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Nieuws in vogelvlucht
OkRIJS — Druzen- leider
Pa) att vindt dat een "gewapend

estijns element" nodig is inLiba-
»L?m te helpen detoenemende in-
list Van pro"lraanse fundamenta-
W°he Moslims te pareren. Er
J°l geeneindaan destrijd inLiba-
CÜ°°rdat het conflict om dePales"
?al v'Uchtelingen-kampen tussen
l*stijnsestrijdersenShi'itische Is-

is opgelost.Hij achteenver-
tieK lnS tussen dereligieuze en poli-
OvjA^cties die elkaar de controle
L betwisten onmogelijk.
h«t Libanese VN- medewerker in
OöJ, J|atila- vluchtelingen- kamp is
"«nd i?menen een coUeBaraakte ge-
v^ ? bij een beschieting toen men
cjj B htw agens met voedsel en medi-
ö uitlaadde. Volgens een SU-
"tictd i wordt de Anglicaanse be-
tev r 'n gijzelaars-zaken
HjJ^gen gehouden in de Iraanse
gebade in Beirut. Het blad sug-
-8« dathijzich inzet voorWester-
L0l) .aPen- zendingen naar Iran. In
STt en 's menergsceptischover het"Afhaal.
p. *****eye/*US — Bij een explosie in een

W.1*\ de havenstad Djibouti zijn
&Va|i ag doden en 40 gewonden

a Volgens de regering is het
«o^^slag. Het cafe wordtvaak be-
Kv- r Franse militairen. InDji-
Hetkjn 300°Franse soldaten; het
fejj belangrijkste Franse marine-
Qj, IJoen aan de Indische Oceaan.

aanslag dateert uit 77.
*****(fc^KARA — Het Turkse leger

Wil kij een actie 9Koerdische re-
1' Het leger nam gisteren ook

slag en 25 kil«> dynamiet in bc-
. *****j,^WDELHI—Bij 2Sikh-aansla-

bev ."het IndiasePunjabzijn4doden
'doHj sj.m 1Sikh- gezin warener 3
,hol».n' P.!* zou de politie hebben ge-

t■* dearrestatievan militante
«U, s' 'n Punjab is de spanning ge-

v. ♦ V!fC 3fC #

Nit T°RIA—De Zuidafrikaanse
vensle neeft de Star- journaliste,te-
Hicj. m^itante voor mensenrechten,
let) a,s opgeroepen om te onihul-
ki&f artsen die haar hebben
W^^eerd op grond waarvan zij
"Wpi e dat de politie gevangenen„ rael gaat "eenreeks maat-
Vrj6n nemen tegen ZA. Vandaag
BeHpe?,die aan het parlement mee-
Sk o Dit gebeurde onder VS-
«Ot|jr a worden er geen militare

Cten meer' afgesloten. Voor
Ptjliti unissen v&n slachtoffers vantiaijgff geweld gelden in enby Dur-
-0l» p„ , e maatregelen.Kennelijk

seWeld te voorkomen.
*~ *****ASHINGTON- VS- president

'ievLn neeft v°or zijn pesconferen-
Vfage Vandaag aangekondigd geen
'far> n u* de weg te gaan over de

01^3"zaak Volgens de Was-
a ssarf heeft de Saudische am-

Haatl?eur in 84 voorgesteld per
de *■ miljoenover te maken aan

b
ra S' Zo heeft McFarlane ge"

Jftissj 1J de congres- onderzoek- com-
"JgheiH "iWas voegerReagans Vei-
H- D adviseur.Een Iraanse tus-

Ir Ts?on in de wapen- verkoop
ta*ld T eft miUoenen dollarsbe-

r, an_ hooggeplaatste Iraniers,
Êeldïo d Vork Times- Met dit
"■«taai jj.enindirect terroristen zijn
VastCld 6'nLibanon VS" gijz«laarB

?a- w H
t
IONGTON -In de Neva-

O* is woensdag de 3e VS-
'e krak Van 87 genomen. Hij had
%j *cl?t van 20 ton TNT. Getest
V**tral " uitwerking radio- actie-

!ng in deruimte heeftopcom-v*n ralr en op kappen
**«-koppen.

<*« ba?ILA—DeFilipijnenlijken in
Nd r Van °Plaaiend politiek ge-
'jge^m'ddeldkomen er dagelijks

"'^'sch v mensenom. Hetcommu-e v°lkslegervoerdesindshet'Va" hetbestand 8februari de
nOm '" nsdagkwamen 19 solda-

NeftS(j
ln de provincie Quezon,

;lta.irea gv°lgdedeaanslagopdemi-
a n noó^f mie in Baguio op 190km
°denp*S van Manila.Er vielen 4

8eBevr nT gewonden. Volgens VS-
°V(*b^B °eschikt het VolkslegerD"na 25.000 man.

VVaq *****>greSHINGTON ~ De speciale
let het T Comimssies diebezig zijn
Sde hT" contra" onderzoekwil-

indext!rnSxrT iJkste getuigen,
L
en North. beperkte on-

billBen k 3 eid verlenen. De stem-
"eperk,. ler°verzijninaPril en juni.
*aPenb» 'immuniteit kregen al deNart d l̂aar Hak»n, Norths se-SöeMw awn Hal' luchtmacht-

-6r waE utton. dienaaste medewer-
-o<*Da"oVan generaal bd Secord, enHerpgaray'eigenaarvan een parti-
Nen;;U^htvaartmij welke bij def°kk^?ndlngenvoor de contra's be-
X,en en was. Tegen Secord begint
NhW pr,ocedure wegens mi-
Nanltefs^etcongres.HiJgafgeen
««H w

g \°t Zwitserse bankrekenin-
\a(k? gebruikt zijn voor de

ORANJESTAD -Een enor-
me drukte heerstegisterendege-
hele dagin de woningvan MEP-
leiderBetico Croes, waar de
stichtingBeticoCroes hetpubliek
gelegenheid bood van nabij te

zien waar Betico Croes gewoond
en gewerkt heeft. In de woning
waren daarnaast vele stukken,
foto's en anderegegevens uit het
leven van Betico Croes bijeenge-
bracht(zie foto's).

EG-gelden voor 70procent naar toerisme

Antillen ondertekenen
protocol voor 42 milj.

WILLEMSTAD —De Antil-
liaanse regering en de Euro-
pese Gemeenschap hebben
vanmorgen in Fort Amster-
dam een protocol onderte-
kend voor het beschikbaar
stellenvan 42 miljoen gulden
aan de Antillen voor de ko-
mende vyl jaar uitEG- fonds
voor Landen en Gebieden
Overzees, waarvan 70 pro-
cent voor toeristische doe-
leindengebruikt zal worden.

Zo legde Omalio Meriën van
het departement van Ontwikke-
lings- samenwerking desge-
vraagd uit aan onze redactie.
Vanmorgen ondertekenden pre-
mier Don Martina, ministervan
Ontwikkelings- samenwerking
Franklin Crestian en minister
van Financiën Leslie Navarro
voor de Antilliaanse regering
eenprotocol metdedirecteurvan
het algemeen bestuur voor ont-
wikkeling van de EG, Eric Wir-
singover de20,800EG- geldeen-
heden (EQ's) waar de Antillen
vanwege het geassocieerd lid-
maatschap van de EG recht op
hebben.Volgens dehuidige,voor
deAntillenin verband met de la-
ge dollar zeer gunstige, koers is
dit 42 miljoen Antilliaanse gul-
den.De EG stelt om de vijfjaar
haar verschillende ontwikke-
lings-fondsen vast. Uithetfonds
Overzeese Landen en Gebieden
kunnen de Antillen dekomende
vijfjaaraanspraak maken op de
42 miljoen.

Hiertoe is vanmorgen hetpro-
tocol ondertekend, waarin het
toeristische sector als voor-
naamste bestemming voor de
gelden is vastgelegd. De afzon-
derlijk door de landen onderte-
kende protocollen gelden voor
drie jaar, in tegenstelling tot de
algemene Lomé Conventie, op
basis waarvan de EG- fondsen
voor vijfjaarworden vastgelegd.
Voor de overige twee jaarna het
verstrijken van het protocol zal
zekere "aanpassingen"
plaatsvinden, zo werd uitgelegd.
Ten aanzienvan deexacte beste-
ding van de beschikbare gelden
moet nog een programma wor-
den samengesteld, over de secto-
ren en de vorm vanfinanciering.
Datprogrammamet degeplande
projecten zal met de EG bespro-
ken worden.

In hetprotocol is echter reeds
vastgelegd dat het geld beschik-
baar wordt gesteld, en voor-
namelijk voor de bevordering
vanhettoerismewordtgebruikt.
Volgens Meriën zal 70 procent
van het fonds daarvoor gebruikt
worden, en30 procentvoor ande-
re doeleinden.Erzijn hierbijver-
schillende mogelijkheden, zo
bracht hijnaar voren,zoals"kre-
diet- lijnen" voor bepaalde
landbouw- of industrie- projec-
ten en investeringen in het on-
derwijs.

Vanmiddagom drie uur is de
officiële eerste steenleggingvoor
een nieuw abattoir te Parera,
een eveneens door de EG gefi-
nancierd project van zon vier
miljoen gulden.Dit projectheeft
overigens niets te maken met de
42 miljoen,zo verduidelijktehy.
Het gaatom eenreeds jarenlang

gepland project dat een "buiten-
gewoon" langeperiode van voor-
bereiding kende, en daarom nu
pas op gang komt. Hoewel de
werkzaamheden reeds zijn aan-
gevangen acht men het oppor-
tuun omEG- directeurWirsing,
nu die toch hier is voor onderte-
kemng van het protocol, de
eerste steenlegging te laten ver-
richten.

Internationale bankiersconventie
in Panama

PANAMASTAD—Eind april
wordt in dePanamese hoofdstad
een internationaal congres van
bankiers gehouden uit de beide
Amerika's en uit Europa. Het
wordt de zesde conventie van
bankiers waarop men onder
meer zalpraten over de leningen
aanLatijnsAmerika en ditin be-
trekking tot de situatievan de
wereld- economie. Maar ook
komt een zaak alshet transport
overzee aan de orde evenals het
al zoveel besproken bankge-
heim.

CDA EN VVD GROTE VERLIEZERS
Verlies van PvdA blijft opvallend beperkt

Klein links, en rechts én D66
winnaars Nederlandse stembus

DEN HAAG — CDA en VVD zyn de grote verliezers van de
Statenverkiezingen geworden.De kleine linksepartijen, D66
en dekleine christelijke partijen werden dewinnaars. Zelden
was er sprake van zulke minieme verschillentussen CDA en
PvdA. Tot laat in de avond schommelden christen- democra-
ten en sociaal- democraten op enkeletienden van procenten
rond de33%van de stemmen,waarbij hetCDA meermoestin-
leverendande PvdA. Vertaald naarKamerzetels verloor het
CDA driezetelsen dePvdAéén. DeWDkreegook een verlies
te slikkenvanmaarliefst drieKamerzetels: een terugvalvan 27
naar 24, waardoor de coalitievan CDA en VVD precies op 75
zetels uitkwam en dus haarmeerderheid in deTweedeKamer
k wijtgeraakt zou zyn alsernuKamerverkiezingenzoudenzijn
gehouden.

Opvallend was het geringe
verlies van de PvdA, waar deze
partij een terugtocht van één
deel van haar aanhang moest
constateren in de richting van
PPR, PSP en CPN. Deze drie
kleine, linkse partijen scoorden
bijna twee procent hoger danvo-
rig jaarby deKamer- verkiezin-
gen. Zij zouden gezamenlijk
klimmen van drie naar zeven
Kamerzetels.

Algemeen werd verwacht dat
Radikalen, Pacifisten en Com-
munisten nooit meer de uitslag
zouden maken van de Staten-
verkiezingen in 1982, maar de
stemmers diein 1986kleinlinks

in de steek lietenteneinde de
PvdA in de regering te krijgen,
keerden terug. Ten opzichte van
1982 liepen de drie partijtjes
slechtseen halfprocent terug.

D66 borduurde voort op het

Van Mierlo- effect dat bij deKa-
mer- verkiezingenvan mei 1986
voor negenKamerzetels zorgde.
Het zouden er nu zelfs tien zijn.
Voor Van Mierlo zat de winst
echter in hetfeit dat hy' bij deze
verkiezings- campagnenietalte
nadrukkelijkbetrokken is ge-
weest en de partij het nu dus
"zelfblijkttekunnen.DeDemo-
craten wisten echter, evenmin
als "klein links", hetpercentage
van 1982te halen: toen 8,3%, nu
bijna zeven procent.

Metname deCPN speelde een

belangrijke rol in de terugkeer
van klein links. De Communis-
ten verdwenen na deverkiezin-
genvan mei 1986uit deTweede
Kamer, maar zouden er nu met
twee zetels in terugkeren. Vol-
gens de Noordhollandse
lijsttrekker Ernsting, tevens
oud- Kamerlid, zijnveel mensen
teruggekeerd dievorig jaarop de
PvdA stemden, in deveronder-
stellingdatdat de grootste party
zou worden, datzij regerings-
verantwoordelijkheid zou gaan
dragenen datzij er eens flinkte-
genaanzou gaan.Drie veronder-
stellingen die niet zijn waarge-
maakt. De basisvoor deze goede
verkiezings- uitslag is, volgens
Ernsting, gelegd op het decem-
ber- congresvan zyn partij, toen
de interne discussie tussen de
stromingen werd afgesloten.

Surinaamse
scholieren
betogen

PARAMARIBO — Op het
Onafhankelijkheids- plein in
deSurinaamse hoofdstadver-
zamelden zich vanmorgen
(donderdag) enige honderden
scholieren. De bijeenkomst
verliep rustig. Er was geen
sprake van een opvallende
aanwezigheidvan legerofpo-
litie, aldus een ooggetuige
aan het ANP. Er cirkeldewel
een helikopter boven Para-
maribo.De scholierenhadden
van de autoriteiten toestem-
ming gekregen in de school-
gebouwen te vergaderen.ln
de loop van de morgen bega-
ven zich zon drie- totvierhon-
derdjongeluinaarhetplein in
hetcentrumvan de stad.Men
had geen spandoeken bij zich
en evenmin werdener leuzen
geschreeuwd. De bedoeling
was de regering een petitie
aan te bieden. Het onderwijs
in Paramaribo is al enige we-
ken ontregeld door protestac-
ties der schooljeugd welke
zich uitspreekt tegen het be-
wind van Desi Bouterse. De
scholen voor het voortgezet
onderwijs zijn sindsfebruari
gesloten.

Nieuwe oppositiekrant
verschenen

in Chili
SANTIAGO — Voor het eerst

sinds demilitairenaan demacht
zijngekomenis inChili een nieu-
we oppositie- krant verschenen:
La Epoca. De strijdom tekunnen
verschijnen heeft drie jaar ge-
duurd. In het eerste hoofdartikel
staatondermeerdatmenzich zal
inzetten "voor democratie nu en
morgen, hier en elders". Er was
grote vraag naar de krant. Hal-
verwege de morgen was het
eerste nummer woensdag aluit-,
verkocht. La Epoca- directeur
Emilio Filipi deelde mee dateen
oplage van 140.000 exemplaren
was gedrukt voor verspreiding
in het hele land. Als inderdaad
alle nummers zijn uitverkocht
heeft hetblad meteen de hoogste
oplage van Chili bereikt. De 59-
-jarige Filipi zegt "geen andere
politiek" te hebben "dan demo-
cratie". Hij was voorheen hoofd-
redacteur van het oppositie-
weekblad Hoy. La Epoca werd
mogelijk dankzij investeringen
tot drie miljoen dollar van een
consortium van zakenlieden en
een drukkerij- bedrijf.

SNA: Chin A Sen en Bevrijdingsraad in Frans Guyana

Paramaribo: doden bij Brunswijk-actie
PARAMARIBO/ DEN

HAAG —Bij een gevecht tus-
sen degroepBrunswijk en mi-
litairen in Suriname zijn
woensdagdoden gevallen, zo
werd in Paramaribo meege-
deeld. Daar werd ook ver-
klaard dat onder meer de
vroegere president Chin A
Sen zichinFrans- Guyana be-
vindt. Aan het Zeister Zen-
dingsgenootschap is ge-
vraagdzynvoedselaan de Su-
rinaamse vluchtelingen in
Frans- Guyana te staken.Vol-
gens Cayenne bestaat daar
geenbehoefte aan.

Terroristen enhuurlingendie
deel uitmaken van het 'Jungle
Commando' van Ronnie
Brunswijk hebbenwoensdag een

aanval gepleegdop het militaire
kamp te Brownsweg, het Fort-
Doedel. Aldus het SNA. De
dienstdoende manschappen van
hetNationaleleger hebben deze
aanvalkrachtigafgeslagen.Vol-
gens voorlopige berichten van
hetpersbureau SNA zijn aan de
zijde van de terroristenveel do-
denen gewonden gevallen.In de
gelederen van het Nationale le-
ger zijn geen slachtoffers ge-
meld. Het Surinaamse leger is
begonnenmet het uitvoerenvan
zuiveringsactiesindeomgeving.
Enkele dagengeleden hebbende
terroristen een brug over deMa-
namakreek, een kilometer voor-
bijBergen Dal, datopdeweg ligt
tussen Paramaribo en
Brownsweg, door

brandstichting onbruikbaar ge-
maakt. Zo deelt het officiële
persbureau SNA mee.

Het SNA heeft woensdag ge-
meld dat vijf ledenvan het Suri-
naamse verzet in Nederland —
onder anderen de voormalige
premier Henk Chin A Senen de
voorzitter van de Raad voor de
Bevrijding van SurinameGlenn
Tjon AKiet—inFrans- Guyana
zijn gesignaleerd. De vijf
"werkgevers van de in ons land
opererende terronsten en huur-
lingen"bewegenzich "'.Tij en on-
gestoord in ons buurland" en
logeren in St Laurent, aldus
SNA. Het bericht van het
persbureau kon niet uit afhan-
kelijke bron wordenbevestigd.

Behalve ChinA Sen en TjonA
Kiet noemt het persbureau ook
de namen Salem Somohardjo,
Johnny Kamperveen, en Rudy
Rack. Chin A Sen zou al op weg
zijn naar Langatabbetje en
Stoelmanseiland, de bases van
het JungleCommandovanRon-
nie Brunswijk. Volgens SNA
geeftdeaanwezigheidvan deBe:
vrijdingsraad aan datzjj "panie-
kerig wordt nu het democratise-
rings- proces, tegen haar ver-
wachting in, succesvol verloopt
en goed op gang is". Zowel de
echtgenotes van Chin A Sen en
van Tjon A Kiet als dereceptio-
niste van het Hotel Star in St
Laurent, waar de vijf volgens
SNA verblijven, hebbenhet be-
richt desgevraagd tegenge-
sproken.

