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Nieuws in vogelvlucht
MOSKOU — Een deelvan de naar

Centraal- Azië gedeporteerdeKrim-
Tataren mag naarde Krim terugke-
ren. [)jt heeft een Oezbeekse krant
donderdag meegedeeld. Een in juli
opgerichte commissie die de eis vance Krim- Tataren heelt onderzocht,
heelt deremigratie goedgekeurd.

WASHINGTON — De Republi-
keinse afgevaardigde Kemp (52) uitNew York is donderdag uit de race
gestapt om het presidentschap vande VS. Na Super Tuesday had hij
slechts39 van dereeds verdeelde 973
stemmen in de Republikeinse partij
achter zich.

DEN HAAG — Nederland heeft
uitnodiging aanvaard om waar-nemers te sturen naar de algemene

verkiezingen diezondag 20 maartin
*-l Salvador worden gehouden. De
*aarnemers zijn ambassadeur Ber-
tens en 2e- ambassadesecretaris Co-
rion, die hun standplaats hebben in
Costa Rica.

*****. JOHANNESBURG—De ZA pre-
sidentBotha heeft de als liberaal be-
kendstaande Van der Merwe be-
noemdtot ministervan Omroep. Hij
krijgt de leiding over de staatsom-roep.

*****LISSABON — Terwijl de Britse
Prins Charles ternauwernood aan de
°°od ontsnapte bij het skieen, werd
z'jn broer Edward geconfronteerd
""et de dood van twee collega's. Dat
gebeurde aan boord van hetBritse
niarine- helikopterschip Engadine,
*aarop prins Andrew werkzaam is
a's instructeur. Een toestel van het

stortte 90km voordePortugese
Cabo da Rocas in zee en trok beide
vliegersmeein dediepte. De lijkenen
net wrakzijn inmiddels geborgen.

*****AMSTERDAM — De dollarkoers
"leefvrijwel onveranderd en opende
vandaag op 1,8690 gld na een slot-
k°ers donderdagvan 1,8695gld. Het
P°nd sterling stabiliseerdezichrond
3>45 gld. De Dow Jones index moest
fen verliesvan maarliefst48,24pun-
**n incasserenen eindigeop 2026,03
Punten.

HANOI—PhamHung, depremier
an Vietnam is aan een hartaanval

De Vietnamese ambassa-
de in Bangkok bevestigde het be-
kent. De 75-jarigepremierisdonder-

aggestorven. Hoewel hij vaak op de
Achtergrond opereerde had hij als
n°ofd van hetministerievanBinnen-
landse Zakenveelmacht. Onderhem
.e-sorteerde de veiligheidsdienst dien Vietnameen miljoenagenten telt.

MANAGUA — Nicaraguaan-
se regeringstroepen hebben be-
gin dezeweek tijdens hevige ge-
vechten met de contras 45
opstandelingen gedood. Tien mi-
litairenen vierburgers sneuvel-
deneveneens gedurendede twee
dagen durende strijd in twee af-
gelegen dorpjesop zon 300kilo-
meter ten noordoosten van Ma-
nagua. Dit is het hoogste aantal
slachtoffers in een schermutse-
ling sinds december.

Geen geld meer

Landslaboratorium
trekt aan de bel

ORANJESTAD - "Mijn
Uderzoek heeft uitgewezen,. at reeds verschillende tes-
"ft niet gedaan kunnen wor-
jBe,\en het binnenkort zover
» ' dat het beter zal zijn het7an dslaboratorium te slui-
bn '" brengt Statenliding.

O'and Laclé in een verkla-ttB naar voren.

Laclé haalt een brief— van 8
Taart 1988 — van het hoofd
v an-dslaboratorium, dokter J.
a?.nLis, aan alle artsen en speci-
Usten aan: "Ondanks herhaald

t jero-P op de betrokken instan-es __
ai(jus yan ljs —om oes.

Ijzing te verlenen tot bestel-
jjSvan essentiële laboratori-

to .noaigheden is het tot nu
g

e niet gelukt deze te verkrij-
|0n' wij zullen al het mogelijke

n om alsnog deze kwestie op
.lossen dochreeds nukan wor-v-n gesteld, dat de continuïteit
siir. dienstverlening van de
le_t Van het laboratorium bin-

»|.kort in het gedrangkomt".
L a f. onderzoek door Statenlid
verri' zo laat hij weten, heeft
van,.f dat het geld
,je

D
|
de overheid op is, overheids-

ajclaraties voor zowel binnen-
t- buitenland niet worden be-
-OVp den datbestellingen door de
de_ met _eh°noreerd wor-
de°,vanwege de grote schuld aan„^versebedrijven.
Va °riefwijst opeen wanhoop
ia/6 kant van het hoofd
düi_Qslaboratorium en stelt
goelijkdathet de schuldvan desering is en verzocht indirect

alle artsen en specialisten om
alarm te slaan", brengt Roland
Laclé nognaar voren.

