0

|KONDIGINGSBL|
VAN
ARUBA
2000 uo. 41
LJQAR;S ||S|LR| van 26 ju| 2000 no. 27/| houd-n op de | ebnu|ten|g vaa een
se|e |jzo| |aake|e|| (ï |mat|l| ||d|ege| 19996:
|àgeg|| 27 septenzxt 20b0
De Ininùter van Jttstit| en Publieke Werken
|.J. sros
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|ïkondign|b| vaa Aru|| 2000 no.41
DE Crtrum|||u
œ œ voor|xht-œ|tcovx|x comnxm|;
Ov|egende:
dat lke wensee' is eea serie bijzxlndce Hlke|egels en gebnu'k te stelCxlet op:
mlikel 26. (1erde hd, vanhet postllesl|
I'IEEFT BESLOTEN:
,MG terucerk|| 1|ac.1| v|21 oklolw 1979 zal zolang de wlonwad s'trekt
ydoch tuterhjk tot en nu z0 januari 2| worden in gelok gesteld de zlawkcs'
de serï Wzon|e frareegds nu toeslag a.lar oatw. van Ramm
lvaaétkgw in de wsnrden en 6 roc 80c er l00c nu de resw|-lîAe toeslagea
30G 40c en 50% tw, EâKind|g| 1999
Hd zeg|lbeeld van (le |emzegel van $.6|30c*: kà de ldettren magenta cyaam
geel er ZWM |œetl a| *
& horlzordmf de recht bovee)ck de laa|duidin UARUBA| ea (Iaaroa.
5 er g
(1er de tekqt Voor 11et lçlzxr';
b. horivmfaal kk de hteroneoek de zegelwwde wan R|lcu en dnnrnxnqt tle
toe!lag van :*+30c ;
gc honzont|in het rzutlden van 11| wà gedeelte onavn. j|etjaarul .d1v99',;
d. hqt volle jregel|eld geelt aan e|jongetje dat nnnasehtk naar de Wsser kj'kt
dlr e| wss=rls| in ztin IIXZII| ltxa en vùsosboot, e| lmge e| kokosnootpalm en rotseœ ' '
Het zegellxeld van de ânnkmegel ja u|t/uoc'' ia de kle.|ren magertta cyaan
geel en z| geeâ aaœ ' '
m horàontaal Jlk de linkœ|v|xk de l|anan|l,'g,'ng U|AItUBA|, x (lw.trxder
de tt.kst Noer l| kind'';
b. horizxmta| is de Kœenm|hoek de zegdwaarde van <%()c= en daaroajer
de toeslag van :*+40c''
;
.c. ixeoataat kt hç.t zrédduul vœllw| wk gedoelte ondevwnn ikejaartal ûtIp99.'.
i lmt vol| axeRxek geea a'm eea man (11 en verwl aan zes kjatuxm wor.
leest; op de aclztel|md is e| txliqçlîe Aruhanoq woozâkuùq, o'tctlzs, rotqen en
planten te zien.
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|eld van de |nke|ege! van ''10|50c'' | de kleuren n%3:|nt| cyHet zege
al geel en zwart ge aan:
taal in de leerbov|ek de lnndn|duidng 'ARUBAH en (l|enlkr
œ lxeon
de tekqt 'NOT' het kind'';
de recht œitltrhoek de Ylwaarde vaa ''100c'' en daarb. holizontaq m er
mwt de tomlag vaq%snc'';
àoràontaal tnhet |dde!n van hetwit gedeelte ondc|hdj|i i999'';
Cé het vonr zegelbeeld geeû a| e|mevrouw *ï1= et'nklein Hldje in haar arm
zo dt en op de ac|gondhet voorgedtee van etllt|che Arulzwms woonP
buts met een bloclwot elvoœ'.
Dezelfde belnlingen welke geldea voor g|one âeeecegek. Zjn Op de in dit
11.
lantkb|luà |oelde CVaEIke||Y van oepassing.
.Hl Uitsluit|d door de Directie Postmijen 11:. te |WO |e|-ovdoRm |Qfrmlkeerd rfw't uiûluitend de in sub I gcnoenxle franke|geh worden voo 'rz70
van het e=te-|g-st|l.
1)zv's st wegens toeslag kon| ten mede aan de |SMOCIAGON
IV. De ndto-op g
TRABAO DI |NONAM|X'.
De haâslx|uà, dat k!n wœdo aavbaald al l.RnfâWâdt GKZxrzezek
1999| zalùlhd Mkondeb|we 0Pï|101=.
Clegev|kte Oraljt<ad, 26| 2000
0. Içookzlan
Demetc|v|œ en Cor|miceG
G.F. Croes
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