De Franse autoriteiten heb-
ben het Zeister Zendingsge-
nootschap (ZZG) verzocht geen
voedselhulp meer te geven aan
Surinaamse vluchtingen in de
opvangkampen in Frans- Guya-
na. Dit heeft Eddy Dap, decoor-
dinator van Nederlandse hul-
porganisatieinStLaurent, tege-
nover het ANP verklaard. De
Fransen stellen zich op het
standpunt dat alle Surinamers
in de vluchtelingen- kampen
kunnenrekenen op voeding, on-
derdak en medische verzorging.
Het Zendingsgenootschap zegt
ditFranse standpunt te res-
pecteren. Het ZZG verleent wel
steun aan de ongeveer driedui-
zend Surinamers, die niet in de
kampen zijn ondergebracht
maarzich langsdegrensrivierde
Marowijne bevinden. Voor het
verstrekken van kleding in de
kampen moet toestemming aan
de Fransen worden gevraagd.
Volgens de Franse autoriteiten
hebben de vluchtelingen in de
kampen genoeg te eten. De
vluchtelingenzelf zeggen echter
tekort tekomen, aldusDap.

Banken eens met
leningen aan Mexico:
morgen ondertekening

MEXICOSTAD — Het ak-
koordvan Mexicomet debuiten-
landse banken voor nieuwe le-
ningen ter waarde van 7,7 mil-
jarddollarwordenvrijdagonder-
tekend. Deze leningen zijn een
onderdeel van een hulp- pakket
voor Mexico van in totaal 14,5
miljard dollar,dat is opgesteld in
samenspraakmet overheden, in-
ternationale financierings- in-
stellingen en de banken. De af-
ronding van het akkoord met de.
banken heeft langop zich laten
wachten, omdat een paar ban-
ken dwars lagen. Mexico heeft
daarom onlangs een ultimatum
gesteld tot 20 maart. Minister
Gustavo Petriciolo van Finan-
cien maakte de ondertekening
bekend. Het hulp- pakket moet
Mexico minder afhankelijk ma-
ken van deolie- inkomsten.

Na gesprek metKvK:
Gezamenlijke vakbonden willen
duidelijkheid rond Lago-overleg

ORANJESTAD— De Geza-
menlijke vakbonden van
Aruba en de lOWUA hebben
dinsdageen gesprek gevoerd
methetbestuurvandeKamer
vanKoophandel over deLago
en de besprekingen met de
groepWhiteford.

i
Uiteen gesprekmetvoorzitter

AnselmoPontilius van deGeza-
menlijke vakbonden kwam wel
duidelijk naar voren datook tij-
dens deze gesprekken bleek dat
er nog steeds geen duidelijkheid

bestaat over wat met de Lago
gaat gebeuren. De onzekerheid
bestaatnog steeds.De Gezamen-
lijke vakbonden willen nu een
gesprek met deregering.

Duidelijk zal dan gesteld wor-
den dathet de hoogstetijd wordt
dat deregering ten aanzienvan
detoekomst van deLago duide-
lijketaal spreekt ennietmethal-
ve inlichtingen rond de Lago-
kwestie blijft draaien. Dat kan
de sfeer op Aruba alleen maar
ten goede komen. Aldus Ansel-
moPontilius.
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MENSEN

Bij de Voogdijraad op Aruba
werd het feit herdacht dat
YVONNE SPELLEN een kwart
eeuw geleden in dienst van de
overheid trad. Zij studeerde aan
de Sociale Academie in Sittard
en wasin de loop derjarenwaar-
nemend secretaresse van de
Voogdijraad op Sint Maarten.
Sinds 1984 is zij secretaresse op
Aruba en geniet ook in de sociale
sector opAruba, zoals deverken-
nerij, toneel, muziek, goede be-
kendheid.De ministervanJusti-
tie, Watty Vos (zie foto) bracht
namens deregering dank en de
bekende enveloppe over. Op de
achtergrond deheer Illes, ex- se-
cretaris van de Voogdijraad.

*****
"Ureed met 601kilometer per

uur door de bebouwde kom",
kreegeen 54-jarige automobilis-
te in Neurenberg tehorenvan de
politie. De onmogelijke SNEL-
HEIDwas tewijtenaan een com-
puter die 61 kilometer per uur
had moeten registreren. De tien
mark waarschuwings- boete die
devrouw moestbetalenomdatde
maximumsnelheid 60 was, zijn
haarbij wijzevanverontschuldi-
ging kwijtgescholden, nadat zij
had terug geschreven dat de
"aan ommezijde vermelde snel-
heid ten enenmale onmogelijk
is".

*****Een al 20 jaar door astronomen
bestudeerdextragalactisch stel-
sel, MARKARIAN 348, is nu in
zijn ware dimensiesbekend.Het
heeft een doorsnedevan 1,3 mil-
joenlichtjarenen is daarmeevol-
gens sterrenkundigenhet groot-
ste sterrenstelsel van het uni-
versum. Het is 13 maal zo groot
als onze melkweg. De omvang
kon worden vastgesteld met be-
hulp van eenreusachtige radio-
telescoop van het observatorium
in Nieuw- Mexico, dat de door
Markarian uitgezonden electro-
magnetische golven opving en
analyseerde. De ex-
tragalactische nevel is 300 mil-

joenlichtjaren van de aarde ver-
wijderden ligtin derichtingvan
de androneda- nevel. Een
lichtjaar staat voor de afstand
diehet lichtineenjaaraflegtmet
een snelheid van 297.600 kilo-
meter per seconde.

*** * *Ik voel aan mijn snavel dat het
weer lente wordt, moet een naar
kinderen hunkerende eend eni-
ge tijd geleden hebben gedacht.
Ze trof de noodzakelijke voorbe-
reidingen en enkele dagen later
kroepen negen huiverendeKUI-
KENS uit deeieren. Ook moede-
reend voelde dat de lente nog
even op zich zou laten wachten.
Gelukkig werd de familie door
particulieren uitdeNederlandse
stadRijswijk opgevangenen vin-
den de tien nu onderdak in het
streekdierentehuis. Daar wor-
den de eendjesverzorgd tot ze op
eigenpootjes kunnen staan.

De bekende "houtenkop" ofKA-
TER na te overvloedig drinken
van wijn kan tot het verleden
gaan behoren. Onderzoekers
van de Universiteit van
Cambridge hebben een methode
gevonden om wijn te conserve-
ren doormiddel van laserbestra-
ling. Dan zou hetniet meernodig
zijn hiervoor het conserverings-
middel sulfiet te gebruiken, dat
deoorzaak isvan "Chateau Mig-
raine". Zij zeggen dat de nieuwe
techniekpe smaak noch de kwa-
liteitvan de wijnbeinvloedt.
In Mineola in de Amerikaanse
staat New York is het proces be-
gonnentegen de20-jarigeLoren-
zo Owens, die zijn sekspartner
doodstaknadatdezehem nainti-
miteiten tussen neus en lippen
door had meegedeeld dat hij
AIDS had.Het dramahadzich op
20 april 1986 afgespeeld in de
woning van het slachtoffer, de
22-jarige Kenneth Grice.
Owens, die zijn klanten oppikte
op straat was door Grice meege-
nomen en gedurendede twee en
een halve dag dathij in dienswo-
ning verbleef, had Grice volgens
de advocaat van de dader nooit
gezegd dat hij drager van het
AlDSvirus was. Volgens de
raadsman van Owens was het
nog maar de vraag wie wie had
vermoord. Het gedragvan Grice
was zodanig dat het zeer wel de
dood van Lorenzo Owens, als ge-
volg van besmetting, tot gevolg
zoukunnen hebben. Toenhijvan
zijn sekspartner hoorde dat hij
AIDS had, had hij het gevoel ge-
had ter dood te zijn veroordeeld,
zei hij. Owens, woedend over de
mededeling van Grice, was naar

de keuken gelopen, hadeen mes
gepakt en hadhem in de keel ge-,
stoken. Alvorens uit de woning
te vluchten had Owens nog een
radio, een camera en wat geld
meegenomen.

*** * :
De hoofdstedelijke politie heeft
met de recente arrestatie van
een 26-jarige Amsterdammeren
een 48-jarige Belg een GESTO-
LEN VERZAMELING antieke
kunstwerken ter waarde van
ruim een kwart miljoen gulden
opgespoord. De eigenaar van de
collectie, een 60-jarige Amster-
dammer, heeft zijn bezit nu te-
rug, maar hij heeft het "wel ge-
weten": hij werd begin dit jaar
eerst door twee Duitsers ernstig
mishandeld en later door een
"vriend" bestolen. De Duiters
werden medio januari aange-
houden. Zij overvielen enkele
dageneerderdeantiek-eigenaar
in diens woning in de Amster-
damse binnenstad, maar slaag-
den er door toedoen van buren
niet in om ook maar één
kunstwerk te stelen. Hun
slachtoffer werd wel enigekeren
gestoken en brak zijnheup. Wa-
ren deDuitse belagers niet "suc-
cesvol", een "vriend" van de
Amsterdammer was dat later
wel. Hijpaste op het huis toen de
antiekeigenaarzwaar gewondin
het ziekenhuis lag. Uit het on-
derzoek is gebleken, dat die
vriend begin februari nagenoeg
allekostbare stukkenuitde wo-
ning haalde en naar een hande-
laar in Antwerpen bracht. De
Belgische rijkswacht, ge-
waarschuwd vanuit Amster-
dam, spoorde debuit op.

*****Een aan de Noordnederlandse
schilder MAARTEN VAN
HEEMSKERCK (1498- 1574)
toegeschreven schilderijvan een
vrouw isopeenveilingbijDrouot
in Parijs voor 1,4 miljoengulden
van de hand gegaan. NaarDrou-
ot meedeelde is het aanzienlijk
lager aangeslagen schilderij ge-
kocht door eenbuitenlandse par-
ticuliere verzamelaar wiens
naam niet is bekendgemaakt.

Vier Britse jongeren zijn in
Hongkong op de FIETS gestapt
voor een sponsortocht van
13.000 kilometer naar Amster-
dam. Als alles volgens plan ver-
looptkomen ze in september aan
in de Nederlandse hoofdstad, na
eenreis doorChina, Zuid-Korea,
Japan,Rusland, Scandinavië en
West- Duitsland. In Amsterdam
zullen ze drie andere teams ont-
moeten die eveneens met een
dergelijke tocht zijn begonnen,
vanuit Bolivia, Australië en
Zimbabwe. De deelnemers ho-
pen ongeveer 30 miljoen gulden
bijeente fietsen voor Intermedi-
ate Technology. Deze Britse hul-
porganisatie steunt kleinschali-
ge projecten in ontwikke-
lingslanden.

*****
Het gebruikvan GOEDE ZEEP
en zachte handdoeken kan een
kwart van deinfecties in zieken-
huizen voorkomen. Ook moeten
verpleegkundigen en artsen, die
gemiddeldvijftig keer per dag
hun handenwassen, lerenhoe ze
hun handen goed kunnen
schoonmakenen schoonhouden.
Dat zei ziekenhuis- hygiënist
Jansenvan hetAcademisch Zie-
kenhuis Utrecht op een symposi-
um overeczeem inUtrecht.Naar
schatting twintig tot dertigpro-
cent van deziekenhuis- infecties
ontstaan door slechte handhy-
giene. Ziekenhuizenkunnen de
vele miljoenen guldendiede be-
strijdingvan infecties vergt, ge-
makkelijk besparen door te zor-
gen voor een optimale haridhy-
giene,aldusJansen.Hijrekende
voor dat het gebruik van slechte
zeep en handdoeken een bespa-
ringvan twee cent per wasbeurt
oplevert. "Daar staat tegenover
dat infecties de ziekenhuizen
jaarlijks enkele miljoenen gul-
dens kosten, om nog maar te
zwijgen van het ongemak dat de
patientervan ondervindt", aldus

Jansen. Vooral voor het verple-
gend personeel is het van groot
belang de handenschoon tehou-
den.Het wassenmetzeep verwij-
derthuidschilfers diegrote aan-
tallen bacteriën van de ene pa-
tient op deandere kunnen over-
brengen. Ookvirussen, gistenen
schimmels kunnen zo worden
overgedragen. Verpleegkundi-
genenartsen komen veel in aan-
raking metbloed, slijmvlies,uit-
en afscheidings- produkten, be-
smette urinekannen en me-
dische apparatuur. "Goedkope
zeep en papieren handdoekjes
geven, zeker in de winter, snel
beschadigingen van de huid
waarinbacteriën zich graagnes-
telen", aldusJansen.

*****
Een PSYCHIATRISCHE PA-
TIENT uit Amsterdam heeft in
een kort geding bij deHaarlemse
rechtbank geëist dathet provin-
ciaal ziekenhuis in Santpoort
hem onmiddellijkweeropneemt.
Volgens zijn advocaat is de man
zondervoldoendewaarborgenop
straat gezet. De Amsterdammer
werd uit het provinciaal zieken-
huis ontslagen nadatderechter-
lijkemachtigingtegenhem werd
opgeheven. Zijn raadsman be-
toogde tijdens hetgedingdat het
onverantwoord is om de man nu
buiten de inrichting teplaatsen.
Hetziekenhuis is echtervan me-
ning dat er geen reden is om de
Amsterdammer nog langer te
behandelen. Volgens de advo-
caat van het ziekenhuis zijn er
voor de patient voldoende voor-
zieningen getroffen. Inmiddels
is hetziekenhuisdoor derechter
gelastdepatient onmiddellijkop
te nemen totdat er voor andere
huisvestingisgezorgdofzijn ont-
slag op andere manier goed is
voorbereid. Het gebod van de
rechter geldtvoor maximaal drie
weken.
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AGENDA

NACHTDIENSTARTSEN: Patiëntenvan*
artsenvan Bandabao (3e distrikt) kunnen <spoedgevallen telefoon 641658 bellen*dan hetantwoordapparaat afluisteren.
De patiënten van deandere medisch* *trikten kunnen voor spoedgevallen'
artsenpraktijk van huneigen huisartsbe**"
het antwoordapparaat zal dan medede*
wie dedienstdoendearts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRI^(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria "■
tel.: 82947/81078: geopend van maand*
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterd*
de gehele dag gesloten; na 17.00uurkurt"
de zuster van de wacht bellen: zuster Le**
tel.: 641217. pageboy 027-360.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Par»*
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend *"08.00-12.00/14.00-18.00uur; opzaten»
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, !*"
54300.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur«W
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU:maandagmk)*
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag*
07.15-10.30uur; alleen volgensafsprak
GEZINSVERZORGING (Kwido pa Fan*
geopend van maandag t/m vrijdag*J
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor»»
Maria 17,tel.: 80222.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geof*"'
van 08.00-19.00uur.
BOTICA S (nachtdienst)
Otrobanda: del Pueblo, tel.: 625333.
Punda: Sta. Rosa, tel.: 77679.

DIVERSEN
TENTOONSTELLING
GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, rVfda): dagelijks geopend van 09.00-li*
14.30-17.30.
t/m 4 april expositie van Annenw
Oltheten.
WORLD PRESS PHOTO: t/m 6 aprf*
het Curacao Plaza Hotel; openingstijd
van 10.00-22.00 uur.
FILMLIGA: 20.30uur vertoning film My&*
thers Wedding (USA - 1982) - Theaterv
Tempel.

ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEVVf'
GING
Brievengat: iedere woensdag- en zond*
gavond om 19.30 uur te Jirajaraweg e'Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond *J19.30 uur te Openbare Basissen**
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavondd*
19.30uur gebouw Credit Union San Pc**
Kanga: iedere woensdag- en zaterdag'
vond om 19.30 uur te Centrum Abrax*6
achter Kooyman.

— -
BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00uur Psycho 111 (18 jr.).

TELECURAQAO
DONDERDAG: 16.30 Cartoons; 17.30
Filatelie; 17.45CNN international hoor;
18.30Purba kv keshi; 18.45Informe de-

portivo; 18.57TempupaDios; 19.00K*"
chu; 19.30 Personal Computer; 20.0"
Notisiero Tele-8;20.40 HillStreet Blues;
21.40 Showbiz today; 22.00 Wega di
Number;22 15Aktividat; 23.00Sluiting

VRIJDAG: 16.30Cartoons; 17.00 A&
HUSAkuLeoFloridas; 17.30Ajedresna
plaka chiki kv Omalio Meriën; 17.45
CNN international hour; 18.45 Inforrne
deportivo; 18.57Tempu paDios; 190°
Hubentut na marcha; 19.30 EVD'
programma; 20.00 Notisiero Tele-*
20.40Murder, shewrote; 21.30Profile of
nature; 22.00 Wega di Number; 22.15
Show di Job; 23.00Sluiting.: (wijzigingen voorbehouden)

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

HENRY By Dick Hodgins

Torn Poes en de Spiegelaar
BEETLE BAILEY By Mort Walker

2138—TornPoesboogzichover dedwergen begonhem uithet
zand te trekken. Maar heer Bommel liep boos door.

"Dat moesternunogbijkomen",mompelde hy,"dat misselij-
ke ventje is de oorzaakvan al mijnellende. Als hij er niet ge-
weest was, zou ik nu prettig thuiszitten en net zoveel kunnen
eten en drinken als ik wou; ach, als we nietgauw water vinden
is het met my' ook afgelopen, net als met diedwerg! Dat nare,
giechelendemannetje. Ik zou hem..."

HeerBommel bleef staan enkeekom. Verachter hemzeulde
Torn Poes Jodocusvoort en hy wenddezich wreveligafen slof-
te verder. Maar zyn gezicht werd steeds bedrukter.

"Het is erg naar om hier bewusteloos te raken", sprak hij

peinzend tot zichzelf, "dan lig je in het zand en jekunt niets
meer doen... en dankomen de gieren en dan... hm!" Hij hield
opnieuwde pas in en dachtenigetijd na. Maar toenkeerde hij
zich om en begonterug te lopen.

Torn Poes was intussen aan het eindevan zijn krachten ge-
raakt enopdatmomentvielhy voorover terwijl dewoestijnom
hemheen begonte draaien.Maarin deverte hoordehy destem
van heer Ollie.

"Kom, jongevriend, nog even moed houden", riep hij. "Dat
kereltje zalik wel dragen,al deugthij niet. Maareen heerhelpt
alles wat hulpeloos is".

door Marten Toonder

REDEYE By Gordon Bess
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ARUBA
AGENDA

(Amigoe): 08.00-12.00/
'*00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

T«lefoon: 24333 (drie lijnen).

Jjor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
«950 en 22316.Pa9eboy: 127-849.