LEVEN MOETDOORGAAN
Maar er waren ook hon-derdduizenden Oostenrijkers

die de Anschluss en Hitler toe-juichten.Wij weten nu waar dattoe leidde: fanatisme, haat, ge-welden gruwelijk racisme".Vranitzky zowel alsWaldheim zeiden met nadrukdat het politieke leven na de her-

denking moet doorgaan. De
bondskanselier liet doorscheme-
ren dat hij in gesprekken metzijn conservatieve coalitie-
partner OVP- Oesterreichische
Volkspartei detoekomstigeposi-
tie van Waldheim wil onder-
zoeken.

Waldheim zei: "Ons land staat
opentegenover kritiek. Als pre-
sident van onze republiek vraag
ik critici eerlijk en objectief te
zijn. Ik vraag Oostenrijk niet al-
leen zichzelf te zien in het licht
van de verschrikkingen uit hetverleden, maar ook in het licht
van het goedein het heden".

PROTESTEN
Naastherdacht zal er in deko-mende dagen in Oostenrijk ook

weer veel worden betoogd voor
het aftreden van Waldheim. De
eerste grote betoging in Wenen
werd al donderdagavond gehou-
denvoorhetgemeentehuis. Voor
zaterdag staat een demonstratie
op het programma, waartoe is
opgeroepen door een groep
schrijvers, historici en kunste-
naars, die bekend is geworden
als de club van de nieuwe Oos-
tenrijkse repuf/.iek. "De gebeur-
tenissenvan deafgelopen tijdbe-
wijzen hoe weinig het verleden
is. Officiëleherdenkingenvan de
Anschluss met een president die
hetsymbool isgewordenvaneen
onduldbare mentaliteit vormt
een grove belediging van onze
geschiedenis.Een trap na aan
slachtoffersenverzets- strijders.
Inhetbelangvan dezerepubliek:
hij moet gaan".

De nu 69-jarigeWaldheim, de
vroegere secretaris- generaal

van deVN, diende als officier in
Hitlers leger opdeBalkan. Sinds
zijn aantreden alspresident van
Oostenrijk, twee jaar geleden,
ontkent hij betrokken te zijn ge-
weest bij oorlogs- misdaden. Na
de oorlog verzweeg hij grote de-
len van zijn diensttijd en
ofschoon een commissievan his-
torici bevond dathij in elk geval
niets deed om oorlogs- misdaden
tegen te werken, zegt hij dat hij
een rein geweten heeft en stelt
zich op het standpunt dat hij al-
leen zijnplicht als soldaatdeed.

In een donderdag uitgezonden
vraaggesprek voor de Ameri-
kaansetv zei Waldheim, aan wie
detoegang tot deVS isverboden:
"Wij deden wat absoluut nodig
wasomteoverleven. Ikspreek de
bevindingen van de commissie
niettegen, maarinelklegerin de
wereld zijn er zulke situaties. Ik
krijgkritiek omdatik ordersvan
het opperbevel heb uitgevoerd
etc. Ik denkdatmeneigenlijk he-
lemaalniet van schuldkan spre-
ken als men poogt teoverleven".

DEMONSTRATIES TEGEN PRESIDENT GAAN DOOR
Oostenrijk is eerste slachtoffer van Hitler geweest

Waldheim: individuele
schuld Oostenrijkers

WENEN—De doorzijn oorlogsverleden zelf omstredenpre-
sidentKurt Waldheimheeft donderdag als eerste staatshoofd
van Oostenrijk de individuele schuld van Oostenrijkers aan
Nazi- misdaden erkend. Hij deed dit in een tv- toespraak van
tien minuten aan devooravond van de"Anschluss" bij Duits-
land 50 jaargeleden.De president hadeerderonderdrukvan
critici van zijn houding in en na de oorlog moeten afzien van
een toespraak bij de herdenkings- plechtigheid in het parle-
ment op de dag zelf. Op 11 maart 1938 boog kanselier Kurt
Schussmg voor de Duitse druk en trad hij af met de woorden"God bescherme Oostenrijk".

