant
omdat er geen kerncentra-
les zijn die het onderzoek
kunnen verstoren en in de
tweede plaats biedt het ei-
land, als onderdeel van het
Koninkrijk, betere kansen
op financiële ondersteu-
ning van het project uit
Nederland dan andere lo-
caties. ,,Als we binnen af-
zienbare tijd kunnen reke-
nen op de benodigde fond-
sen en vergunningen,
beginnen we nog dit jaar’’,
zegt De Meijer. 

Curaçao of 
Kaapstad 

Curaçao ................2,3,9,11

Economie.........................5

Bonaire ............................7

nederland .......................9

Reportage.................10,11

service/rtv................18,19

VANDAAG 20 pagina’s CONCERT
René Froger
op Mambo

2CURAÇAO

BRASAMI
Verslaving niet
te genezen
REPORTAGE

IN BEDRIJF
Seru Coral
zoekt blijvers

5ECONOMIE 10+11

Curaçao ...................................2,3,5

Opinie ........................................6,12

Economie.......................................7

Bonaire .......................................8,9

Historie ..................................10,11

Nederland...................................13

Feuilleton...................................14

Sport ............................................15

Regio ............................................16

service/rtv..............................18,19

VANDAAG 20 pagina’s TOERISME
Nieuwe 
manager TCB

9BONAIRE

��������
�	�	�
����
���������

���������
����

�	��		�
�������
���

�����	

�� ���� ��!�"

POLITIEK
Verkoop
Antillen bepleit
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* Bezorging begint binnen 3 dagen na
   ontvangst van uw betaling

Hoe word ik abonnee?
Bel voor meer informatie 747 22 00
of kom langs aan de Kaya Flamboyan
3c. Natuurlijk kunt u ook onder-
staande bon invullen en deze naar
ons opsturen of faxen naar 7472257.

* Abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Abonnementsprijs Naf 21,00 excl. OB

Naam .……………………………........………

Voorletter(s) …….................... M / V

Straat  …………………………......….............

.............................................................

Nummer ……......................................

Telefoon  ……………………………..………

Datum ……………………........................

Boren
naar 
de kern
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Twee dagen van veldverkenning
op Curaçao hebben twee kernfysici uit
Nederland ervan overtuigd, dat het eiland kan-
sen biedt voor pionierend onderzoek naar het
binnenste van de aarde. 

35 jaar Carnaval op Curaçao was voor Grupo Globo aanleiding om zaterdag in het
WTC groots uit te pakken met een galaconcert van de wereldberoemde salsaformatie
Grupo Niche, in samenwerking met Doble R, als fundraising voor de carnavalsgroep.
Voor wie het concert gemist heeft, is er vanavond een herkansing. 

Grupo Niche als carnavalstrekker 

(005999) 7371046
www.abeltasmancollege.net

Doe de instroomcursus
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Antilliaans elftal begint met verlies
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - De strijd om
de Interexpocup is slecht
begonnen voor het Antilli-
aanse voetbalelftal. In de
blessuretijd van de eerste
wedstrijd in het Ergilio
Hato-stadion verloor de
nationale selectie van jong
Feyenoord. Het beloftete-

am van de Rotterdamse
club won met 3-2.
Christon Brunkard en Ty-
ronne Maria scoorden de
Antilliaanse doelpunten.

De andere wedstrijd die
zondagavond gespeeld
werd eindigde in een 2-1
overwinning voor de Wal-
king Boys Compagnie uit
Paramaribo tegen het

Nederlandse FC Dord-
recht.

Door een speciaal pun-
tensysteem waarbij elke
goal een punt oplevert,
gaat Feyenoord nu aan de
leiding. Vorig jaar won het
elftal van de Nederlandse
Antillen het toernooi, nu
staat het op de derde
plaats. De volgende wed-

strijden tegen het Suri-
naamse team en eerste di-
visieclub Dordrecht zijn
respectievelijk op woens-
dag en zaterdag.

Sterk debuut 
in Antilliaans elftal

Winst voor Suriname

Overleg over toekomst Isla 
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Voormalig
gedeputeerde van Over-
heids-nv’s Sedney Ignacio
heeft als FOL-Eilandraads-
lid een centrale commis-
sievergadering van de Ei-
landsraad over de toe-
komst van de Isla
aangevraagd. De huidige
gedeputeerde van Over-
heids-nv’s Emily de Jongh-

Elhage wordt geacht in-
zicht te geven in het stand-
punt van de eilandsrege-
ring, alvorens een openba-
re vergadering over de Isla
zal worden aangevraagd. 

De conclusies in het
rapport van DCMR Mi-
lieudienst Rijnmond naar
aanleiding van een fact
finding mission naar de
Isla, zijn voor Ignacio een
bevestiging voor wat hij al

eerder vermoedde: dat
PdVSA weinig in de raffi-
naderij investeert om de
resterende termijn van het
contract met het Land en
Eiland zo goedkoop moge-
lijk uit te zitten. ,,Al gerui-
me tijd vraag ik aandacht
voor het gebrek aan onder-
houd aan de raffinaderij
en de gevaarlijke situatie
die daardoor ontstaat voor
het personeel’’, zegt Igna-
cio. ,,Projecten worden
niet uitgevoerd. PdVSA
zet het Eilandgebied onder
druk om mee te betalen
aan noodzakelijke milieu-
en gezondheidsbesparen-
de maatregelen.’’
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Band met Curaçao 