B**fek. nr. 248-1 Barclays Bank.

JONKERTJES verschijnen op dinsdag enl^ag en kunnen iedere dag tussen 08.00-
-4.00-17.00 uur worden opgegeven;

r^e op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
°P maandag en donderdag voor 10.00uur
rj^n zijn, kunnen de dag daarop (dus
*lsdag en vrijdag) verschijnen.

100.

(brand /ongelukken):

SjOSCOPEN
PyyLEVARD THEATER
,«"15 uur TheFly (18 jr.).
„■«0 45uur The ColorPeople (14jr.).
"HIVE-IN: 20 30 uur Hell Night (18jr.).

pOIÏCA'S (nachtdienst)
p^ao brug: Sta. Anna, tel: 28181.brug: San Nicolas, tel.: 45712.

DOKTOREN
ragstad, Madiki,Tanki Flip, Noord, Tanki

dendert. Paradera en Sta. Cruz: dokter Ip"1 Veen. Tanki Flip 24, tel.: 27100.
Chiquito, Savaneta en San Nicolas:

J"*ter o.L.Ponsé, via Centro Medico San'''Colas, tel: 48833/24300.

jJ^GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
r?°rd: tel.: 23425;Santa CruzenParadera:

Savaneta en Brazil: tel.:/°2O/48301; San Nicolas: tel: 45906; Da-
jj?ta:tel: 29008 (wijkgebouw), 24444 (kan-

°or brandgevallen, ongelukken of
".n of ander ongeluk gelieve

op te bellen, tel.: 115)

r°NDERDAG: 13.00-15.00 Take two
"c); 18.00 Littlest hobo: «Rookie»;
°30 Jerusalem of heaven and earth:'City of David»; 19.00 Health week
UJN); 19.30Memoria (live); 20.00 Te-6noticias; 20.30 In Top (programma

y°°r de jeugd);21.00CNN international"°ur; 22.00Miniserie: «Little Gloriahap-
B' at last»; 23.00Showbiz today; 23.30Suiting.

13.00-15.00 Take two (live);
0.00 Heman master of the universe;'8-30 Highway to heaven; 19.30

musical; 20.00 Telenoticias;
*°-30 Last resort; 21.00CNN internatio-
j hour; 22.00Movie ol the week: «The( J|J|y Group»; 23.20 Sluiting.

ftERSENl'iks FORMATION CENTER: dage-
Uuri9f°pendvan 07.00-20.00uur; na 20.00

'n, ormaties via verkeerstoren.

il SERVICE CENTER (Oranjestad):
\q^JUurperdaggeopend(alleen geslo-
9*n07 20nda9 2000 uur tot maandagmor-

Ta^Er HORACIO ODUBER HOSPI-/jo\L''e|:243oo):bezoekuren 15.00-15.45B'3o-19.30 uur.

bijk?TESTANTSE GEMEENTE: 20.00 uur
"«'kring bij ds.A. van denDoel.

(pEaiEcto eduCACION PA ADULTO
19-30 u"r cursus «Gevorderd"cultuur.. - Centro di Barrio Brazil.

felB-Rr-A 20'°°uurwinnaar Ays winnaar

Vsn,E^ALL(AA-kl.):2o.oouur BrazilLucor"■arlboro- Lago Sportpark.

Dlvl JDDA«"oIgSEN
"fW ISTE NSCHIP: 14.00-20.00 uure9entSea..-vert.SELMA.

NOORD — Onder grote be-
langstelling werd door de Sint
Annaschool teNoord deDag van
Vlagen Volksliedgevierd. Op de
ene foto hijsen padvinders de
Arubaanse vlag in tegenwoor-
digheidvan premierEman en de
ministers Kelly, Croes en En-
gelbrecht. Op de andere foto de
fraaie vlaggemast met wapenvan
Aruba, dat geheel door jong en
oud van Noord werd vervaar-
digd.

Dakota-centrum
verwacht nogmaals
vrijwillige schilders

DAKOTA — Het bestuur van
Buurtcentrum Dakota is erg te-
vreden over deopkomst in het af-
gelopen weekeindevan een groot
aantal personen, die kwam hel-
pen om hetbuurtcentrum te ver-
ven. Het merendeel van de
"schilders" was tieners, waaruit
blijkt dat de jeugd van Dakota
positief staat tegenover het stre-
ven het buurtcentrum weer te
openen. Er moet echter binnen
nog wat schilderwerk worden
verrichten hetbestuurverwacht
dat zaterdag opnieuw vrijwilli-
gers present zullen zijn om het
werk af te komen maken.

PDA kritisch
over reeks
benoemingen

ORANJESTAD —De Partido
Democratico Arubano (PDA)
schijnt het niet eens te zijn met
het personeels- beleid van de
huidigeregering. De benoeming
van een economische expert in
het Arubahuis als administra-
teur, ligt de PDA blijkbaar
zwaar op de maag. Hij moet hel
Nederlandse bedrijfsleven vooi
Aruba zien te interesseren,
waarbij dePDA aanhaaltdatmi-
nister De Koning tijdens en ge-
sprek met dePDA lietweten dat
het moeilijk is het Nederlandse
bedrijfsleven te interesseren
voor Aruba en de Antillen van-
wege de hoge kosten- structuur.
In ieder geval verwacht de PDA
van deze benoeming meer dan
"van het kostbare Melchior- rap-
port.

Ook de benoeming van de
voorzitter van de Staten tot
hoofd van deRuimtelijk Orde-
ningbij DOW en dievan inspec-
teur voor Medicijnenzijn onder-
hevig aan de PDA- kritiek. De
PDA is van mening dat op deze
wijzeAruba zekernietgeredkan
worden.

Reisagenten-organisatie: eerste stap goede richting

Algemene instemming met
tariefsverlagingen KLM

ORANJESTAD —"Misschien heeft dekoningin
er wel voor gezorgd", zo
merkte lachend AHATA- di-
recteur, Michael S. Kuiperi,
optoen deAmigoehemvertel-
de dat de KLM zijn tarieven

verlaagde tussen de vijf en
tien procent. Hij gaf ook wel
toe dat de Nederlandse Ka-
merleden, waaronder Wijnie
Jabaay, steeds op de bres
hebben gestaan tegen de te
hogetarieven.

De heerKuiperi verwacht dat
door de verlagingvan de promo-
tionele retour- tarieven, nu nog
meer aan promotie kan worden
gedaan. In ieder geval komt dit
KLM- besluit uitstekendvan pas
in het streven om meer toeristen
naar Aruba tebrengen.

Ook devoorzitter van de Aru-
baanse reisagenten, Horacio
Oduber,was nognietop dehoog-
te van de aangekondigde verla-
ging, maar noemde het in ieder
geval een eerste stap in de goede
richting. Hij hoopte dat dezever-
lagingen ook van kracht zullen
zijnvoor reizen vanuit Aruba en
de Antillen. Ook wordt hetbe-
langrijk genoemd dat met in-
gang van 1 juni deKLM dage-
lijksnaar de Antillen/Aruba zal
gaanvliegen. De verwachtingen
zijn dat door de verlaging van
kindertarievenmet 27 tot31 pro-
cent, alsmede de verlaging van
zestig-plus- en studenten-tarie-
ven, er meer gereisdzal worden,
waarbijsteeds gehoordwordt dat
deze verlagingen ook gelden
voorreizen vanuit deAntillen en
Aruba.

AAN DE VOORAVOND van
Aruba's nationalefeestdag werd
bij Carib Motors een geslaagde
show van auto's gehouden, die
nietalleen in hetteken van "Aru-
badag" stond, maarvooral ookde
introductie van de nieuwe 1988
modellenvan Hyundai.Hetiseen
pracht van een wagen, die een
aanwinstvoor hetArubaanseau-
topark betekent.

Aruba viert rustig Dag van Vlag en Volkslied
Viering in Noord, behalve marathon en
culturele manifestatie hoogtepunten

ORANJESTAD —Oprusti-
ge wijze heeft Aruba gisteren
deDag van Vlagen Volkslied— de nationalefeestdag van
Aruba — gevierd. Dit ge-
schiedde met volksspelen en
sport- wedstrijden, bijeen-
komsten waarbij de Aru-
baanse vlag — die ook van
huizenen gebouwen wapper-
de— hetmiddelpuntvormde.

In de morgenuren organiseer-
de IDEFRE voor detweede maal
de halve marathon, welke ge-
wonnen werd door de 21-jarige
Bonaireaan Maikel Dommacas-
se in een tijd van 1.17.34, met op
de tweede plaats Victor Tromp
van Aruba in een tijd van
1.17.54, gevolgd doorNelson Pc-

terson(Aruba) 1.18.33enRobert
Dommacasse (Bonaire) 1.19.37.
Debest geplaatstedeelnemeruit
Curacao was JohanDriessen, die
meteen tijdvan 1.21.57op de ze-
vende plaats kwam, terwijl Aly
van deGlind uitSintMaarten op
de 32ste plaats kwam met een
tijd van 1.34.00.

In de St. Annaschool te Noord
werd in tegenwoordigheid van
premier mr. Henny Eman een
speciale vlaggemast in sterren-
vorm onthuld. Hierop stond ook
het wapen van Aruba, dat door
Patrick Thijsen en Melvina Ras
werdonthuld. Zesleerlingen van
de St. Annaschool, Sharaima de
Cuba, Daniel Concalves, Cheryl
Ruiz, Randolph Heyden, Lidwi-
na Figaroa en Jamil Tromp,

brachtende vlagvan Aruba bin-
nen, die daarna werd gehesen
door Giovanni Kelly, Farah Fi-
garoa en Ryan Flanegin. Het
koor van de schoolzonghetAru-
baDushi Tera,premier mr. Hen-
ny Eman hield een toespraak
waarin hij het belang van deze
nationale dag nog eens bena-
drukte en tot slot werd een akte
van de bijeenkomstvoorgelezen
en doorAmbrosio Henriquez, Fe-
lixFlanegin enPedroHenriquez
in een koker verzegeld.

Op het Plaza Betico Croes,
waar in de morgenuren in het
middendoor padvinders een gro-
te Arubaanse vlag was gehesen
enrond hetplein devlaggen van
de verschillende naties die op
Aruba vertegenwoordigd zijn,
vond tot slotin deavondureneen
culturele manifestatie plaats.
Tijdens deze show werd met mu-
zieken dans de nationaleviering
van de Arubadag door de ver-
schillende groepen tot uitdruk-
king gebracht. Hierbij werd het
woord gevoerd doorminister mr.
Mito Croes en premier mr. Hen-
ny Eman, alsmede door verte-
genwoordigers van politieke
partijen. De manifestatie werd
door TeleAruba rechtstreeks
uitgezonden.

In deloop van de dagwerd door
deStichtingBeticoCroes eenbij-
eenkomst gehouden in het huis
van de overleden MEP- leider,
waar velen een kijkje kwamen
nemen en van nabij konden zien
waar Betico Croes gewoond en
gewerkt heeft. Het ligt in de be-
doeling tezijnertijd van de wo-
ning een museum te maken,
waar de stukken, betrekking
hebbende op Betico Croes, bew-
aardzullen worden.

FTA over verkoop Americana Hotel
Zekerheid nodig tav werkers

ORANJESTAD — Het be-
stuur van deFTA hadeen ge-
sprek met ministerDon Man-
sur over de verkoop van het
Americana Hotel. De be-
windsman bevestigde, aldus
FTA- voorzitter Anselmo
PontiliusdatdeMinisterraad
aceoord is gegaan in principe
het hotelvoor 6,2 miljoen dol-
lar cash te verkopen.

Uit het gesprek bleek de FTA

datde minister nog niet officieel
met de directievan Americana
Hotels heeft gesproken over de
verkoop. De FTA vindt het be-
langrijk dat deminister ditzon-
deruitsteldoetomdat men zeker
moet zijn dat bij verkoop Ameri-
cana aan de legaleverlichtingen
ten aanzien van de huidige
werknemers zal voldoen.

DeFTAwil bij denieuwe eige-
naar voorkomen dathethuidige
personeel voor twee maandenin
proeftijd mag werkenen daneen
gedeelte naar huis kan worden
gezondenzoals, volgens deFTA-
voorzitter, het geval was bij de
verkoop van het Aruba Palmbe-
ach Hotel.

Mr Van derKuyp in vragen aan Don Mansur over Taiwan-vissers

FAO adviseert kleinschalige visserijprijecten
ipv industriële visserij

ORANJESTAD — MEP- Sta-
tenlidmr. Johnvan derKuyp
heeftaan deministervan Eco-
nomische Zaken, Don Man-
sur,een tientalvragen gesteld
over de trawlers, afkomstig
onder meer van Taiwan, die
in Arubaanse wateren vissen.
Hij wil graag weten ofde mi-
nister bekend is met het feit
datdoorhetvissen met stalen
netten, het visbestandin Aru-
baanse wateren ernstig be-
dreigd wordt. In landenzoals
de Dominicaanse Republiek
wordt ter bescherming van
het visbestand niet toegela-
ten dat op dergelijke wijze
wordt gevist.

Mr. Van derKuyp vraagt on-
der meer wat voor financieel /
economisch voordeel Aruba
heeft van deze trawlers. Wegen
deze voordelen wel op tegen de
grote nadelenvoor het toerisme,
de lokale vissers en de bedrei-
ging van het visbestand in Aru-
baanse wateren? Is het de minis-
ter bekend dat landen met el-
kaar over visserij- rechten on-
derhandelen en daarover over-

eenkomsten sluiten waardoor
het land dat de visserij- rechten
verleent ter compensatie zowel
inkomsten voor de overheid als
voor de plaatselijke economie
verkrijgt?

Mr. VanderKuyp wil weten of
de minister zon overeenkomst
met Taiwan of een ander land
heeft gesloten. Zo ja, dan wil hij
dat die overeenkomst ter inzage
van de Staten komt. Tenslotte
vraagt het MEP- Statenlid of de

minister ervan op de hoogte is
dat de FAO ontwikkelingslan-
den heeft geadviseerdhetbeleid
terichtenopkleinschaligevisse-
rij en dat Nederlanddat beleid
steunt?Kan de minister meede-
len waarom deminister in afwij-
king van deFAO- strategievoor-
stander is van industriëlevisse-
rij in plaats van kleinschalige
visserij met aangepastetechnie-
ken en coöperatieve samenwer-
kings- vormen?

Beide partijen voldaan over sfeer overleg en bereikte resultaat

Aruba wendt EG-geld vooral
aan ten behoeve toerisme

ORANJESTAD — De be-
sprekingen, die begin deze
week op Aruba werden ge-
voerd door de Arubaanse
regering onder leiding van
minister Don Mansur en het
EG- ontwikkelingsfonds on-
der leidingvan dr. Erich Wir-
sing,zijn in goede sfeer verlo-
pen en met goederesultaten
geëindigd. Beide partijen
spraken na afloop van deon-
dertekeningvan een overeen-
komst voor de komende drie
jaren— datAruba ruim 13.5
miljoen gulden beschikbaar
krijgt uithetfonds —hun vol-
doening hierover uit. Van de

EG- zijde werd waardering
geuit voor het gevoerde be-
leid door de Arubaanse rege-
ring, waaraan alle mogelijke
medewerking werd toege-
zegd.

Uit het bereikte aceoord en de
uiteenzetting door minister van
Economische Zaken, Don Man-
sur,blijkt datAruba dekomende
driejarenop 13.5miljoen gulden
kan rekenen, plus nog eens twee
miljoen gulden uit het vorige
fonds dat nog niet gebruikt
wordt. Aruba krijgt totaal 6.625
miljoen ECU, waarvan 4.375
miljoenECU als gift en het res-
tant als een speciale lening. De
twee miljoen, die nog besteed
moet worden uit voorgaande ja-
ren, is eveneens een gift. Minis-
ter Mansur vertelde dat dit
laatstebedrag zo spoedig moge-
lijk gebruikt zal worden voor
voorzieningen en uitbreidingen
op de Arubaanse luchthaven,
hetgeenmet het toenemend aan-
tal passagiers dringend nodig is.

Van het gehele bedrag zal
ruim negentig procent besteed
worden voor de ontwikkeling en
verbetering van het toerisme.
Na 1988 komt er hopelijk weer
een nieuw fonds. Minister Man-
sur hadberekenddat debijdrage
uit het EG- ontwikkelingsfonds
gemiddeld op tweehonderd gul-
den per hoofd van de bevolking
van Aruba neerkomt.

In deovereenkomstwordtmet
waardering over het regerings-
beleid gesproken, dat erop ge-
richt is de begroting tegen eind
1988 weer in balans te brengen,
alsmedehet aantalhotelkamers
van 1985, dat toen 2050 kamers
bedroeg, verdubbeld te hebben.
Ook zal de EG in zijn financieel
en operations werkfinanciële en
technische steun aan deregering
geven in zijn streven omhet toe-
rismeverder te ontwikkelen.Dit
zal onder meer omvatten: inves-
teringen in deinfrastructuur ten
dienste van het toerisme, mede
helpen aan deontwikkelingvan
deluchthaven, deaanlegvan we-
gen en strand- en haven- facili-
teiten. Voorts zal ook op mense-
lijk gebiedgeholpen worden met
promotioneel materiaal en stu-
die- gelegenheden. Aruba zal
ook in aanmerkingkomen voor
studiebeurzen. Ook de bescher-
ming en het behoud van histo-
rische oude gebouwenstaatopde
lijst van hulpverlening.

Van denieuwe fondsen zal vijf
procent nog dit jaarbeschikbaar

komen, zeventigprocent in 1988
en 23% in 1989. Tussen de EG-
commissie en de regering van
Aruba werdvoorts overeengeko-
men dateen bedrag van 4.1 mil-
joenECU—waarvan 2.6miljoen
ECU als gift— gebruiktzal wor-
den voor regionale samenwer-
king. Hiervoor worden in de
overeenkomst genoemd: ver-
betering van zee- en lucht-
transport met Latijns-Amerika
en de Cariben, samenwerking
met de Universiteit van de Ne-
derlandse Antillen en gelijk-
soortige instellingen in deregio.
Samenwerking in de regio op
landbouw- gebied, trainings-
projecten waaronder ook mana-
gements- training- program-
ma's en technische samenwer-
king voor kleine en midden- be-
drijven. Tenslotte steldedeAru-
baanseregering ook nogvoor sa-
menwerking op handelsgebied
metLatijns-Amerika en het Ca-
ribisch gebied.