Vijftig jaar na dato zegt
Waldheim dat "de staat Oosten-rijk het eerste slachtoffer van
Hitler is geweest". "Wij kregen
geen enkele steun van de inter-
nationale gemeenschap. Maar
wij moetennietvergetendatzich
ook Oostenrijkers onder dehoogste Nazi- bonzen bevonden.
Er waren ook Oostenrijkers die
slachtoffer werden en anderen
die daders waren. Collectieve
schuld bestaat niet: niettemin
wil ik mij als staatshoofd van de
republiek verontschuldigen
voor de door deOostenrijkers be-
ganeoorlogs- misdaden". De pre-
sidentrepte evenwel met geen
woord over de problemen in ver
band met zijn eigen oorlogsver-
leden.

De socialistischebondskanse-
lierFranz Vranitzky slootzich in
een vraaggesprek aan bij
Waldheims stelling dat er geen
sprake isvan collectieve schuld,
maar individuele schuld van
Oostenrijkers. "Er zijn na de
Anschluss teveel fouten ge-
maakt door mensen en wij moe-
ten ons er allenvoor inspannen

dat deze gebeurtenissen zich
nooitkunnen herhalen".

Oostenrijk staat tot zondag in
hetteken van deherdenking van
de gebeurtenissen in 1938, toen
het land voor zeven jaarvan de
landkaartverdween. Er worden
talloze massale bijeenkomsten,
herdenkingen, speciale
kerkdiensten en waken gehou-
den ter herinnering aan de
slachtoffers van het Nazi- regi-
me. Hoogtepunt vormden de her-
denking door de regering in de
Hofburgeneen dienst in de Step-
hansdomin Wenen.

Waldheim sprak van een "la-
wine van leed, die politiek an-
dersdenkenden en in wrederas-
senwaan onze joodse medebur-
gers onder zich bedolf. De holo-
caust is een van de grootste tra-
gediesin de geschiedenisvan de
wereld,miljoenenjoodsemensen
werdenin concentratie-kampen
vernietigd".

Van de200.000 joden dieer in
1938 in Oostenrijk waren over-
leefden er slechts 1.000in eigen
land. Bijna 70.000 jodenwerden
omgebracht, de anderen
vluchtten. Maar er kwamen ook
270.000 Oostenrijkers om in
Duitse krijgsdienst en er lieten
rond 2.700 verzetsstrijders het
leven.

Waldheim: "Oostenrijk werd
op 11 maart 1938 in tweeen ge-
deeld. Mijn moeder huilde toen
kanselier Schussnig zijn aftre-
den bekendmaakte en mijn va-
der, een warepatriot, werd enige
dagen later door de Gestapo ge-
arresteerd. Honderdduizenden
gezinnen was datzelfde lot
beschoren. Wij voorvoelden toen
al diep inons binnenste detrage-die die op ons afkwam.

Vriend omgekomen

Prins Charles aangedaan
na ski- ongeluk

DAVOS —Prins Charles
van Wales, de Britse troon-
opvolger, heeft vandaagin
het ziekenhuis van Davos
een bezoek gebracht aan
de vriendin, Patty Palmer
Tomkinson, die gewond
werd toen zich opeenonge-
markeerde skipiste een la-
wine — waar voor ge-
waarschuwd was — voor-
deeddieaan een vriendhet
levenkostte.

De auto metCharles kwam
ineen sneeuwbuien langs een
batterij persfotografen bij het
ziekenhuis aan. Tweeuur la-
ter was hijnog niet naar bui-
ten gekomen. De speculaties
namen toe dathijzijnvakan-
tie voortijdig zou beëindigen
en naar huis terugkeren. De
prins ontkwam ongedeerd
aan de lawine die zijn ge-
zelschap van zes personen
donderdag in de buurt van
Klosters verraste, kort nadat
hij voor zijn jaarlijkse skiva-
kantie was aangekomen.

Majoor Hugh Lindsay, een
hechte vriend van deprins en
oud- adjudant van koningin
Elizabeth, werd doorde lawi-
ne gedood. Tomkinson werd
400meter meegesleurd,maar
zij leefde nog wel toen zij door
het gezelschap was uitgegra-
ven en met ernstige
beenkwetsuren naar het on-

geveer 5 kilometerverder ge-
legen ziekenhuis was ge-
vlogen.