De voorzitter van deEG- dele-
gatie, dr. Erich Wirsing, die in
hetFonds directeurisvoor West-
en Centraal-Amerika en de Ca-
riben, wenste na de onderteke-
ning Aruba alk succes toe en
sprakdehoop uitdatmetdehulp
van de EG Aruba op de ingesla-
genweg naar herstel zal blijven
voortgaan. Hij twijfelde niet aan
het succes, maar wees er wel op
dat hetnietgemakkelijk zal zijn
ennietvandeene dagopde ande-
re bereikt worden. De overeen-
komst met de EG, aldusdr. Wir-
sing, moet een steun zijn van het
beleid en streven van de Aru-
baanse regering.

Antwoord niet duidelijk

Bareno-vragen
over Scucha Nos

ORANJESTAD — MEP- Sta-
tenlid GraceBarehoheeft demi-
nistervan Welzijnszorg, mr. Mi-
to Croes, opnieuw een aantal
vragen over de school Skucha
Nos gesteld en verwijt de be-
windsman, dathij niet duidelijk
heeft gemaaktofdeschoolnuwel
ofniet gesloten gaat worden.Het
Statenlid stelt nog vragen over
"politieke kleur" en wil naar
aanleidingvan de beantwoor-
ding van haar eerste serie vra-
gen weten wat zij gevraagd
heeft, terwijl nog geen concrete
beslissingen werden genomen,
zoals de bewindsman in zijn
antwoorden stelt.

Voornaamste taak Milieu-politie is controleren

Reinigingscontroleurs
onderafdeling van RD

ORANJESTAD — Uit een
bekendmaking van de Aru-
baanse regering blijkt dat de
regeringin deorganisatievan
deReinigingsdienst (RD) een
sub- departement van Reini-
gings- controleursheeft inge-
steld.

De voornaamste taak van deze
"milieu politie" is controleren,
toezicht houden, onderzoekenen
indien nodig procesverbaal op-
maken in gevallen waar vuil zo
maar langs de openbare wegen
wordt gegooid. Met nadruk wijst
de regering erop dat strenge
straffen zullen worden uitge-
deeld wanneer procesverbaal
moetworden opgemaakt.

Ten overvloede vestigt de
regeringer nogeens deaandacht
op dat onderdetaken enfacilitei-
tenvan deReinigingsdienst val-
len: het ophalen van huishoude-

lijke- en bedrijfs- afval, het op-
ruimen van dode beesten langs
de openbare wegen, hèt ophalen
van grof afval en tuinafval, het
legen van beerputten, schoon-
maak- werkzaamheden, zoals
het vegen van de straten in
OranjestadenSan Nicolasen het
ophalen van vuil in de districten.
Voor naderebijzonderheden kan
men zich te allentijde tot deRei-
nigingsdienstwenden.

ZAKENVARIA
BIJ DE KAMER van Koophan-
del op Aruba werden afgelopen
maandnietminder dan62 nieu-
we bedrijven ingeschreven.
Hieronder zijn vier beleggings-
maatschappijen. Voorts een
groot aantal bedrijven in vele
verscheidenheid, zoals juwe-
liers, het verhuren van video-
cassettes, duiken en vissen, be-
hartigenvan belangenen het ad-
viseren van toeristen,
snackbars, schoonmaakbedrijf,
verkoop van tapijten, compu-
ters, levensmiddelen enz. Voorts
bakkerij, body building, beugel/
tandspecialisten, kleding, recla-
mebureau, boekhandel alsmede
twee hotels, te weten La Quinta
Beach Resort Hotel en Monte
Carlo Beach Resort Daimari.

ORANJESTAD-Hoezeer de
naam Betico Croes voortleeft op
Aruba bleek aan de vooravond
van deArubadag, toen onbeken-
den de naam van de verlengde
Nassaustraat— deweg dievanaf
MarathonnaarSantaCruz loopt— van, een niêmw straatnaam-
bord voorzagen, waarop te lezen
stond (zie foto): «AvenidaLiber-
tadorGJ7.Croes-.
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Geen winnaar van Amigoe Scorebord 21
EREDIVISIE
Ajax 23 19 2 2 40 67-17
PSV 22 18 3 1 39 64-12
Den Bosch 23 10 7 6 27 34-27
Feyenoord 22 9 7 6 25 38-31
RodaJC 21 9 5 7 23 31-31
VW 22 7 9 6 23 26-30
Sparta 21 7 8 6 22 37-29
FC Twente 21 7 8 6 22 23-25
Groningen 21 6 8 7 20 34-30
FC Utrecht 21 7 5 9 19 32-37
Den Haag 20 5 7 8 17 26-35
PEC Zwolle 21 5 7 9 17 38-38
AZ'67 22 5 7 10 17 20-34
Haarlem 23 6 5 12 17 17-44
GA Eagles 21 5 6 10 16 16-29
FortunaS 22 4 8 10 16 27-38
Veendam 19 2 10 7 14 18-29
Excelsior 21 4 4 13 12 20-52

EERSTE DIVISIE
Volendam 23 14 5 4 33 49-31
Willem II 23 13 4 6 30 50-34
Cambuur 21 11 7 3 29 44-28
DS'79 22 10 9 3 29 47-28
Vitesse 20 11 3 6 25 34-25
RKC 20 9 6 5 24 29-29
MW 21 8 6 7 22 40-33
Graafschap 21 6 10 5 22 31-27
NAC 21 7 8 6 22 22-24
Heerenveen 19 7 7 5 21 23-21
NEC 23 7 7 9 21 41-47
Emmen 22 6 7 9 19 30-34
SW 22 8 3 11 19 33-44
RBC 23 5 9 9 19 39-42

Wagenmgen 20 8 0 12 16 31-39
Telstar 22 5 5 12 15 23-45
Eindhoven 20 5 4 11 14 37-38
Helmond SP 23 4 6 13 14 29-48
Heracles 18 2 6 10 10 20-35

EREDIVISIE
1. Groningen -PEC Zwolle - Tl
2. Roda JC-Den Bosch 2-1 T
3. Haarlem - Feyenoord 1-0 T
4. Den Haag-Utrecht 3-2 T
5. Excelsior -AZ '67 2-3 T
6. Sparta -FortunaS 1-1 T
7. GA Eagles -Veendam - Tl
8. Twente -VW - T 2

EERSTE DIVISIE
9. Volendam - Cambuur...., 3-1 T

10. MW - Helmond 2-0 T
11. Graafschap-NAC 1-2T
12. Wageningen - NEC 1-0T

AMIGOE-SCOREBORD UITSLAG:
1-1-1-1-2-3-1-2-1-1-2-1
AMIGOE-SCOREBORD KLM-KANSHEBBERS:

1. JuniceAugusta — SeruFortunaweg 42
2. H.A.U.Baren —Piscadera Berde
3. J.Berkenveld —Orinicoweg 26
4. Chr.J.Bollee — GrootKwartierweg 8 (2x)
5. Mevr. Van Daalen—Totolicaweg 17(3x)
6. H.Davelaar— Winston Churchillweg 157-A
7. A.H. van Delden —Lamungrusweg21
8. E.Devis —Seru Loraweg 140 (2x)

9. L. van Eldik —Sisalstraat 18(Aruba)
10. J.H. de laFuente — St. Helenastraat 22(Aruba) (2x)
11. P.C.Goebert —Pos Chiquito 82-A(Aruba)
12. J.A.van Henneigen— Gladiolenweg 18
13.A.J.Hunte —Kaya Kokolishi 49 (2x)
14. M.V.Kessel - Huize La Salie (Aruba) (2x)
15. M.Lammers - Kaya Gob. Nic Debrot34 (Bonaire)
16. W.Maat —Francia 16
17.Mebus —Sta. Rosaweg 125
18.R.F.Mesker —Redaweg3B
19. George Wayne deNobrega—Flacciusstraat 22(Aruba)
20. W.Ooms —Kaya Damasco 9-A
21. Peter Paap - Maskokweg 32
22. S.Rubens — San Fuegoweg 4
23. P.Steenbakkers — Christinalaan 9 (3x)
24. Arme Tjin—Biesheuvel 23
25. Faustina Tromp— Macuarima 38-D (Aruba)

ii ii i k r" i' r- ' i -—i- - -■ -ri~r ■■■ ,"~i—r——^ -,

Wieler-cross eind maart
ORANJESTAD—Opzater-

dag28 en zondag 29 maart or-
ganiseert hetStreetwise Bur-
gerKing racing team voor de
eerste maal nationale bike-
cross- wedstrijden.

Deze vinden plaats in het
Streetwise Raceway, gelegen
achter Weg Seroe Pretoe 58 te
San Nicolas, en beginnen 's mor-
gensomtienuur. ledereenboven
de zeven jaar,ook als men geen
lid van een team is, tot 25 jaar
kan deelnemen. Men moet
echter wel inschrijven bij Casa

King teSan Nicolasen Theo Cy-
cles aan de Nassaustraat — iets
voorbij het Amigoe- kantoor.
Ookkan op het veldvan Street-
wiseworden ingeschreven.

Erzalin acht leeftijds- klassen
worden gereden. Voor iedere
klasse zijndrietrofeeën beschik-
baar. Er kan getraind worden
ondermeer aanstaandezaterdag
van twee tothalfzes voor deelne-
mers boven de dertien jaar en
zondag aanstaandevan tienuur
's morgenstot drieuurin de mid-
dag voor deelnemers van zeven
tot twaalf jaar.

Nieuw bestuur
WILLEMSTAD — OP

dinsdag 17maart heeft de Al'
gemene Leden Vergadering
van deCuracaose Tafeltenn»*
Bond met grote instemmin»
hetbestuur herkozen.

De ledenwarenerg te sprek*11
over dewijzewaarop hetbestuif
debelangenvan debond en ha^
ledenheeftbehartigd.EdsonIs*"
nia,Winston Isenia,Roberto U 1"

sula en Maggy Sprock werde"
weervoor twee jaarherkozen-

Erwerd door de ledenook cc"
kas-commissie aangesteld, die
bestaat uit:EdgarDaflaar,Ke^
neth Pietersz en Ott J

Wentwoord.
Zondag beginnen reeds »e

nieuweactiviteiten: in derecre*'
tiezaal Irene Moreno wordtdo"'
de heren gestreden om de Half?
Walters-trofee, terwijl de dai»eS
strijden om de Irene Moren»'
bokaal. De wedstrijden begi°'
nen om 12.00 uur.

Hetnieuwebestuurvan deQ|'racaose tafeltennisbondis nu&»'
volgt samengesteld:
Franklin Mathilda, voorzitter-
Charles Davelaar, vie*'
voorzitter; Edson Isenia, pe°'
ningmeester; Maggy Sprock, &
cretaris; Winston Isenia, conap*'
titie-leider; Anthony Pietefj
technisch commissaris; Robef^
Ursula, materiaalcommissaris
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Naam: Adres: 1
Score Bord - Formulier Toto Nr.: 23 Datum: 19 maart 1987. ; — —1

|~ 2 I 314151 6 I 7 1 8 1 _^^ . L._ 2 L_L_L_L_L _L
1.Veendam-Excelsior: W^>A 7 Vltesse~Eindh°VCn:

2.FortunaS —Den Haag: WSCOr©" > 8. M.V.V. — S.V.V.: „

3. Utrecht —Groningen: ( L-rr | Ji 9. RJLC. — NAC; „

4.Feyenoord-TWente: 10. Graafschap -Heracles: ,

5. V.V.V. — Sparta: 11. Wageningen —Heerenveen:

6.P.S.V.—Ajax: j12.Arsenal —Everton: lil 111 | |_J
De spelregels van het Rmigoe Score-bord: ó- De uitslagen von de winnaar(s) van de week zullen in de dagenvolgend op de

1 - Per gezinkan er wekelijks maximaal slechts één volledig ingevuld formulier war- gespeelde wedstrijden worden gepubliceerd in de Rmigoe.
i rer gezinnun m uiwwiijßsti w _ -» 7 He|. jg nje(. de bedoe| |ng Z|ch te m6|c)en bij goed ingevulde kolommen.

den ingediend dat meedingt naar de prijzen
h,nUl*rr^ „o, 8- Inzendingen moeten op Curacao uiterlijk donderdagavond zes uur p.m. ingelo' j2-Op de inzending moeten denaam en het adres (ook eiland) inblokletters war- verdworLnaanhetadreshatel-bar-restaurantLaPaix.RiaCanariaweg7.Laterl

3-€en<£^ ingediende formulieren dingen niet mee.

wedstrijden die verschijnen op het invul-formulier op de Score-bord pagina op 9 Inzendingen op flruba moeten uiterlijk woensdag voor 5 uur 's middags zijn
de donderdag. ingeleverd op hetRmigoe-kantoor aan deNassaustraatl lO.Dievanßonai- j

4- Riser een «1» wordt ingevuldachter een wedstrijd, wordt eenoverwinning voor re 00k VOor woensdag uiterlijk 5 uur's middags bij correspondent Hubert
de thuisclubvoorspeld. 6en «2» voorspelt een overwinning van debezoekende Linkels aan deKaua Gobernador N. Debrot 154. De Rmigoe opCuraqao ziet j
vereniging. €en «3» staat voor een gelijkspel. crop toe dat die te bestemder plaatse arriveren.

5- Bij afgelaste wedstrijden geldt devervangende uitslag van de deorganisato- l Q De6|nQmo js oxdusjef VQor Qbonnees VQn de flmigoe! Veel succes!
ren van de flmiaoe Score Bord.
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AJAXIN DE HALVE FINALE VAN DE EUROPA CUP II
Wan Basten scoorde tweemaal en miste een strafschop

Ajax speelt met zeer sprankelend voetbal
het Zweedse Malmö naar een 3-1 nederlaag

AMSTERDAM — Ajax heeft destorm ontketend, die Malme
Jeft weggeblazen.Cruyff, bydeeerste wedstrijd alniet over-

van de lichamelijkekrachtvan deZweden, creëerdevan
J*taf aan de druk, die het Malmo onmogelijk maakte ook
r*r een moment te denkenaan een rustige opzet van de ac-te
i^jax speelde pressie zoals uit debeste dagen van het Neder-
J*dBvoetbal en dat was een wapen waarop de Zweden ge-

geen antwoord kenden. Vermoedelijk omdat er op een
J**ar veld, als van het bomvolle Ajax-stadion woensdaga-
£>d, weinigelftallen zyn dieeen dergelijkestortvloedvan ac-
F*kunnen verwerken. Een doelpunt voorrust, van VanBas-
il1'Poetstdeachterstandvanzaterdag uit. Trefferuitde twee-
T^elft van Winter en opnieuw Van Basten, die ook nog een
**fschop miste, zette een zeer gerechtvaardigde eindstand
Jhet bord. Malmo kreeg zijn tegendoelpunt negen minuten
Sr tijd dankzij een fout van Menzo, die na tachtig minuten,J^elvolledige inactiviteit verrast werd dooreen verre vrije

van Persson, waardoorLindman kon scoren.

|Pmerkelijk was dat Ajax in
" vaart ook derichting zeer
l; 'ft d«- handelingenkon hou-
r. en razendsnel wisselde van

Ui werk naar hele lange pas-
die geregeld goed aan kwa-

t J- In deeerste plaats een ver-
aste van de verzenders, als
ivbos, Rijkaard en Van 't
J?'P> maar ook van de ontvan-
P> de jongeBergkampvoorop.
|. Prille rechterspits nam ruim

van zijn bewaker
en de Zweed had niet de

*■ Mee te gaan in derichting
/'demiddenlijn,omdat hij- en
jj*ht - vreesde verslagen te
/den op snelheid. Nu werd hij
.f °pkeer verrast door de gril-
*bewegingen van de scholier,
.'orns echt iets te veel tijd ge-
('kte, waardoor de verdedi-
uB hun posities konden her-

lJ vergelijking tot zaterdag
ij liet alleen Bergkamp een
l^w gezicht. Malmo had
k^rmiddenvelderThernver-
Jten door Arvidsson en nood-
j dongen spits Magnusson
kfeen andere aanvaller,fean.
t °dgson wildeop deeigen ma-
il sPelen alsin heteigen stadi-
u âar dewens werd geen wer-
J«heid. Door hetdringenvan
kompleet Ajax-elftal was er
JJ*el geen mogelijkheid om de
tj^n Lindman en Larsson te
fjjden. Het tweetal stond
.'oleerd temidden van dej^terdamseverdediging, om-
»'* Zweedsemiddenveldersin
l*'gen verdedigingsblok drin-
j?lodig waren. Door depene-
i'es van Rijkaard en door het
u'gende gevaar dat van
j^Kampen Van Basten uit-
£■ De vaardigheden van dat
il vroegen om een manne-
C*tra, ter voorkoming van
ill JN en dat betekende weer
y^sman, nietecht een vierde
L^Uer maar zeker ook geen

geregeld
f kon dringen naar de

frontlijn, waar zijn slagvaardig-
heid beperkt bleek. Hij werd in
derust vervangen doorWinter.

Ajax, losgeslagen opde golven
van het enthousiasme van zijn
toeschouwers, maakte er een
heel andere wedstrijd van danin
Malmo. De gedachten waren in
alle opzichten vooruit gericht en
op dat punt leverde Blind een
waardevolle bijdrage. Als
rechterverdediger had hij geen
directe tegenstander en Menzo
gebruikteBlinds vrijheidals be-
ginpuntvan zijn gewoonlijkzeer
snellespelhervattingen.

Eenrichtings-voetbal, zoals
woensdagavond in De Meer, is
vrij zeldzaam in dekwartfinales
van de Europese bekertoernooi-
en. Het kan ook niet verklaard
worden door gebrek aan compe-
titieritmebij deZweden, het was
gewoon de overmacht van een
elftal datzeer sterkvoetbalde.

Ajax had op alle punten meer
in huis danMalmo en in sommi-
ge facetten zelfs veel meer. De
doelgerichtheid kon door de
muurvan zeven Zweedse verde-
digers in de buurt van het eigen
strafschopgebied geen gelijke
tred houden met de andere ver-
diensten.Feitelijkbleefde lange
JanMoller zelfs te langbuitende
problemen, deelseen gevolgvan
de buitenspelsituaties waarin
het gretige Ajaxzichzelf
plaatste. Een afstandsschot van
VanBasten zager dreigenderuit
dan het in werkelijkheid was,
een redding van Johnssonvoor-
kwam, dat Van Basten zijn
groeiendevorm al vroeg in de
wedstrijd op het scorebord kon
vastleggen.

De treffer van Van Basten
kwam toch, op een kwart van de
wedstrijd naeen splijtende verre
trap van Rijkaard, dieprecies op
het goede moment op de goede
plaats aankwam. Van Basten
voltooide in een stijl, dieeen der-
gelijkepass verdiende.
Detweedehelft

De achterstand van Malmo

wasweggewerkt,Ajax bewaarde
hetvervolg voor de tweede helft.
Zelfs dit elftal had na een half
uur even tijd nodig om bij te ko-
men. Derust had dekrachten te-
ruggebracht en Ajax nam de lijn
van het eerste halfuur weer op.
Van Basten slipte door de verde-
digingen legdede tweede treffer
op de schoen van Van 't Schip.
Door een duwtje van Andersson
bleefdatdoelpunt achterwegeen
de strafschop leverde ook niets
op, omdat Van Basten de bal te
veel hoogte meegaf.

Drie minuten later, na een
kwartier in detweede helft, was
het wel 2-0. Een schot op de lat
van weer Marco van Basten was
de inleiding, Mühren schoot op-
nieuwin en Mollerverwerkte de
bal zo slordig, dateen klein tikje
van Winter voldoende was om
Ajax heeldichtbij dehalvefinale
te brengen.

VanBasten deed dat wel zelf.
Een verre pass van Spelbos
bracht hem in het strafschopge-
bied tegenover Persson. Voor
hem een nauwelijks noe-
menswaardige hindernis^de re-

actie van Moller was ook over-
bodig.

Tien minuten voor het einde
bracht Menzo, geheel in strijd
methetwedstrijdbeeld, nog even
de spanning terug. De niet één
keer echt geteste doelman, liet
debal terugbonkenna eenverre,
lage vrije trap van Persson.
Lindman vond toen een doel, dat
niet meer voldoende beschermd
was: 3-1, een eindstand, dieeen
beter Zweeds verweer sugge-
reert dan er in werkelijkkheid
geweest is.

ORANJESTAD — Zesen-
tachtig deelnemers bereikten de
finish bijAlhambra gistermor-
genin dehalvemarathon tergele-
genheid van Arubadag door
IDEFRE georganiseerd. De
eerste drie waren (zie foto): Mai-
kelDommacasse (Bonaire), Vic-
torTromp (Aruba) en NelsonPe-
terson (Aruba). Lia Melis (Aru-
ba) kwam met een tijd van
1.24.33 als eerste deelneemster
binnen(zie foto).

Anderlecht verloor met 0-4 bij Beerschot:
Miderlecht en Mechelen nu samen

de kop in het Belgisch voetbal
[sJjTWERPEN— Naderui-
H^derlaag tegen Bayern
it^hen in de strijd om de
>iuoPese beker voor
L s*ampioenen, heeft An-

cht zaterdag voor de
j«t('e keer een uitwedstrijd
Idioot verschil verloren.

de WestduitsersL^et excuus worden ge-
feJ^^rd dat een aantal be-
fe^ke spelers geblesseerd
% c' geschorst was, tegen
L s,Cn°t kon geen enkele
«r, s'bele verklaring wor-

voor de bla-

h|^en heteerstekwartier was
j^skampioen gelijkwaar-
f

n de Antwerpse formatie.
\ Dirk Goossens zich se-

"iet het spel ging bemoei-
*ht et gedaanmethet even-
Is, °Phet veld.Willy Wellens
*Jj eerste diehet goede voor-
wande werk van Goossens
Vrde wist te schatten. In de
tk^Uutkopte hij een voorzet
ir0 e'oos langs doelman Mu-
is^Acht minuten later be-
& Goossens zelfhetduel door
oSselse sluitpost voor de
»(je

e keer kansloos te laten.
HfUst veranderde erweinig.
«dj s de Spanjaard Lozano
\\ ets terug. Tweemaal stond
i| een doelpunt in de
Vrl nde Basten8asten er niet *n

\, nde achterstandterug te
V?6n. dedendegastherennog
Vieervoornoe netwel moest-
Wlssen en Wellens zorgden
Ce eindstand.
\ oqerlechtwerd doorhetver-
UjMe eerste plaats achter-
lij, d°orKV Mechelen.De Ne-
Ij^s-Beigische ploeg, naast
Wr Aad de Mos zijn ook nog
l»je *Wman, Graeme Rutjes

1 de Boer in Mechelen ac-

tief, worstelde zich weinig over-
tuigend langs FC Antwerp. Pas
een kwartier voor het eindeslaagde dethuisploeger in te sco-
ren. Uiteen voorzet vanClysters
kopte Cluisters raak. In de strijd
om de derde plaats boekte Club
Brugge een belangrijke over-
winning op SK Beveren. In het
Olympia-stadion in Brugge was
Mark Degryse bij de ploeg van
Henk Houwaart de be-
langrijkste man. Drie minuten
voor depauze zette hijBrugge op
1-0, elf minuten na rust besliste
hij het duel door zijntweede tref-fer vroegtijdig. Club Brugge isdaardoor op een punt gekomen
vanBeveren enheeftnog een du-el tegoed. Voor Beveren was de
nederlaag inBrugge deeerste in
het seizoen.

De bestuurderen vanKortrijk
waanden zich zondag de koning
te rijk. Deze week was het af-
scheid van oefenmeester AadKoudijzer. Hij werd vervangen
door een landgenoot, Han Gry-
zenhout, dieeerderinhetseizoen
aan dekant werd gezet bij AA
Gent.Bij zijnnieuwe vereniging
startte Grijzenhout voorbeeldig.
Door een treffer van Verspaille,
drie minuten voor het laatste
fluitsignaal, won Kortrijk het
degradatie-duel tegen FC Se-
raingmet 1-0.De ploegenwissel-
den daardoor van plaats. Kort-
rijk staat nu zestiende, Seraing
een plaats lager. Berghem bleef
ondanks het gelijke spel zonder
doelpunten tegen RWDM
laatste.

De uitslagen en de stand:
Charleroi -AAGent:2-2;RWDM- Berchem: 0-0; Kortrijk - Se-
raing: 1-0; Standard Luik - Wa-
regem: 1-1; Mechelen - FC

( Antwerp: 1-0; Racing Jet - FC
Luik: 0-2;Lokeren -CercleBrug-

ge: 1-2; Beerschot - Anderlecht:
4-0; Club Brugge - Beveren: 2-0.

De stand:
1. Anderlecht 23-37
2. Mechelen 23-37
3. Beveren 23-32
4. Club Brugge 22-31
5. Lokeren 23-30
6. FC Luik 21-27
7. Charleroi 22-23
8. StandardLuik 23-23
9. Beerschot 23-23
10. Waregem 23-21
11. Racing Jet 23-20
12. Cercle Brugge 23-19
13. AA Gent 23-16
14.RWDM 23-16
15. FC Antwerp 23-15
16.Kortrijk 23-14
17. Seraing 23-13
18.Berchem Sport 23-13

VOETBAL/EINDHOVEN —PSV heeft bij de Westduitser
Uwe Rahn geïnformeerdnaar de
mogelijkhedende speler van Bo-
russia Mönchengladbach in te
lijven. Dat heeft de 25-jarige
Rahn in eén vraaggesprek be-
vestigd.Rahn zei dathij een inte-
ressante aanbieding van PSV
had gekregen. "Ik kan me dat
voorstellen, omdat de afstand
tussen Eindhoven en
Mönchengladbach niet zo groot
is", aldusRahn, dienog tot 1989
bij zijn clubonder contract staat.
VolgensRahn hebben er tot nu
toe geen concrete onderhande-
lingen plaats gevonden.

0-0-0-0-0
VOETBAL/ENSCHEDE —FC
Twenteheeft de 18-jarigeMarco
Roelofsen, dieditseizoennoguit-
komt voor de Harderwijkse za-
terdag eersteklasse VVOG, ge-
contracteerd. De talentvolle
middenvelder heeft een verbin-
tenisgetekend bij deEnschedese
club voor twee jaar. Volgens
Twente-directeurKasper waren
ookAjax, Feijenoord en Go Ahe-
adEagles geïnteresseerdinRoe-
lofsen.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRODEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

BOWLEN
Damacor Bowling Club (Chuchubiweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur totna 02.00uur; zondag vanaf
13.00uur.

De uitslagen van het Europa Cup-voetbal:

Barcelona in eigen stadion door
Dundee United uitgeschakeld (1-2)
DENHAAG—Degrootsteverrassingin hetEuropees beker-

voetbal mag toch wel de uitschakeling van Barcelona ge-
noemd worden. De Schotten wisten in de laatste tien minuten
een 0-1 achterstandin een 2-1 voorsprongom te zetten.

De uitslagen van de woensdag gespeelde wedstrijden voor
de kwartfinales van de strijd om de drieEuropese beker-
toernooien zijn: (Tussen haakjes het resultaat van de eerste
wedstryd):

Landskampioenen:
Anderlecht (Bel) - Bayern München (WDI) 2-2(0-5)
DinamoKiev (Sov) - Besiktas (Tur) 2-0 (5-0)
Real Madrid(Spa) - Rode SterBelgrado (Joe) 2-0 (2-4)
Brondby IF (Den) -FC Porto (Por) 1-1 (0-1)

De volgendevier teams hebbenzich geplaatst voor de
halvefinales: DinamoKiev, Porto, Bayern München en
Real Madrid.

Bekerwinnaars:
Vitosja Sofia(Bul) -Real Zaragoza(Spa) 0-2 (0-2)
Ajax (Ned) - MalmoFF (Zwe) 3-1 (0-1)
Torpedo Moskou (Sov) -Bordeaux (Fra) 3-2 (0-1)
FC Sion (Zwi) - LOK Leipzig (ODD 0-0 (0-2)

Geplaatst voor de halvefinales: Bordeaux,
Real Zaragoza, LOK Leipzig en Ajax.

Uefa-beker:
Vitoria Guimaraes (Por) - Borussia Mönchengladb. (WDI) 2-2 (0-3)
Barcelona (Spa) - Dundee United (Sch) 1-2 (0-1)
FC Tirol (Oos) - Torino (Ita) 2-1 (0-0)
Internazionale (Ita) - IFK Goteborg (Zwe) 1-1 (0-0)

Geplaatst voor de halve finales: BorussiaMönchengladbach,FC Tirol, IFK Goteborgen Dundee United.

AUTOSPORT/KOPENHAGEN—Enige dagen na het zware on-
geluk bij de Rally van Portugal
heeft de autosport opnieuw een
mensenleven geëist. Tijdens de
tweede wedstrijd voor het kam-
pioenschap van Denemarken in
Hadersleben verongelukte de
32-jarige Coureur Günther
Sorensen. De wagen waarin
Sorensen met zijnbroerKaj deel-
nam, vloog uit de bocht. De cou-
reur overleed aan zijn verwon-
dingen.

0-0-0-0-0
ATLETIEK/TURIJN — Sergej
Boebka heeft tijdens internatio-
nale atletiekwedstrijden in Tu-
rijn het indoor-wereldrecord
polsstokhoogspringen verbeterd
met één centimeteren gebracht
op 5,97 meter. Het oude record
vestigde hij op 15 januariin Osa-
ka (Japan). Boebka is eveneens
houder van het buiten-record
(6,01 meter). _______

Italië, West-Duitsland en Portugal:

De uitslagen en standen van de
diverse voetbalcompetities
ROME — De uitslagen en

standen na het afgelopen
weekeinde in de diverse wes-
teuropese voetbalcompeti-
ties zijn als volgt:

Italië:
Brescia - AC Milan: 1-0; Como -
Ascoli: 0-0;Empoli - Sampdoria:
0-0; Internazionale - Juventus:
2-1; AC Napoli - AS Roma: 0-0;
AC Torino - Atalanta: 0-0; Udi-
nese -Avellino:2-6;Verona - Fio-
rentina: 2-2.

De stand:
1.AC Napoli 22-34
2. ASRoma 22-29
3. Juventus 22-28
4. AC Milan 22-28
5. Internazionale 22-28
6. Verona 22-25
7. Sampdoria 22-23
8. Como 22-20
9. Avellino 22-20
10. AC Torino 22-19
11. Empoli 22-18
12.Fiorentina 22-17
13.Ascoli 22-16
14.Brescia 22-16
15. Atlanta 22-14
lö.Udinese 22- 8

West-Duitsland
Schalke '04 - FC Homburg: 4-

-0; Borussia Dortmund -Waldhof
Mannheim: 6-0; 1. FC Köln -Bayern München: 1-1; 1. FC
Nürnberg - Eintracht
Frankfurt: 1-0;HamburgerSV -VFL Bochum: 1-1; VFB
Stuttgart -Urdingen:2-0;Borus-
sia Mönchengladbach - Blau-
Weiss Berlin: 2-1; Fortuna Dus-
seldorf - Leverkusen: 2-3; FC
Kaiserslautern - Werder Bre-
men: 1-3.

De stand:
1.Bayern München 20-28
2. Hamburger SV 20-27
3. Leverkusen 19-26
4. VFB Stuutgart 20-25
5. Kaiserslautern 20-24
6.WerderBremen 20-24
7. Bor. Dortmund 20-22
8. FC Nürnberg 21-22
9. FC Köln 20-21
10. Uerdingen 18-19
11.Bor. Mönchengladbach2o-19
12. Schalke '04 20-19
13.VFLBochum 20-19
14.Waldhof Mannheim 20-17
15.Eintracht Frankfurt 20-16
16.FC Homburg 19-12
17. Fortuna Dusseldorf 20- 9
18.Blau-Weiss Berlin 19- 8

Portugal
Vitoria Guimaraes - Benfica:

1-2; ChAVES - Elvas: 3-1; Rio
Ave - Farense: 2-0; Vitoria Sal-
gueiros - Maritimo: 0-2; Acade-
mica Coimbra - Varzim: 0-0; Be-
lenenses - Braga: 4-2; Portimo-
nense - FC Porto: 1-0; Sporting
Lissabon -Boavista: 2-1.

De stand:
1. Benfica 22-38
2. FC Porto 22-34
3. Guimaraes 22-32
4. Sporting 22-28
5. Chaves 22-24
6. Varzim 22-24
7. Belenenses 22-23
8. Boavista 22-19
9. Academica 22-19
10.Rio Ave 22-18
11.Portimonense 22-L8
12.Braga 22-17
13. Maritimo 22-17
14. Salgueiros 22-16
15. Farense 22-14
16. Elvas 22-11

Excelsior snelste bij 5 x 200 m.

Rudsel Martina wint de
mijl rond het Waaigat
WILLEMSTAD — Zondag

werd de mijl om het Waaigat
en de vijf maal tweehonderd
meter-loop georganiseerd
door de Curacaose Atletiek
Bond.

De afstand van nog geen
1700 meter werd beheerst
door de strijd tussen Ruthsel
Martina en Amadeo Kemper.
Gedurende het gehele traject
leverdenbeide een heroïsch
gevecht om de eerste plaats.
Ruthsel Martina ging ui-
teindelijkalseertse over defi-
nish, nadathij opdelaatste50
meter Kemper passeerde.
Zijn finishtijd betekende een
nieuwrecord: 4.14,05.

De estafette-loop ging tussen
twee teams van de atletiekve-
rengingExcelsior en drieteams
van Olympic. Het eerste team
van Excelsior werd winnaar in
detijd van 1.50,25.

De uitslag van de vijfmaal
tweehonderd-meterloop:
1. Excelsior I 1.50,25

2. Excelsior II 1.58,68
3. Olympic II 2.01,31
4. Olympic IB 2.09,34
5. Olympic I gediskwalificeerd

Uitslagen per leeftijdsgroep
van de mijlomhetWaaigat:

DAMES:
10tot en met 13 jaar:
1.Natalee Felicia (Exc) 6.36,64
2. Nancylee Felicia (Exc)6.45,61
3. SadiraConstancia (Exc)

6.47,91

14 jaaren ouden
1. Jacqueline Sofia (Exc) 5.45,59
2. Rosendy Slijger (Exc) 6.07,44
3. Natasha Marcelia (Lag)

6.21,58

HEREN:
10 en 11 jaar:
1. HaroldAlbert (Exc) 6.05,41
2. Varoud Mongen(Lag) 6.20,81
3. Carlos Cijntje (Ind) 6.36,05

12 en 13 jaar:
1. UrvinDossett (Oly) 5.32,53

2. Aaron Minguel(Lag) 5.41,44
3. Ruben Damas (Ind) 5.58,37

14 tot en met 16 jaar:
1.Riley Lucia (Lus) 5.17,78
2. Ingemar Skerrit (Ind) 5.18,42
3. Angelo Bonifacio (01y)5.44,55
17tot en met 19 jaar:
1. Ingemar Sluis(Lag) 4.38,85
2. Kenneth Koeyers (Exc)

4 49 32
3. Bayron Salome(Oly) 4.53,29

20tot en met29 jaar:
1. AmadeoKemper (OlyH. 17,39
2. Sigfried Williams (Oly)

4.26,69
3. Anthony Williams (Oly)

4.32,24

30tot en met39 jaar:
1.Ruthsel Martina(01y)4. 14,05
2. Evaristo Lucia (Lus) 4.58,71
3. Sigmund Thode (Exc) 5.05,66

40 jaaren ouden
1. Walter Muzo (Ind) 5.46,41
2. David deLima (RRCK)6.44,28

■

Den vn aria -tempu delikadu entre dos elekshon-a gobièrnu a kuminsa investiga i sanea situashonnan
k. malu kv tabatin den su seno.
■ Tanki-gate, Douane-gate, finansa i otro kamindanan
m kv por tin mal maneho i korupshon. Esei a pone kv
'y poko-poko pueblo a kuminsa hana konfiansa bèk denW gobièrnu. Esei ta trabou di MAN.

É e konfiansa nobo.
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PARTIDO SOSIAL INDEPENDIENTE
Sranang Mati.
Opdeze simpele wijze wil ik mij aan U voorstellen, voor velen van U ben
ik geen onbekende. Ik heb jarenlanggefunctioneerd als wijkleidervan
de S.P.K.S., aktivist, commissaris en enkargado van de Democra-
tische Partij en als ex-kolumnist van het dagblad Nobo en skribent/
kritikus in alle ochtend/dagbladen.

Op 10 april aanstaande moeten wij weer naar de stembus. Deze keer
zijn het eilandsraadsverkiezingen, zoals in hetverleden heeft de Suri-
namer zijn eigen kandidaat; dezekeer met meer kandidaten die gebo-
ren zijn in Suriname of uit Surinaamse ouders op Curagao en op ver-
schillende lijsten. Ik drukhetzo uitomdat heteen keihard feit is, datwij
sranang man zijn en zullen blijven, al wonen wij duizend jaren op de
Antillen, Nederland of waar dan ook ter wereld, net zoals alle andere
minderheidsgroepen zoals de Portugezen, Chinezen, Arabieren, Jo-
den enzovoorts, die hierop het eiland wonen, leven, studeren, werken
en als goedeChristenen hun belasting betalen en aan alle verplichtin-
gen voldoen tegenover het land, volk en God.