Devrouwvan Charles, Dia-
na, en zijn schoonzuster, de
hertogin van York, waren in
hun chalet toen zich hetonge-
luk om drie uur 's middags
voordeed. Het politie- onder-
zoek inKlosters concentreert
zich op de vraag waarom de
prins van Wales en zijn ge-
zelschap gingen skiën, on-
danks waarschuwingen voor
massieve lawines. Skides-
kundigen noemden het ge-
drag van de groep "dwaas en
gevaarlijk". Volgens sommi-
ge berichten was de helling
waar men sportte, al dagen
wegens lawinegevaar ge-
sloten.

Charles, die doorgaat voor
een ervaren skiër, is diep on-
der de indrukvan de doodvan
zijn vriend en hij zou zichzelf
er voor verantwoordelijk stel-
len. Hij groefhuilend metbei-
dehanden in de sneeuw om de
majoor en Patty Palmer Tom-
kinson te helpen bevrijden.
"Charles op haar na dood",
"prins intranen", luiddeneen
paar koppen in Britse kran-
ten. De Daily Telegraph
schreefdat Charles als "man
van de daad", behagen schep-
te in het tarten van de ele-
menten.

Managua kreeg zijn zin

Contra's stemmen in met
directe onderhandelingen

MIAMI — Het gewapende
verzet in Nicaragua heeft
donderdag ingestemd met di-
recte onderhandelingen met
de Sandinistische regering.

De Contras hebben een open
agenda voorgesteld en zij
gaan ermee akkoord dat de
Nicaraguaanse aarts-
bisschop Miguel Obando y

Bravo als waarnemer de ge-
sprekken bijwoont. Het di-
recte overleg tussen de Sandi-
nistenen de Contraszouop 16
maart kunnen beginnen, al-
dus Contra-leiderAdolfo Ca-
lero opeen persconferentie in
Miami.

De eerste directeonderhande-
lingen kunnen volgens Calero
worden gehouden in het stadje
Saposa, nietvervan de grensmet
CostaRica, zoals deSandinisten
eerder hadden voorgesteld. De
rebellen eisen dat ook enkele le-
denvan debinnenlandse politie-
ke oppositie in Nicaragua bij de
gesprekken aanwezigzijn.

De Contras blijken nu in feite
te hebben ingestemd met het
voorstel dat de regering in Ma-
nagua zaterdag had gedaan, en
datzij dinsdag noghadden afge-
wezen. De rebellen wilden eerst
vooroverleg voeren in de Costa-
ricaanse hoofdstad San José.
Ook moest Obando y Bravo als
"bemiddelaar, getuigt en garan-
tie"bij het overlegaanwezig zijn
en zijn voorstellen zouden hetuitgangspunt van de onderhan-
delingen moetenzijn.

VOLVO
GENEVE — Op uitnodiging

van de Cubaanse regering zal
een delegatie van de commissie
voor mensenrechtenvan deVer-
enigde Naties Cuba bezoeken.
Zijkunnen zich daarpersoonlijk
op dehoogte stellen over de situ-
atie van de mensenrechten op
Cuba.

EISEN
De kardinaal had bij de in fe-bruari afgebroken onderhande-

lingen in Guatemala van Nica-
ragua een aantal eisen op tafel
gelegd: herstel van het recht op
vrije meningsuiting, vrijlating
van alle politieke gevangenen,
een dialoog met depolitieke op-
positie en een herziening van de
dienstplicht- wet. De Contras
zouden zich op hun beurt gedu-
rendeeen bestandvan dertig da-
gen terugtrekken in bepaalde
daarvoor aangewezen gebieden.
De Contras hadden de voorstel-
len van de kardinaal onmiddel-
lijkaanvaard, de Nicaraguaanse
regering ging schoorvoetend ak-
koord.

Vorige week heeft president
Daniel Ortega zijn broer Hum-
berto, die minister van Defensie
is, tot leider van de Nicaragu-
aanse onderhandelings- delega-
tiebenoemd. ObandoyBravo, en
desecretaris-generaal van deor-
ganisatie van Amerikaanse Sta-
ten OASJoaoBaenaSoares,zou-
den als waarnemer bij het voor-
gestelde directe overleg aanwe-
zig zijn. Baena Soares, die al in
Managuawas aangekomen, ver-
lietde Nicaraguaanse hoofdstad
onmiddellijk nadat de Contras
dinsdag de Sandinistische voor-
stellen afwezen.

Gouverneur bij mariniers

tachement gegeven worden: voor
dienstplichtigen, totkorporaalen
dekomende onder- officiers- op-
leiding. Na derondleiding kreeg
de gouverneur enige demonstra-
ties hindernisbaan en afdaal-
technieken te zien en woonde hij
een deelvan deeerste les militair
straf-en tuchtrecht bij dieaan de
daagstevorenopgekomen nieuwe
lichting dienstplichtigen werd
gegeven.
Foto's: een impressie van het be-
zoek.

WILLEMSTAD- Dinsdag
bracht gouverneurprof. dr.René
A.Romer een bezoek aan het de-
tachement Suffisant. Bij de brie-
fing voor de gouverneur, die uit
drie lezingen bestond, werd inge-
gacn op de organisatie, detaken
en deactiviteiten vanhet detache-
ment.

Ookkwamen nieuwe rechtspo-
sitiesvan hetAntilliaanse defen-sie- personeel aan de orde en de
diverseopleidingen die op het de-



MENSEN
Pool/beachboy GREGORY CHI-
RINO (midden) werd bij Holiday
Inn Aruba uitgeroepen tot
employeevan de maand. Hij ont-
vangt het bij deze onderschei-
ding behorend certificaat uit
handen van housekeeper Sonny
Philip inhetbijzijn van assistent
general manager Mateo Fla-
negin.
De Beierseradio heefteen LIED
verboden datheet"Gaatheen en
vermenigvuldigt U" en dat kri-
tiek uitoefent op Paus Johannes
Paulus II en zijn veroordeling
van kunstmatige geboorte- be-
perking. Een woordvoerder van
de zender zei dat het lied van de
in Oostenrijk geboren zanger
Udo Jürgens godsdienstige ge-
voelens kwetste en indruiste te-
gen deomroepwet. De deelstaat
Beieren heeft een overwegend
rooms- katholieke bevolking.
Het lied zegt over de Paus: "Hij
heeftbevallige handeneneen in-
nemend, genereus gezicht. Maar
heeft hij goed over deze wereld
nagedacht wanneer hij over het
hiernamaals praat? Het con-

sss $ $

doomis taboe en over depil wor-
den de wenkbrauwen gefronst
omdat iemand met gezag zegt:
Gaat heen en vermenigvuldigt
U." Een woordvoerster van de
rooms- katholieke kerk in Beie-
ren verwelkomde hetbesluitvan
deradio. Zijnoemde dekritiek op
de Paus onterecht en zei: "De
tekstdichter Udo Jürgens heeft
zijn eigen belangrijkheid en ge-
zag op ditterrein duidelijk over-
schat."

*** * .
Men zegt wel eens zo vader zo
zoon. Men zegt ook wel eens: zo-
alseen hond is iszijnbaas. Maar
het moeten toch weer Amerika-
nenzijn dieop het doldwaze idee
komeneenLOOK-ALIKE CON-
TEST te organiseren.Hoewel de
vraag gerechtvaardigd is wie
nouop wielijkt dedenArnie Mer-
rit enzijnChihuahuaRusty mee
aan de onlangs gehouden gelij-
kenis- wedstrijden. Het contest
werd gesponsord door het ge-
nootschap voor de voorkoming
van wreedheden tegen dieren in
New Orleans.

In Hongkong loopt een dieren-
beschermer kans op zes maan-
dengevangenisstrafomdathij«in
China een voor de consumptie
bestemde HOND opkocht en
clandestien naar Hongkong
bracht. Overigens betreurt Da-
vidDawson zijn gebaar niet. Als
directeurvoor zuid- oost- Azië
van een internationale vereni-
ging voor dieren- bescherming
steldeDawson inhetzuiden van
China een onderzoek in naar de
jachtop uitstervendesoorten die
voor deconsumptie zijn bestemd.
Bij een slager trof hij de hond

Tzu- Tzu aan, die leek ophet dier
dat zijn vrouw en hij verloren
hadden. Hij kocht de hond voor
65 dollar. Bij zijn aankomst in
Hongkong legde de douane be-
slag op de hond omdat Dawson
geen invoer- vergunning had en
plaatsten Tzu- Tzu inquarantai-
ne. De overheid moet nu beslis-
sen ofzij Dawson wegens smok-
kel de daarop staande maximale
zes maanden gevangenisstraf
zal geven of niet. In het zuiden
van China is men gek op honde-
vlees. VolgensDawson wordt het
dier langzaam en zorgvuldig
doodgeslagen om hetaroma van
het vlees te behouden.