Natuurlijk zult U zich afvragen waarom HERKUL de partij SI (Sosial
Independiente) heeft gekozen. Hij was toch DP, toen PNP, waarom
"nu" Sosial Independiente. Dit is een lang verhaal en om het kort en
krachtig uit te leggen, zoals ik altijd gewend ben met mijn uitspraken
en handelingen, "de DP heeftAUGUST GERRARD HERKUL gebruikt,
en innerlijk sentimenteel vernederd." Mijn talentals skribent/kritikus
werd misbruikt om politieke tegenstanders van de DP schade toe te
brengen. Ik heb willoos vele politieke vijanden/tegenstanders van de
DP geërfd, en het mooiste van het geval is, toen ik de DP hard nodig
had, omdat ik terwille van departij problemen had met mijncollega's,
werd ik door de DP die in de regering zat met 3 gedeputeerden en 3
ministers "doodgewoon in de steek gelaten". In het Papiaments zegt
men: "Democrat a laga HERKULkay manera pa tiya berde". Daarom
had ik mijn ontslag ingediendbij de DP en heb ik mijaangeslotenbij de
George/Monte groep en "niet" bij de PNP; ik wasnooit officieel lid van
de PNP geweest.

Hetzijn persoonlijkeredenen, zultuzeggen,maar ik hebookalgemene
redenen, bijvoorbeeld de dubieuzeuitsprakenen handelingen van mi-
nister Lesley Navarro tegenover drs.Tjon ALoy ookeen sranang man,
net zoals U en ik. Deze uitspraken via Radio Hoyer hebben mijn senti-
mentele en sociale gevoelens diep aangetast en een moeilijk genees-
bare diepe wond veroorzaakt. Ik had de uitspraak "ni Antiyano Tjon A
Loy no ta" niet verwacht van Lesley Navarro, die in het verleden van
Surinaamsestemmen heeft genoten.Oscar Steenbaar diein het dage-
lijkse leven "chef" is van Navarro op het belastingkantoor, is zoge-
naamd "wel"een Antiyanoen hoefde "niet" geschorst ofontslagen te
worden. Tjon A Loy "wel" omdat hij op Aruba uitKondre Man geboren
is en rechtvaardig, eerlijk en christelijk zijn verplichtingen volbracht
tegenover het land, volken God, terwijl aan de anderekant Steenbaar
die illegale en strafbare handelingen uitoefende, volgens de DP, MAN
en Frente niet gestraft hoefde te worden. De huidige regering van de
DP, MAN en Frente doen mij aan Adolf Hitler denken.

Een iederherinnertzich hoegetrachtwerd dr. HenkHagens uithet land
te zetten. Ook diekeer hebben de DP, MAN en Frente stilzwijgend toe-
gezegd en gekekenhoemen alweereen lid van een minderheidsgroep
zat uit te pesten.

-Over deafschuwelijke brutale manier waaropde oprichtervan dePK
onze Surinaamse Ouderen heeft behandeld, ben ik helemaal niet te
spreken. Daarom was ik nooit PNP, maar Georsista geworden. Zelfs
Faroe Metry, ex-DP, nu PNP, had tijdens zijn gedeputeerdeschap de
Surinaamse gemeenschap ook als "derden" gekwalificeerd.

Bovenvermelde gevallen waren ook deredenen naast deandere rede-
nen waarom Hueck en Monte een nieuwe partij oprichtten, met eigen
principes, ideologie en leden. En ik voel mij dan ook geroepen de sra-
nang man diezowel op Curacao, Aruba, Suriname, Nederlandof waar
dan ook ter wereld geboren is, te vertegenwoordigen.

Beleefd vraag ik U, sranang man, omer goedover na tedenken. U bent
grooten wijs genoeg omzelf UW beslissing tenemen. Indien U voorde
DP, MAN, PNP ofFrente stemt, zou menkunnen denken dat U de huidi-
ge situatiewil handhaven, met als gevolgdat onze kinderen en kinds-
kinderen hetover een paar jaartjes, "erger" danons teverdurenzullen
hebben.

Indien U helemaal niet van plan bent te gaan stemmen, dan vraag ik U
beleefd "give HERKUL the benefit of the doubt" en stem op 10 april
aanstaande op AUGUST GERRARD HERKUL, kandidaat nummer 17
op de bruine lijst, van de partij SI (Sosial Independiente) en "voorkom
derderangs burgerij".

Kondre Man... Sranang Mati, ditzijn deredenen waarom U en ik "geen"
lid mogen zijn van de DP, MAN, PNP, Frente ofenig andere partij. Maar
"wel" van de SI (Partido Sosial Independiente) onze partij, metals ba-
sisprincipe geen tweespalt onder het volk te zaaien en geen eerste-,
tweede- of derderangs burgers te creëren.

Totzoverblijf ik dezekeer, spoedig zultU meer van mij horen, persoon-
lijk ben ik bereikbaar teWeis Afó 295, dekantoren van departij SI aan
de F.D. Rooseveltweg, tel. 89316 of aan de Plutoweg 1, tel. 615650.

AUGUST GERRARD HERKUL

AUGUST GERRARD HERKUL

Realistisch beleid mag sociaal aspect niet negeren

PNP wil uitgaven reeds
bij formatie vaststellen
WILLEMSTAD — Een ver-

gaande decentralisatievoor
Curacao en waar nodig steun
aan de andere eilandenopba-
sis van bilateraleregelingen,
een verlaging van de over-
heids-kostenop basisvan het
"afkopen" van vrijwillige
ontslagen, geen belasting-
verhogingen maar stimule-
ring van deeconomiemet na-
druk op de dienstverlenende
sector dooreen professionele
aanpak, privatiseringenmin-
der"red tape", een onderwijs
dat meer gericht is op de be-
hoeften van de samenleving
en aanpak van de criminali-
teit door preventie in plaats
van zwaardere straffen, al-
dus enkele hoogtepunten uit
het PNP actie- programma
voor de komende verkie-
zingen.

NaarPNP- lijsttrekker Maria
Liberia Peters gistermiddag bij
de presentatie van het program-
maverklaarde zal dePNP indien
het in de regering komt de na-
druk leggenop deverantwoorde-
lijkheid die het college volgens
de wetals geheel heeft, in plaats
van bij problemen alles te schui-
ven naar één ofmeer betrokken
gedeputeerden, die geen porte-
feuille bezitten waar ze ver-
antwoordelijkvoor zijnzoals mi-
nisters. Wat tevens veel aan-
dachtzal krijgen ishetprobleem
van"drop outs", dat ernstige ge-
volgen heeft voor de samenle-
ving en leidttoteen toename van
de criminaliteit. Het verhogen
van de straffen pakt het pro-
bleemvolgens de PNP nietbij de
wortels aan, en er moet een in-
tegrale aanpak komen van de so-
ciale, politiële enrechterlijke in-
stanties, om te komen tot pre-
ventie dooraanpak van de socia-
le problemen die dit veroorza-
ken. Daarbijhoort ookeenbetere
onderwijs, aldusLiberia, dieove-
rigens de drugs- handelaars en
met name de"grote jongens"wel
hard wil aanpakken.

Volgens dePNP- vrouwe moet
veel beter gebruik worden ge-
maakt van de media voor voor-
lichtingaan hetvolk, waarbij de
hogekosten beter in verhouding
moetenstaan tot hetrendement.
Ze denkt hierbij aan program-
ma's over volksgezondheid en
andere zaken van belang voor
het volk, "om een deel van de
leegte" met iets positiefs te vul-
len. Verder moet de betrokken-
heid vanuit de samenleving zelf
bij zaken als jeugdzorg, de vrou-
wen- beweging en minder be-
deelden en probleem- groepen
wordenbevorderd, en nietgehin-
derd door een teveel overheids-
bemoeienis, zo verklaarde ze.

Naar nummer drie opde PNP-
lijstFaroe Metry verklaarde had
Curacao negatieveeffecten zoals
deafname van hetkooptoerisme,
hetverliesvan deShell- winstbe-
lastingen dergelijke nogkunnen
opvangen ware het niet dat de
off- shore sector wordt onder-
mijnd. In principe is het zo dat
een dalingvan hetNationaal In-
komen van 10 tot 15 procent
doorwerkt op de overheids- in-
komsten. Het versneld innen
van achterstalligebelastingen is
slechts tijdelijk respijt, en men
moet leven met de realiteit van
200 miljoen gulden minder aan
off- shore inkomsten.De econo-
mie moet gestimuleerd worden
om op middenlange- termijn de
schade in te halen, met nadruk
op dienstverlenende sector en
met nametoerisme, waaropkor-
te termijn de beste mogelijkhe-
denliggen.

Omdat gebalanceerde begro-
tingen hierbij van groot belang
zijn wil dePNP datreeds bij de
formatie bepaald wordt hoeveel
en waaraan men in grote lijnen
gaat besteden, zodat zich later
geen problemen voordoen. Een
spontane toenamevan bouw- ac-
tiviteiten is volgens Metry een
vast teken dathetbetergaat met
een economie, al kan een
kunstmatige stimulering hier-
van door de overheid slechts als
"overbrugging" dienen. Hij ziet
vooral een gebrek aan
bouwgrond als een probleem en
wildatmetname demiddenklas-
se eenvoudiger grond kunnen
krijgen voor woningbouw,enom
meer met privé- kapitaal gefi-
nancierde verkaveling te be-
vorderen.

De PNP zegt in verlaging van
de overheids- kosten en niet
meer in verhogingvan de belas-
tingen (zoals destijds de crisis-
heffing) tegeloven,ook niet in de
verhoging van accijnzen, opcen-
ten en dergelijke die de huidige
coalitie heeft doorgevoerd. Men
is het niet eens met de huidige
bezuinigings- maatregelen om-
datze teweinigrekening houden
met hetsociaal- aspect. In plaats
van in vier jaar4000 overheids-
werknemers te ontslaan wil de
PNP eerst kijken welke
ambtenaren bereid zijn vrijwil-
ligontslagte nemen door middel

, WILLEMSTAD — Tijdens een
persconferentie gistermiddag in
hetPNP- centrumKas diPueblo
presenteerde de groenepartij
haar actie- programma voor de
komendeverkiezingen.Op defoto
vlnrkandidaat nummerdrieFa-
roe Metry, lijsttrekkerMaria Li-
beriaPetersen nummertweeDito
Mendes de Gouveia. Op de
achtergrond enkele andere kan-
didaten.

van een "afkoopsom". Als er
mensen worden ontslagen moet
deregering van tevoren vervan-
gende werkgelegenheids- pro-
jectenklaarhebben inplaatsvan
daar achteraf aan te gaan
werken.

"De gemeenschap betaalt nu
wachtgeld om 1000ambtenaren
uitimproductief te houden, want
jeverliest immers dit geld als je
ander werk vindt. Niemand
heeft ooit iets gezegd over de ge-
volgen hiervanvoorde samenle-
ving en voor deoverheid zelf ge-
zien ook de afgenomen in-
komsten aan loon-belasting" al-
dus Liberia. Het is volgens haar
bovendien onverantwoordelijk
geweesthet wachtgeldniet in de
begroting op te nemen en ditvan
Nederlandte latenafhangen. De
boodschap van Nederland im-
mers was dat men onderbepaal-
de omstandigheden best bereid
is tot begrotingshulp zoals Aru-
ba datkreeg, maarnietvoor spe-
cifieke doeleinden als de
wachtgeldregeling. De PNP wil
ervoor zorgen datmensen die als
gevolg van bezuinigingen naar
huis moeten in ieder geval van
tevoren weten welke mogelijk-
heden er zijn op anderwerk, en
niet gestimuleerd worden om
thuis te blijven omdat ze anders
hun wachtgeld verliezen.

Het moet volgens Metry ver-
dermogelijkzijnbij deVS gehoor
te vinden om bepaalde Antilli-
aanse producten die nu door de
CBI worden uitgesloten alsnog
vrij van invoerrechten daaropde
markt toe te laten, aangezien de
hoeveelheidvoor de VS nietsuit-
maakt maar voor de Antillen
van groot belang is. Ook de toe-
gang tot de EG moet in de prak-
tijk beter worden, zodat Curacao
haar mogelijkheden als door-
voerhaven voor de op gang ko-
mende export van Latijns Ame-
rika kan benutten. Gezien het
feit dathet deoverheidaankapi-
taal ontbreektmoet men diverse
overheids- NV'sverkopen, waar-
bij de aandelenvan nuts- bedrij-
ven voor 51 procent in handen
van de overheid dienen te
blijven.

Naar partij- secretarisMcWil-
liam verklaarderealiseert de
PNP zich dat de herstructure-
ringvan deAntilleneenproces is
waar men misschien meer dan
twee jaarvoor nodigheeft, maar
dient het wel te gebeuren.
Vaststaat dat de twee be-
stuurslagen op Curacao in el-
kaar dienen te worden gescho-
ven, door decentralisatievan al-
le taken die volgens het statuut
naar de eilanden kunnen over-
gaan. Dit zal Curagao ten goede
komen, terwijl mendeandere ei-
landen dieditnietaankunnenop
basis van bilaterale aceoorden
zal helpen. Om die eilanden
meer ruimte te bieden voor de-
centralisatieen een eigen ont-
wikkelingwil dePNP een einde
maken aan het afdragen van be-
lastinggeldenaan deLandsrege-
ring, en alle eilanden hun eigen
opbrengsten laten houden. Op
vrijwilligebasis zal men dan bij-
dragenaan het centraleorgaan,
dat sterk moet worden geredu-
ceerd en vanuit de eilandsraden
gedelegeerd, "om vanuit debasis
tewerken".

De PNP is voorstander van
verlenging van de bestuurs- pe-
riode van vier tot zes jaar, om
werkelijk een beleid te kunnen

uitvoeren.Voortsmoeten dever-
schillende functies van de gezag-
hebber onder de loep worden ge-
nomen. De eilandsraadzou haar
eigen voorzitter en die van het
BC bij voorbeeldkunnen kiezen,
die na de bestuurs- periode dan
aftreedt. De leiding van de poli-
tiemoetkomen inhandenvan ie-
mand die daar verstand var
heeft. "Nu is gezaghebber zoge
naamd een a- politieke functie
die bekleed wordt door politici
die zich een tijdje in de Neder-
landse sneeuw trachten schoon
te wassen. Maak er dan werke-
lijk een politieke functie van, zo-
alsdievan Staten-voorzitter", zo
zei hij.

Nummer twee op de lijst, Dito
Mendes, zei dat het onderwijs
hardaan een wijzigingtoe is. Na
de komst van de Shell is men
gaan concentreren op technisch
onderwijs, terwijl daar nu nau-
welijks behoefte aan is, met als
gevolg jeugdwerkloosheid.Er
moet onderwijskomen op terrei-
nen waar mensen nodig zijn, zo-
als het toerisme en definanciële
dienstverlening.Zo is men bezie

met debouw van een "trade ceO'
ter", maar wordt binnen het on*
derwijsniets gedaanom daar op
in tespelen.De PNP steuntpapl"
aments op de scholen en strak*
ook alsvoertaal, maarwel in het
belang van het kind en zonde*
dat de anderetalen die Curaca*
zo hard nodigheeft er onderfflO"
gen leiden.

Hetprobleem van "drop outs
dientte worden aangepakt, doof
binnen het onderwijs meer n»'
druk te leggenopdevorming, o>*
een mentaliteits- verandering
teweeg te brengen. Als bij de
overheid dekosten worden vef'
laagd moet ook het onderwU'
daaraan geloven, maar dan bil*'
nen het kader van een gericb'
plan, en niet ad- hoc beslissirj'
gen, zoals de vervroegde penSi'j
oen- regeling dieniettoepasba^
blijktbinnenhetonderwijsentfi\
voor problemen zorgt. Zo wad)'|
men nog steedsop een studiefoe\jarengeleden werd aangekoD'
digd naar de mogelijkegevolg6l!,
van hetverhogenvan het aafltM
leerlingenper klas, omzo deko*
ten te drukken.

Met lokale economie
Bedrijventelling bevestigt
beleids-standpunt van VBC

WILLEMSTAD — Het te
voeren economisch beleid
dientmet name gericht te zijn
opversterkingen verdereop-
bouw van de diensten- secto-
ren, versterking van de
markt- sector, loonmatiging
en een reductie van de ener-
gie- kosten, vindt de Vereni-
gingBedrijfs- levenCuracao.

De VBC, die deze stelling al in
hetverledenmeermalenverkon-
digde, zei deze week haar
standpunt ten aanzienvan het
economisch beleid bevestigd te
hebben gekregen door de eerste

resultaten van de bedrijven- w
ling 1986. Uit die resultat*"
kwam duidelijk naar voren, <^bijvoorbeeld dedienst-verleni"
devoornaamste economische
tiviteit van deAntillen is, &W
deVBC. Evenzo blijkt uit dietf
sultaten een duidelijk verbajH
tussen de werk- gelegenheid, "1
het grootst is in die sector*!
waarvan de gemiddeldeloonk*»
ten het laagst zijn en de gern^j
delde loonkosten in het all!*!
meen. Daarnaast wees detell^J]
uit dathet merendeel van de
roeps- bevolking in depriv^
sector werkzaam is en kwam *fj
uitdrukking datdeloonkosten^
de sector "openbaar nut" ten OF
zichte van de overige secto^
bijzonder hoog zijn. Die resül'Jten sterkendanookdeVBC in^
overtuiging dat in het ecofl^misch beleid met deze aspects
terdege rekening dient te *rtM
dengehouden.

Een beleidzoalsdoor deV^alsmede door andere instan^en personen werd bepleit, bi*°j
volgens de vereniging demee^kans op vergroting van de *beids- plaatsen. Alhoewel
een dergelijkbeleid van-o**,
heids- zijde al enige aand»*1!
werdbesteed, is deVBC van o*j
deel dathet beleid in ditopz'^
toch nog wat verbetering
hoeft.

Volgende week
opening nieuw
CHA-onderkomen

WILLEMSTAD — Op vrijdag
27 maart vindt om zeven uur 's-
avonds de officiële opening
plaats van het nieuwe onderko-
menvan hetCentraal Historisch
Archief. De opening van de
archief- dienst zal worden ver-
richt door gouverneur dr René
Romer. Daaropvolgend zal door
minister- president ir Don Mar-
tina de "Sala Francisco Cesar
Minguel" worden ingehuldigd.
Het Centraal Historisch Archief
was tot enigetijd geleden geves-
tigd in het St Thomas College
aan deRoodeweg, maar bevindt
zich nu aan de Scharlooweg in
hetgerestaureerde pand, dat be-
kend staat onder de naam "de
Bruidstaart".

Vanavond Filmligavertoning
in Tempel

WILLEMSTAD — De Filmli-
ga presenteert vanavond inThe-
ater deTempel de in 1982 uitge-
brachte film "My brother's wed-
ding"van producerCharlesBur-
nett. Aanvangs-tijd van defilm-
vertoning ishalfnegen.