Deze week werd hetheuglijk feit
herdacht dat MARIA C.
WINSTER 25jaarin dienstisbij
deoverheid, waarvan 20jaarbij
heteilandgebied Curasao. Sinds
1983 werkt zij bij het departe-
mentvoor Onderwijs. Ter gele-
genheid van het jubileum over-
handigde de directeur van het
departementvan Onderwijs,Ru-
dy Naaldijk, Maria Winster de
gebruikelijkeenveloppe.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur Robocop (’.5,- p.p.); 24.00
uur Vrouwenwaarjeop terugvalt(18jr.,
’.5,-p.p.).

TELECURAÇAO
VRIJDAG: 16.00Record music & Tele-
tekst; 16.30 Ora pa mucha; 17.30 AG-
HUSA kv Leo Floridas; 18.00 Man dre-
chi di Dios; 18.15Ajedres na plaka chiki
kv Omalio Merien: «Kombinashon
mate»; 18.30Mirai Skucha; 18.45Infor-
me deportivokv Hector Rosario; 19.00
Musical show; 19.30 Tele-Enfasis:
«interviewmet Angel Salsbach»; 20.00
Notisiero Tele-8; 21.00 Matlock; 22.00
Wega di Number; 22.10 Show di Job:
«Larry Harlow/JohnnyPacheco/Sono-
ra Matancera»; 23.00Sluiting.

ZATERDAG: 16.30De JimmySwaggart
evangelisatie; 17.30Telefiestakv Tante
Irmai Tante Shirley; 18.30Studiosport;
19.30Thebig story: «Whichpathfor Pa-
nama?»; 20.00 Notisiero Tele-8; 20.30
Carrousel ku Gonzalo Cuales; 21.30
Estreno: «Guns of the Timberland»
[Western]; 22.00 Wega di Number;
22.10vervolg Estreno; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)
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TomPoesenKlokker door Manen Toonder

2028 — Commissaris Bulle Bas keek met grote verbazing de
snel voortdribbelende groepna en wierpnogmaalseen blik op
destijgende zon.

"Er isietsniet in dehaak!"prevelde hjj. Het zou meniet ver-
bazen als er wat achter steekt!" Zo mompelend begon de
plichtsgetrouwe politiechef Super en Hieperte volgen.

Super, die datmerkte,boog zich over naar zijn medeplichti-
ge. "LuisterHiep!" gromdehy."Jybly'ft die tweevolgen totdat
jeweet waar zeheengaan. Ik ganu naar onskeldertje om een

Eaargereedschappen te halen. We moeten dieagentkwijt ra-
en,begrepen?"

De commissaris begon intussentemerken, datookhijdenei-
gingvertoonde om zich met een versnelde pas voort te bewe-
gen. Slechts zijn ijzeren zelfbeheersing voorkwam zon on-
waardig gedrag, maarvreemd was hetvoor hem.

Geenwonder. Hijkon nietweten, datdeheerBommel detijd
waarnamen ditmet grotevoortvarendheid deed.

"Excuseer, heer Olivier!" klaagde Joost, die met zeis en
zandloper achter zijn meester draafde. "Dit houd ik niet vol.
"Ikben niet geoefend, met Uwwelnemen. Enoverigens maak
ik me ernstigezorgen over degangvan tijd, alsu mij toestaat!"

"Onzin!" hijgde heer Bommel. "We naderen de toekomst,
Joost.Als we daar zijn,kunnen we evenuitrurten!"

AGENDA
CURAÇAO

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DEDISTRICT OOST
12 maart 1988 vanaf08.00 uur t/m 14
maart 1988om07.00 uur.
Dokter Winklaar, Spreekkamer:Dokterska-
mer Sta. Rosa, tel.: 671101; spreekuren
11.00-12.00/17.00-18.00 uur; spoedgeval-
len: tel.: 616784 b.g.g. 625822/625800
toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Winklaar, Braakman, Doran en mevr. Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DEDISTRICT WEST
11 maart 1988 vanaf 17.00uur t/m 14
maart 1988om07.00 uur
DokterLucasius, Spreekkamer:Seru Fortu-
na, tel.: 84122; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen: tel.: 86648
b.g.g. 625822/625800 toestel 14a
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder,Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac,King, mevr.
Rosales-Concession, mevr. Pablo en Luca-
sius)

DERDE DISTRICTBANDA ABAO
11 maart 1988 vanaf 17.00uur t/m 14
maart 1988om07.00uur.
Dokter Sommer, Spreekkamer: Barber, tel.:
641605/641658;spreekuren: 10.00-11.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen: tel.: 79232
b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen:Tweed,Vonhögen, Schellens, Bote-
ro Duque en Spong).