De film verhaalt van Pierce,
een jonge neger, die zijn broer
toezegt op diens bruiloft aanwe-
zig tezullenzijn. Dan blijktPier-
ces bestevriendbij eenauto- on-
gelukte zijn omgekomen. Pierce
wordt geacht op de begrafenis
aanwezigte zijnom dekist te hel-
pen dragen. Begrafenis en brui-
loft vinden echter op hetzelfde
tijdstip plaats en Pierce komt
dan ook voor een dilemma te
staan.

Man aangehouden
WILLEMSTAD— Een 23-J

rige man, die in de SebastoP"
straat geprobeerdhadeen n^mer- verkoopster van haar tr
te beroven, werd kort da»*/
door een lid van de Vh
werkzaam bij de politie, aan»
houden. De VKC'er was i°
omstaanders van het incident
de hoogte gesteld. Hij droeg
man aan derecherche over.

WILLEMSTAD — Voor «jjj
andere scholier, diedoor een *jarige mede- leerling werd sj
plaagd, in de bres springen»
verde gistereneen 17- jarigeK
gen een gebroken enkel ofj
18-jarige had hem daarvoor*Jklap willengeven.Toen de\"'\
rige deze ontweek en probe*^
weg terennen, stak deander^voet uit en kwam de jongellj
vallen.De anderwerd doorie'
litie aangehouden.
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BONAIRE
AGENDA

2LITIE: 8000
ffNDWEER: 8222
$ICENTRALE:BB4S"«PITAAL: 8900
■hen£wiLL te Lagoen: maandag t/ mvrijdagP* 00-16.00 uur; zaterdag 08 00-12.00

£NBARE BIBLIOTHEEK
J^ftingstijdenvoor het publiek)
Jetlag en donderdag van 14.00-18.00
l(' dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/

uur;zaterdag van 10.00-12.00

Jftingstijdenvoor lezers)
van 14.00-19.00uur.

maandag t/m vrijdag
j/Je,el<endestukken 15.45uur; gewone

16.30uur.
j-j^CECLUBSP^s: donderdagavond 19.30uur - Hotel

p*: informatie E. Felipa, tel: 8546/8238.
L/W Table: elke tweede maandag -K*9ntrum Terra Corra.

woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.

k^UURSKANTOOR EN BEVOLKING:
00/14 00-15.30uur loketten geo-

Ï'EKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
2*l gelieve contact op te nemen metde
,Ftody Bedacht, Noord Nikiboko 194.

K| (Weg naar Willemstoren):
opvrijdagvan20.00-24.00uur; za-

van 12.00-24.00 uur.

C^EKUUR (gezaghebber): elke donder-
kj*an 09.00-11.00 uur op het Be-
kantoor, Kralendijk; laatste donder-en de maand van 10.00-12.00uur te

?°LISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
J?aanse schelpen en koraal; open van

t/m vrijdag van 10.00-12.30uur -13Nikiboko Zuid 3.

LV^ernarduskerk Kralendijk:
JF'fc 18.45uur; zondag 08.30 en 19.00
lLlMotokerk Antriol:
{""Iks 19 30uur; zondag09.00 en 18.00
Ei Rincon:
**s, ook zondag. 19.30uur.

HD:winkeliers
moeten letten op
vervaldatum
iJïtALENDIJK —Door de
CSienische Dienst (HD)
j*dteropgewezen datbijdejj'ste controle is gebleken

|Abij verschillende winkel-
L^Uven het product Frica
Jdt verkocht waarvan de
Cvaldatum al duidelijk is>pen.
t^ heeft trouwens geconsta-
Jd dat in zeer veel gevallen isj^kendateropderekkenvan
J'&ireaansebedrijven produc-
.staan waarvan devervalda-
i,*l isverstreken.De HDwijst
i^genaren van deze bedrijven
?> dat er rekening gehouden
J\Worden dat dit niet in het
v^eel isvan deconsument die
L°-t heeft op een goede
L^tverlening. De consument?* er door de HD op gewezen
L* producten te kopen waar-opdeverpakking duidelijkis
ljj*egevendat devervallen da-
I? overschreden is. Dat voor-
lip teleurstellingen, aldus de
WWanneer men denkteen goe-

te hebbengekocht.

ONRECHTMATIG
Tijdens de persconferentie

weidde inspecteur Kwidama uit
over het zogenaamde on-rechtmatig verkregen bewijs. In
sommige gevallen immers her-
roepen verdachten hun eerderafgelegde verklaringen voor de
rechter, daarbij attenterend datdepolitie opeen onjuistemanier
deze verklaringen heeft gekre-
gen.Kwidama memoreerde, dat
mr Gorsira het afgelopen jaar
over dit belangrijke onderwerp
een lezing heeft gehoudenwaar-
aan twintig politie- functiona-rissen en zes ledenvan het doua-
nekorps deelnamen. Ook ver-
trokken het afgelopen jaar drie
agenten naarCuracaoomaldaardeel te nemen aan de cursus
agent eerste klas. Zij werdendoor andere agenten in die tijd
vervangen.

MOBIEL
Momenteel beschikt het Bo-

naireaanse politiekorps over
zestien gemotoriseerde equipes.
De plaats waar voorheen door
het politiekorps de regelmatige
schiet- oefeningen werden ge-
houden, wordt niet zo geschikt
geacht doorde inspecteurvan po-
litie. Momenteel worden er po-
gingen in het werk gesteld om
een betere gelegenheid te vin-
den, zodat de schiet- oefeningen
met een wat grotere regelmaat
gehoudenkunnen worden. Voor
deze nieuwe schietgelegenheid
is trouwens het geld al disponi-
bel, aldus brigade- commandant
StanleyKwidama, envermoede-
lijk zal het een en ander nog dit
jaarzijnbeslagkrijgen.

Behalve de geüniformeerde

dienst,aldusKwidama, beschikt
het politiekorps ook over een
aantal civiele employees, diezo-
wel werkzaam zijn in denormale
administratie als op de admini-
stratie van de afdeling immig-
ratie.

Brigade- commandantKwida-
ma bevestigde, dathetafgelopen
jaareen groot aantalkandidaten
is geslaagd om het rijbewijs te
halen.Een totaal van 242 perso-
nen wistzowelhetpraktischeals
het theoretische gedeelte met
succes af te leggen.Het afnemen
van examens voor derijvaardig-
heidis nogsteeds detaakvan het
korps politie; hetgeen eigenlijk
een oneigenlijketaakis die alen-

kele jarengeledenovergenomen
zou worden door de eilandelijke
overheid.

Dat is niet gebeurd en inspec-
teur Stanley Kwidama ging er
ook nietverder op in,waarom de
situatie tot op heden nog niet is
veranderd. Door de administra-
tie werden niet minder dan 799
rijbewijzen uitgegeven, waar-
van 47 duplicaten, 110rijbewij-
zen van het totaal werden ver-
nieuwd, terwijl er dus 242 nieu-
we uitgegeven werdenaan dege-
slaagde kandidaten. Aan zes
personen werd een rijbewijs ver-
leendvoor het besturen van een
autobusen aaneveneens zes per-
sonen voor een taxi.

KRALENDIJK - Sport ver-
broedert en datbleek eens te meer
bij dediploma- uitreiking van de
geslaagdenvoordetrainercursus
waar gedeputeerdeErnesto Me-
iaan aan een van de cursisten,
Arthur Sealy een diploma uit-
reikt. Ook Carmoßoeboei Cicilia
vielin deprijzenen mocht een cer-
tificaat ontvangen voor zijn
werkzaamheden die hij ver-
richtte gedurendehet bezoek van
deNederlandse amateurs- selec-
tie op Bonaire. Bij defoto's: ex-
-onderwijzeren huidigegedepu-
teerde voor dePDB, Ernesto Me-
iaan,reikt hetdiploma uitaan de
onderwijzerPAN-lijsttrekker
ArthurSealyen op detweedefotode gedeputeerde Meiaan die het
diploma uitreiktaan onderwijzer
en eerste man van de POB — en
doorvelenalgedoodverfdeopvol-
gervan Meiaan alsgedeputeerde— Carmo Boeboei Cicilia. Op de
achergrond ex-onderwijzer
Pancho Cicilia. Een interne zaak
dus.

Politie nog steeds belast met oneigenlijke taak: rij-examens

Inspecteur Kwidama in jaaroverzicht:
in 1986 veel aandacht aan vorming
KRALENDIJK — Tijdens

de recente persconferentie
heeft brigade- commandant
inspecteur StanleyKwidama
een overzicht gegeven van degebeurtenissen overhet afge-
lopen jaar. Het politiekorps
van Bonaire bestond in 1986
uit43 krachten. Behalve een
inspecteur eerste klasse, tel-
de het korps drie onderin-
specteurs, acht majoors,vier
brigadiers en 27 agenten.

Inspecteur Kwidama deelde
mee, dat het korps een aanzien-
lijke versterking had gekregen
door het aantrekken van briga-
dier De Windt, die afkomstig is
van Aruba. Het afgelopen jaaris
er tevens een goed gebruik ge-
maakt van de mogelijkheid tot
het volgen van cursussen, aldus
inspecteur Kwidama. Dit ge-
beurde ondertoezichtvan destaf
van hoofdcommissaris Olden-
boom op Curacao. De cursussen
diewerden gevolgdbetroffen die
voor wachtcommandant, Riot-
training, een vervolgcurus in
management, cursusen op het
gebiedvan verdovende middelen
en verkeer. Tenslotte heeft ook
de afdeling recherche maanden-lang een cursus gevolgd, waar-
van naar dewoorden van de bri-
gade- commandant nu devruchten geplukt worden.

Minderheidsgroepen gediscrimineerd
PAN wil progressieve aanpak
van structurele problemen

KRALENDIJK — In onzedemocratie is iedere kiezer
gerechtigd omin alle vrijheid
zijn stem uitte brengen, aldusde historicus/ politicus
ArthurSealy, lijsttrekkervande Partido di Akshon Nobo(PAN). Men dient er echterwel opbedacht te zyn, dat er
nu gekozen wordt in een cri-sistijd, aldus Sealy, die er opwijst, dat er in vrijwel allesectoren een duidelijke crisisheerst: energie,financiën, on-
derwijs, staatkundige struc-
tuur, werkloosheid en poli-
tiek.

PAN is zich wel degelijk be-
wust van alleproblemen dieeenrol spelen, aldus Arthur Sealy,
enwil daarook welopwijzenzon-
derzich aan geroddel tebezondi-
gen voor het verkrijgen van
stemmen. PAN kan niemand het
eeuwige levenbeloven, aldus de
leider van departij, maarkan de
bevolking wel deovertuiging ge-
ven dat onseen moeilijke, zij het
interessante, toekomst te
wachtenstaat.

Inmiddels wil PAN wel van de
realiteit uitgaan en constateert
dandatdieopBonaireisgebeurd
op leugens, angst, afhankelijk-
heid of persoonlijke macht. Dit
systeem draagt er echter wel toe
bij, aldusArthurSealy,datvelen
een etiketkrijgen opgeplakt, zo-
als de eenvoudige werkman, de
vrouwen, de prostituees, de ho-
mo- sexuelen, kinderen, ouden
van dagen en knoekoe- eigena-
ren. Zij wordenbovendienvan de
rest geïsoleerd.Zoraken dezebe-
volkingsgroepen, naar de me-
ning van PAN, echter wel de
richting kwijt. De traditionele
partijen echter zullen hun wel
vertellen watgoedvoor ze is. Dat
is afhankelijkheid kweken, al-
dus partijleider Sealy, en die
leidt danweer tot patronage.

PAN heeft geconstateerd, al-
dus Arthur Scaly, dat er op Bo-
naire een grote onzekerheid be-
staat bij degroeperingvan 18 tot
35 jaar.Dat wordt medeveroor-
zaakt door het gebrek aan com-
municatie met de groepering
tussen de 35 en de55 jaar(beide
groepen zijn in debevolkings- pi-

ramide van uiterst belang, aan-
gezien dathet werkendedeelvan
debevolking is—red.). De groep
jongeren echter wordt volgens
PAN sedert de veranderingen
(cambio) van 1969 niet voor vol
aangezien. Er is immers niet
veel verandering geweest.

PAN echter wil een totale re-
novatievan de interhumane re-
latie en meer aandachtbesteden
aanculturele, socialeen mentale
aspecten en demateriële voorde-
len even terzijde laten. PAN op-
teert voor een beleidsplan op
langere termijn, waarbij inves-
teerders kunnen bijdragen tot
werkverschaffing en niet zoals
nu voor drie weken. Er zal een
progressief beleid gevoerd moe-
ten worden en daarvoor zal de
stem op 10 april goed gebruikt
moeten worden, aldus de
boodschap van partij- voorzitter
en leider van PAN, Arthur
Scaly.

Kort geding nav uitspraken PDB-leider
Woensdag rechtszaak
Booi-Janga vs Abraham

KRALENDIJK — Hoewelhetindebedoelinglag, dathet
kort geding datis aangespan-
nen doorBooi en Jangategen
de partijleider van de PDB
Jopie Abraham nog deze
week zou dienen is de tijd te
kort gebleken en zal de zaak
woensdag 25 maart voor de
rechter komen.

Woensdagmorgen heeft de vi-
ce- voorzitter van de UPB Ra-
moncito Booi en de tweede man
op de UPB- lijst de partijleider
van de POB Broertje Janga offi-
cieeleen zaak aangespannen te-
gen de partijleider van de PDB
Jopie Abraham. Advocaat mr
Romer zal beide heren in de
rechtszaak vertegenwoordigen.
Het zal een kortgeding worden,
aangeziendeuitspraken vanAb-
raham zijn gedaan in het licht
van dekomende verkiezingenen
het is dan ook zaak dat voor de
verkiezingenklaarheid komt in

de beschuldigingen die Abra-ham heeft geuit. Zoals bekend
heeft Abraham in een verkla-
ring geattendeerd op onoirbare
handelingen van beide verte-
genwoordigers van de coalitie-
partij UPB'POB. Janga dia al
eerder met ditbijltje heeft ge-
hakt — in de beginjaren van ze-
ventig — heeft reeds in een ver-
klaring gereageerdop de uitla-
tingenvan Abraham. Vreemd is
het overigens niet een
rechtszaak in het zicht van de
verkiezingen. Abraham heeft
dieook zelfbij deraadsverkiezin-
gen aangespannen tegen een
dagblad terwijl enkele jaren
daarvoorook zijnbroer ToonAb-
raham inhetzichtvan deverkie-
zingen een zaak aanspande te-
gen deUPB en Ellis over een fo-
toreportage ineen van depolitie-
ke partijbladen. De belangstel-
ling woensdag evenwel zal groot
zijn.

Diana en
Boy George
LONDEN —Op eigen ver-

zoek is prinses Diana voorge-
steld aan de bekende Britse
rock- zanger Boy George van
de Culture club tijdens een
concert dathij gafin een Lon-
dense club. Prinses Diana
steekt het niet onder stoelen
of banken dat zij van Rock-
muziek houdt. Zijzet zich ver-
der in voor hetwerk onder de
drugsverslaafden zodat zij
met de ontmoeting met Boy
George op twee fronten tege-
lijk aan haar trekken kwam.
Verleden jaar onderwierp
Boy George zich aan een ont-
wenningskuur nadat hij was
veroordeeld tot een boete van
397 dollarwegens het in bezit
hebben van heroine. Hij moet
nog voor derechtbank ver-
schijnenomdat men ook eens
2,4 gram marihuana op hem
heeft aangetroffen. Er is niet
bekend gemaakt waarover
prinses en rock- zanger heb-
ben gesproken. Ook de moe-
der van Boy George werd op
verzoek van Diana aan haar
voorgesteld.

Vrijdag voor SGB
Programma Vibrato-concert

KRALENDIJK — Vrijdag
zal het gitaar- orkestonder
leiding van muziek- peda-
googRudy Bedacht optreden
voor de leerlingen van de
Scholen- gemeenschap Bo-
naire (SGB). Behalve Vibrato
zal echter ook aan de leerlin-
gen zelf de gelegenheid wor-
den geboden hun kunnen te
tonen.

Het programma van vrijdag-
morgen om half twaalf in
jeugdhuisBonaire begint met
een Tema musikal van Vibrato,
gevolgd dooreen Wals in A van
Curlli en Eine kleine Nachtmu-
sik van Mozart. Na Die beiden
Grenadiere van Schumann en
Heine wordt hetpodium overge-
geven aan een drietal pianisten
Alba Luz van Delgado, Charissa
Visen Stephen Janesdieopdepi-
ano hun kunnen zullen tonen.

Vervolgens speeltVibratoeen

potpourrivan Bach,een Estudio,
eenAllegrettoenEsco saiseop de
gitaar van M. dePalm. Dan een
pianospel van Stacy Peters en
Geraldine Piard. Het concert
wordtafgeronddoor Vibratomet
de Flamingo wals van Rudy Be-
dacht en een TemaMusikal.

Zakenvaria
OP ZATERDAG 21 maart zal

dedierenartsIris deJongeopBo-
naire praktijk houden in de ge-
bouwen van de Hygiënische
Dienst (HD). Vanaf half acht
's morgens zullen operationele
ingrepen worden verricht. Van-
afvier uur's middagskan de die-
renarts voor overige zaken wor-
den geconsulteerd. Afspraken
kunnen wordengemaaktviame-
vrouwRoswell.

|S" 3vraagt voor spoedige in-fc^gij diensttreding, ter vervanging
gsÉÉI en versteviging van het ma-m nagementteam:

JjIEFkok
Ito*ruime ervaringopgedaan in de internationale hotellerie.J"loet in staat zijn een keuken-brigade te leiden en op te
o*n.Hij dienthetbestaande product teverbeterenen dientkn gedegenkennis tebezitten overcost-controlling en stoc-ks levels.
4|pOD AND BEVERAGE MANAGER
nj? r&eds lange tijd werkt in de internationale hotellerie op
<w"agement-niveau. De geschikte persoon dient creatiefeniJWneel ingesteld tezijnen overuitstekende contactueleen
C.lnggevende eigenschappen te beschikken. Kennis be-
weende F & B Cost procedures is noodzakelijk en kennis
$"de Engelse- en Nederlandse taal vereist, terwijl kennis in
k ar>s tot aanbeveling strekt.

DIVISION MANAGER
Ir, *6nd metdegeldendeeisen in deRooms Division, gesteld
djje internationale hotellerie. De persoon dient over vol-gde ervaring te beschikken op gebied van Front Office,
Innervations en Housekeeping. Kennis van Sales strekt tot
§bnbeveling. Kennis van Engels en Nederlands vereist enfJT aans wenselijk. Goede contactuele- en leiders-
V zijnonontbeerlijk.
rj?°r bovenstaandefunctionarissen geldteen goede salariè-«n uitstekende secundaire voorwaarden.J dienen Uw handgeschreven sollicitatie-brief voorzienC «en curriculum vitae binnen één week na plaatsing van
t3advertentie in ons bezitte hebben.jjjltneop deenveloppe vermelden:hpNAIRE BEACH HOTEL
b^TR. VACATURES MANAGEMENT

BOX 331 BONAIRE NETHERLANDS ANTILLES

ÖOND6RDAG 19 MAART 1987 AMIGOE 9

WlWflUr Wegens onvoorziene omstandig-
heden zal

y LANDSRADIO BONAIRE
TIJDELIJK GESLOTEN ZIJN A

lUssen 19.00 - 24.00 uur ingaande 19 /
jmW\W

\ Het Hoofd Landsradio Bonaire yftfllllllllllS — <ffl"l

» stockmarket«
AMSTERDAM TODAY MARCH 19, 1987.

Aegon 87,50 Meneba 61,00
Ahold UO,BO Naarden 73,00
Akzo 142,00 Nat.Nad. 172,50
Cred.Lyon. 65,00 Philips 48,40
Fokker 47,00 Royal Dutch 240,00
Gist.Broc. 340,00 Telegraaf 300,00
Heineken 169,00 Unilever 551,00
KIM 41,60 Index 277,00

NB' YCRK STOCK EXCHANGE MARCH 18,1987.
Abbott labs. 61 7/8 + 5/8 HM 146 1/4 - 3/4Am.Hcrae Prod. 90 3/8 - 1/8 Imperial OU 53 3/8 + 2Am.Tel.i Tel. 23 3/8 - 1/4 Johnson SJ. 89 7/8 - 3/4Amoco 79 3/8 - 1/8 Kroger 35 !/8 unchArcher D. 20 1/8 + 1/4 McKesson 36 7/8 + 7/8Atlantic R. 78 - 3/4 Merck i Co. 159 - 1 3/8Campb.Red.L. 25 5/8 + 5/8 Mobil Corp. 48 3/8 + 3/4Chrysler 53 3/4 + 1 NCR Corp. 62 7/6 + 1 1/8CLtioorp 51 3/4 - 1/8 Norf.South. 97 1/4 + 1/4CocaCola 46 3/8 - 1/8 Philips Ind. 21 unch
Consol.Nat.G. 38 5/8 + 1/8 North.Tel. 44 - 1/8
Diebold 59 unch Northrop Corp. 48 1/2 + 3/4Digital Eg. 165 1/4 - 7/8 Pac .First .Fin. 26 + 1/4
Dupont 114 1/4 + 2 1/4 Pfizer 74 3/8 + 1/2East .Kodak 74 5/8 - 1 5/8 Phelps Dodge 30 5/8 - 1/2Exxon 85 1/2 + 1 1/8 Philip Morris 84 7/8 unch
rirestone 36 1/8 + 1/2 Public Serv.E. 40 1/2 - 1 1/8Fluor 15 1/2 + 1/2 Quacker 46 5/8 - 1 1/4Genl.Elect. 105 3/8 - 1 1/8 RJR Nabisco 57 7/8 + 3/8Genl-Mills 53 1/4 - 1/4 Shell Trp.Tr. 80 1/2 + 1 7/8Genl.Motors 77 1/2 - 3/8 Southern U. 13 1/2 + 7/8Gulf S West. 78 1/2 - 1 1/2 Texas Instr. 169 3/4 + 1 1/4Hecla Mng. 14 1/2 - 1/8 ' Unisys 105 1/8 + 1 7/8Hilton 87 1/8 + 1/4 Unocal 35 3/4 + 1/BHomestake Mng. 28 7/8 - 1/8 Willams Cos 34 1/2 + 1 1/8
DOW JOES
Industrials 2.286,93 + 2,13
Transportation 936,41 - 1 94
REUTER.

CLCSHC MARKET COMMENT MARCH 18, 1987.
After a solidly higher opening today, the bears emerged from
hiding and sent the Dow from a better than 15 point gain to a
double-digit loss in late afternoon trading before rebounding.
The 30 industrials finished up approxiirately 1.85 points at
2286.65 in active trading. The Utility index surrendered. New
yearly highs on the big board held a convincing edge over new
lows. Bristol-Myers gained solidly in heavy trading. A company
spokesman, oonfinring published reports, says the company plans
to seek Fda. approval before the end of March for a vaccine to
protect humans from aids. Gencorp. rocketed higher after a
partnership launched a surprise tender offer to acquire Genecorp.
CBS., Ingersoll-Rand, and Temple-Inland also gained. Teledyne,
Carter-Wallace, Lilly (Eli) , Polaroid, and Hre Properties
slid today. The 2300 level once again repelled the bulls today
but some secondary indices displayed relative strength. None-
theless, the bears continue to have difficulty generating any-
thing more than an occasion al scare.
E.F. HOTTON RESEARCH.

|pf] MAM HO & CUMIN'S RANK NX.X-«] INVESTMENT DEPARTMENT
PP7*>J| For further information call

1 Tel. 612511/612991/612294
1 V p

-

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANK VAM DE NEDERLANDSEANTILLEN GELDIG OP DONDERDAG 19 MAART 1987 EN TOTNADER ORDER:

US DOLLAR 1.77 179 181
CANDOLLAR 1.34 1.36 138
PND STERLING 2.795 2 85 2 91
N6DGLD 85.73 86.45 87 25BOUVAR _ _ _'
ZWFAANCS 116.15 116.87 11767
FR FRANCS 28.04 29 14 29 84DUITS6MARK 97.02 97.74 9854SURGLD _ 100.07 102 59ITUR€ 1.05 1.35 141AR FLORIN 98.00 100.00 100 20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER- '
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-MENTVAN FINANCIEN EN GELDIGVANAF HEDEN 19 MAART1987 EN TOT NADERORDER.

9.75 % 08UGATI€L€NING€N P6R 85/89 1005813 % OBUGRTI€L€NING€N PC-R 86/90 1065212 % OBUGRTI€L€NING€N P€R 88/92 1069710.5 % OBUGATI6L6NING6N PC-R 1988 1014510.25 % OBUGATI6L6NING6N 1986P€R 1990 10240HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-GEN BEDRAAGT 9.33%.
DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDENBIJ HET LOKALE BANKWEZEN. I

M De Banco Industrial de Venezuela'/#""igeeft devolgende noteringvoor deVenezolaanse
Cé^^'i Bolivar: Vooral UwBolivar transacties belevenen*?i*\jP* vraag naar onze zéér gunstigekoersen.~—~ Noteringen per 100 Bolivars
Aankoop Biljetten Aankoop Cheques Verkoopl ’.7.60 7.7.90 ’.8.60 ;

«GOBIÈRNU DI KORSOU
Servisio Arbcidszorg

Hefe i Personal di Servisio Arbeidszorg kv pena
ta anunsia fayesiinentu di

TEOFILO GERASMUS SUPRIANA
emplea ne servisio aki'.

Kv su restu sosega na Pas.
E Hefe inenshona,

Dept. R.P. C.C. Palm.
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Bush spreekt zich rAHk'fil Siril
llit unnr alpnhnl alc °P StMaarten werd enigetijd
Uil VOOr dICOÜOI dlb geleden aan de Bush Road een
brandstof wegverkeer "|f«* geopend, mj mc-

° KEY S kunnen liefhebbers van
WASHINGTON — Vice- pre- boven een openvuur bereidmaal,

sidentGeorgeBush van deVere- dagelijks terecht. De maaltijden
nigde Staten heeft zich uitge- kunnen zowel terplaatse worden
sproken voor een energie-beleid genuttigd, als worden meege-
op langere termijn, dat onder nomen.
meer inhoudt het aanwenden - -^—van energie uit alcohol door het -, —^ 1 10 Cwegverkeer. Dit acht hij van be- M wUwt
lang met het oog op de milieu- ■■ ■ «. >■■■■*problemen, maar ook is het van WAN BU
belang als besparing en voor de . .
nationale veiligheid. Volgens 4 DedrOOmS, 2 DaUl-
Bushzal hetzo zijndatbij hetbe- rOOITIS in 3 nice quiet
gin van de 21e eeuw men in het areawegverkeerbijna uitsluitendal- ■ „,.,..' ~u~..*
cohol energie zal gebruiken. Willing tO pay abOUt
Daarbijkent mentwee variaties: ’15.120.000,-.
methanol als men aardgas ofko-
len gebruikt en ethanol als men I Please C3l I :
daartoe mais of andere graan- 53347
soorten aanwendt. l^fca— »»——■—

f INSTITUUT VOOR HUIDVERZORGING EN OPLEIDING

eC^^^V^7
* MARINIERSWEG 11

] &e>CedC€> Telefoon 73747
p Voor al Uw gezichfs- en lichaamsbehondelingen/pakkingen.

Zelfverzorgingskursus start in april. J
Qff '
K^lantiqueJxorcÜ

ontvangen A«* Shopping Center
paarse Cattleya's, Caladium bollen (Batata di
kurason) ook diversekamerplanten.

Fe Openingstijden: 10-12 en 4-6. »
Jk Ingang bij Pet Care, >g
#S%W ZuikertuintieolGladiolenweglA.

MAKELAARS

f TAXATIEKANTOOR SALAS |]
Curacao I

Scharlooweg 75-A —Telefoon 612122
J^OURSERVICE MAKES THEDIFFERENCE. J - ><5 In verband metreorganisatie zal ons kantoor

/jjVf Jf f) aan het volgendeadres gevestigdworden, t.w.
'./J* p * 4Polarisweg2B,flat 13,Zeelandia,
TS^M^LfL J telefoon 616011 en 612122en zal derhalve
jjff%winErS we9ens overcompleet onderstaand
rurl 1^ kantoormeubilaar te koop
I jjöj °^**S I aangeboden worden.
Buro T.5 00-, Burostoel ’.300,-, 4Bezoekersstoelen è ’ 35,--|?.140,-, Rond tafelt|e(met frame) ’.15-.yc^W-^FIIe-I I bakjes (samen) ’.25,-, Secretaressestoel ’.45.-,atbank /-12&-JILichtbruine stoel ’.100,-,3Tafettjes(formica blad)è’.35,-’.105,-1

I I, Plafond fan ’.50,—, Typemachine’.150,—. I
VV Kijkdagen bij Scharloo 75 A: vrijdag 20 maart JEW^ van 10-12 uur.

r—^gf—i
ANTILLIAANSE JURISTEN

VERENIGING
■ nodigt haar leden uit voor een borrel ter

viering van de dies op

VRIJDAG 20 MAART a.s.
Als keynote speaker zal optreden

Mr. P.H.B. Gorsira
Plaats : GrootKwartierweg nr. 7
Tijd : 17.30-20.00 uur.
Ook degenen die voornemens zijn lid te
worden zijn welkom.v : . J

I BEKENDMAKING
DE ALGEMENE
LEDENVERGADERING

C.H.C.
(Curacaose Hockey Club)
ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 25 MRT

8.00 UUR 'S AVONDS
te C.S.C.: Chuchubiweg

Voorzitter
D. Zeydel

CTC tr3VGI Kaminda Michigan - Zeelandia - Tel.: 616811 - 616812 - 613200 W

f CURSUS 1 I OPENBARE VERKOOP
REANIMATIE °P woensdag 15 april 1987 des voormiddagsom 10 uur zal ten

kantore aan de Polarisweg 31 - 33 alhier ten overstaan van één
Start 1 april van de notarissenof diens plaatsvervangervan het kantoor Palm

& Senior in het openbaar wordenverkocht ex artikel 1203van het

InformatiG' Burgerlijk Wetboek:
Tol nr R7QQR Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend ge-

l, ...... bruik van deruimte op de begane grond, plaatselijk bekend
H. Wal Ie I a|Si Bakkerstraat 10, te Curacao kadastraal bekend als

' Stadsdistrict sectie A nummer 4705Aappartementsindex 5,
-i uitmakende het 2425/100.000 onverdeeld aandeel in hetflat-

TE HUUR gebouwmetgrondentoebehoren,plaatselijkbekendals"De
DiiiMTP

Castro Building" en groot 1525m2.
RUIMTE De vejijngsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notaris-

TE PUNDA kantoor vanaf 8 dagenvoor deveilingen houden ondermeerin dat
f 600 - Der maand iedere bieder gehouden is terstond een bankgarantie of andere

'" ' H vorm van zekerheid te stellen tot nakoming van zijn bod en de
overname inboedel bijkomendekosten. _ . 0 -_■_!__

* ok nnn NotariskantoorPalm & Senior

VJ. Polarisweg 31 - 33
Tel.: 75427 kantoor Tel.: 613199-613655.

Reis het Caraïbisch
gebied rond, met BWIA
voor slechts $MA

BWIA introduceert haar "Inter Caribbean Fare": m^LWm^mW^lmmmmmWj^
voor $ 330 kunt u alle BWIA bestemmingen in het mWÊW +m%W "Caraïbisch gebeid bezoeken. Dit tarief is 30 dagen geldig.

Voor slechts $ 80 meer dan het normale mwowo
Curacao-Trinidad tarrief($251)kunt U be- WmT- *->-_J.'\ ,
halve met Trinidad ook kennis maken met: <J] ja„»,ca «r.»*n*^ mtM¥H^

ANTIGUA ST.LUCIA * «
BARBADOS ST.MAARTEN caraïsische %
GRENADA TOBAGO 2EE *lAMAICA/ ST.KITTS PUERTO RICO »-***

mt^mW B^^^^^ / BARBADOS

Vertrek uit Curacao nu 3x per week, Woen- ____^^^ IÉI —" <=«""«* <"
sdag, Vrijdag en bondag. TTT^^ D

7/jAV Voor reserveringen en informatie """"^siS HHH■ bel uw reisbureau of ALM op
/niemaiion»/ 612700 - 81322 en op Aruba, ■Imd.rtSl.-M9o««i«iivsCoiporato> ALM 21852.

■ B'
■ EVil |L«a«««ll

■ ■ ■ ... -

f fA-\ Sta. Rosaweg 155 A
■/é^V/J» L J~ "* Tel.: 676177CtOtena openingstijden:

"' \^ 8 a.m. - 7 p.m. non stop

dbct. J\OSCC Nu beter danooit!!

Alle soorten verse vis Probeer ook eens onze:
zoals: * Kroket van karko
* piscacoré dradu * Visballetjes

masbango grastelchi * Garnalen salade
* schildpad etc. etc. * Garnalen en karko in
* OCtOpUS P^a-
* garnalen inverschillende

i Alle viswordtvoor IIdooronsschoongemaakt. Bij ons/
Nyis deklant koning. ./

Offshore Company j
vraagt voor haar

uitgezonden directeur een:

ONGEMEUBILEERDE
REPRESENTATIEVE
DIRECTIEWONING

te huur (eventueel te koop) met minimaal drie
slaapkamers.
Liefst omgeving Mahaai, Damacor, Rooi Catoo-
tje, Jan Sofat, enz.

Schriftelijke reacties: P.O. Box 3758.
Telefonische : 70866

k Mej. Campagnard. ,

AANKONDIGING
Bij exploit van de 30ste december 1986, waarvan afschrift is gela-
ten aan de Ambtenaar van het Openbare Ministerie, bij het Ge-
recht in Eerste Aanlegop heteilandCuracao, hebik, Felix Giovan-
ni Martiniano Cratz, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gerecht op Curacao,ten verzoeke vanBARCLAYS BANKP.L.C.,
gevestigd teLondon, Engeland en aldaar tedezer zake domicilie
kiezende ten kantore van Durant Piesse, 73 Cheapside, London
EC2V - 6ER, en op Curacao, te Pietermaai no. 6, te advokaten-
kantoor Promes, VanDoorne& Sjollema, aanK.B. WORLDWIDE
INVESTMENTS N.V., voorheen bekend alsG.K.B. WORLDWI-
DE INVESTMENTS N.V., c/o Mrs. C. Heath, the Chamberlain of
London Rates Office,P.O. Box 270, Guildhall, London, Engeland,

BETEKEND:
enkele bescheiden, één en ander als in bedoeld exploit om-
schreven. De deurwaarder voornoemd,

Get. F.G.M. CRATZ.

CURACAO
-^ SEAQUARIUM

Duikers opgelet!
| Speciale offerte voor een
| speciale gebeurtenis!
j Uw zuurstof-fles gratis gevuld j

\ tijdens de kennismaking met de Curacao Seaquarium Duik- \
\ faciliteiten, in samenwerking met Master Dive Inc. en under- j
g water Curacao.\ Deze offerte is alleen geldig voor sportduikers. \
0 GratisfrisdrankterwijlUonzevertegenwoordigersontmoetdie

U een uitlegzullen geven over onze verschillende diensten en \
3 faciliteiten. |
j Alle duikflessen moeten een geldige inspectie-

Q datum hebben. >«.mJ,M«„» I\ Deze offerte isgeldigvan vrijdag 20 maart na 12uur smiddags

Ë22
maart 18uur.

t nieuwegebouw opde parkeerplaats bij

RACAO SEAQUARIUM
Tel.: 616666 -616670

op \ \
ESfSUzee,9aasl3'i-

IBij Kooyman bent U in goede handen

Het belangrijkste communicatie-middel naast de telefoon

v*s^r * Gewone telefoon intercom sys-
mr ys£*^ teem met oproep voor kantoor - fa-

br'ek en kleine zaken.

~m mmm'*'l^ "~l * Geen draden! Slechts in ACcontact

*■ m«*^^s^^^ * HelderegeluidsweergavedoorF.M.
m Ws^ÊÊz- Modulation.
W^ :3 * Kanaal selectie A en B voor meer
W mogelijkheden.

I lm, 1 * Hoorn-type, door „On" knoppen in
kWf W m te drukken gelijktijdige com-

WtmW AUmmmm M municatie mogelijk.

* Intercom (loudspeaking type)
JP9 M| I * 2.5 Watt output-vermogen voor

5H P^ heldereen krachtige communicatie
I W? ÉÉ * Goede ontvangst plus LEO die in-

|P*^ll komende gesprekken aankondigt
*Ék 4Ü /^ * Ta,k Dack Plafond speakers (naar

»w keuze) voor doeltreffende geluids-
É^^ JÊ mmmm^ JLX spreiding

■■■■^ * Het systeem kan opgevoerd wor-
den tot max. 10 Watt spreekvermo-
gen middels hoorns.

Voor prijzen en informaties: \

DOND6RDAG 19 MAART 1987
10 AMIüOE
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