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvan de
artsenvan Bandabao(3e distrikt) kunnen in
spoedgevallentelefoon 641658 bellen en
danhetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan hun eigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wiededienstdoende arts is......
THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
opzon- en feestdagen alsmede opwerkda-
gen na 17.00uur voor spoedgevallen tel.:
85917.

*****
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopend van maandag
t/mvrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de geheledaggesloten;na 17.00uurkunt u
dezustervan dewacht bellen: zusterLeito,
tel.: 641217, pageboy 027-360.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU:maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvan
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspraak......
NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Gregorio, tel.:
675870, pageboy027-345.
GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandagt/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria 17,tel.: 80222.

*****
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur;op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA ISLA(tel.: 663895):openingstijden
van maandag t/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voor spoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Paradeis, F.D. Rooseveltweg 468, tel.:
89676/89808.
Panda
Juliana, Julianaplein6, tel.: 54500.
VERLOF BEGRAFENIS
12maart: R.J. Grüning, Patrijsweg 9.
13 maart: P.A.J. Scherptong, Winston
Churchillwegls7-E......
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, CentrumDcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCreditUnion San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zaterda-
gavondom 19.30uur teAloëstraat 12.

NOSGRUPOALEGRE: 19.30uurgebedsa-
vond -kerk van Brievengat.

BEZOEK MGR CONSTANTINO LUNA:
19.30 uur lezing en Heilige Misviering -Landhuis Habaai.

OPENBARE BILBIOTHEEK (Johan van
Walbeeckplein 13): openingstijden maan-
dagmiddagvan 14.00-20.00uur; dinsdagen
vrijdag van 10.00-12.00/14.00-18.00 uur;
woensdag van 10.00-12.00/14.00-20.00
uur; donderdagmiddagvan 14.00-18.00uur
en zaterdagmorgenvan 09.00-12.00 uur.
De studiezaal is elke dagopen vanaf 09.00
uur.
FILIAAL MUNDO NOBO: alleen op maan-
dagopen van 14.00-20.00uur(voor volwas-
senen).

FILIAAL BARBER: maandagmiddag van
14.00-17.00uur; dinsdag-en vrijdagmiddag
van 14.00-19.00 uur.
JEUGDBIBLIOTHEEK(Consiënciesteeg,
Plaza Brion): maandag en donderdag van
14.00-18.00 uur; dinsdag,woensdagen vrij-
dag 10.00-12.00/14.00-18.00uuren zater-
dagvan 09.00-12.00 uur.
Elke maandag nó 16.00uur: activiteitenvoor
kinderen.

BIBLIOTHEEK MONQUI MADURO
(Landhuis Rooi Catootje): openingstijden
dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00-
-12.00 uur (voor afspraken gelieve mevr.
Dankmeyer, tel.: 34263 op tebellen).

ST. EILIZABETH HOSPITAAL EN SANA-
TORIUM: (bezoekuren) 's morgens van
11.30-12.30 uur en 's middags van 16.00-
-19.00 uur (kinderafdeling van 10.00-19.00
uur en Intensive Care: 18.00-19.00 uur).

DR. DAVID R. CAPRILESKLINIEK: (be-
zoekuren) opname afd. Mannen van
15.00-16.00/18.00-19.00 uur; opname afd.
Vrouwenvan 15-00-16.00/18.00-19.00uur;
overigeafdelingen van 09.00-12.00/14.00-
-16.00/17.00-19.00 uur.

FUNDASHON PA KONSUMIDO (Schar-
looweg64, te1.:611733):openingstijdenvan
08.30-12.00/14.00-17.00 uur.

KANTOOR ALKOHOL- EN DRUGSTEAM
(Witteweg 54, tel.: 623973): spreekuren da-
gelijksvan maandagt/m vrijdagofvolgens
afspraak.

TENTOONSTELLING
CURACAOSCH MUSEUM (Van Leeuwen-
hoekstraat z/n): openingstijden dinsdag
t/mzaterdagvan 09.00-12.00/14.00-17.00
uur; zondagvan 10.00-16.00uur; maandag
gesloten.

GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, Pun-
da): dagelijks geopend van 09.00-12.00/
14.30-17.30.
CHRISTOFFELPARK: dagelijks geopend
van 08.00-15.00;zondagreeds vanaf 06.00
uur. Voor rondleiding en andereactiviteiten
tel.: 640363.

KAS Dl ARTEKORSOU (LocalArt Gallery),
Breedestraat 126(O), tel.: 624516: openvan
maandag t/m zaterdag van 08.30-18.00
uur.

CURAQAO ONDERWATERPARK (Pisca-
derawegz/nnaast Curagao Caribbean Ho-
tel): duiktripsvoor lokale duikers in hetwee-
keinde. Voor informatie tel.: 624242/
624705.

CURAQAO SEAQUARUIUM (BaporKibra):
openingstijden maandagt/m zondag van
10.00-22.00uur.

SOKUDI: elkevrijdagmogelijkheidom infor-
matieteverkrijgen en bloedsuikergehaltete
bepalen - nieuw gebouw Kraamkliniek Rio
Canario.
STICHTING KINDERBESCHERMING CU-
RAQAO (Scharlooweg 61, tel.: 613148):
iedere ainsdag t/m vrijdagochtend
spreekuur.

PLEEGGEZINNEN CENTRALE CURA-
QAO, Kaya Kiwa 33,tel.: 77408.

SYNAGOGE MUSEUM: open van maan-
dag t/m vrijdag van 09.00-11.45/14.30-
-17.00 uur; geslotenopallefeest- en Joodse
feestdagen.

LANDHUIS BRIEVENGAT: geopend van
maandag t/m vrijdag van 09.30-12.30/
15.00-18.00uur (toegangskaarten verkrijg-
baar bij «Curava» en LandhuisBrievengat).

* * * *.

Andy Gibb
overleden

LONDEN — In een zie-
kenhuis in Oxford is don-
derdag de popzanger An-
dy Gibb overleden, de
jongstevan de gebroeders
Gibb die beter be-
kendstaan als de "Beeg-
ees". Hij is 30 jaar gewor-
den. De doodsoorzaak is
niet bekend. Een
woordvoerster van zijn
platen- maatschappij zei
alleen dat de popzanger
maandag met
maagklachten voor obser-
vatie was opgenomen.

De carrière vanAndy Gibb,
die in Australië opgroeide,
verliep grotendeels in de
schaduw van zijn oudere
broers Barry, Maurice enRo-
bin.Zijmaakten alnaamin de
jaren'60. In 1977 boekten zij
hun grootste succes met hun

liedjesvoor defilm "Saturday
Night Fever". Voor Andy
kwam het succes een paar
jaar later. Met liedjes als "I
just want to be your every-
thing" en "Shadow Dancing"
haalde hij de hitlijsten. Maar
een echte doorbraakbleefuit.

Andy Gibb had een drugs-
probleem. In 1985 was hij
daarvoor opgenomen in een
afkickcentrum vanwege een
cocaïne- verslaving. De zan-
ger bekende in 1982 dat hij
cocaïne gebruikte nadat zijn
relatie met Victoria Princi-
pal, een van de hoofdrol-
speelsters in de televisie- se-
rie Dallas, was stukgelopen.
In september vorigjaarvroeg
Andy Gibb in Miamizijnfail-
lissement aan, omdat hij nog
geen 50.000 dollar bezat en
voor ruim een miljoen dollar
schulden had.
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Medewerking groot, vragen niet te moeilijk
Tevredenheid over UNA- enquête
staatkundige structuur Antillen

WILLEMSTAD — De eersteronde van deenquêteover de
staatkundige positie van deNederlandse Antillen is naar
tevredenheid van de onder-
2oekers verlopen. De non-
Respons (het niet willen of
door afwezigheid niet kun-
denreageren) waslaagte noe-
jtten, zo deelt een we-
tenschappelijk mede-
werkster van de UNA mee.
Uitzonderingen daar gelaten
hadden de geënquêteerden
Nagenoeggeen moeitemethet
beantwoorden van de vra-
£>~fl. De uitslagvan deenquê-
te wordt deze week door Ne-
derlandse onderzoeksbu-
reau^ gecontroleerd op een
Juiste verwerking en in-
terpretatie van de gegevens.
Eind volgende week of aan
"et begin van deweek daarop
2ou de uitslag bekend ge-
haakt moeten worden, aldus
sociologe Corrie Tempel.
Als wetenschappelijk mede-
Werkster heeft zij de resultaten
Van de vraaggesprekken ter in-
2age gehad, maar zij is niet be-
re id in te gaan op uitslagen. De
£nquête- vragen haddenbetrek-king op de interne verhoudingentussen deeilandenvan d. Neder-
landse Antillen zelfen ten twee-
de over de externe verhoudin-gen. Daarbij werd aan de geën-
quêteerden gevraagd hoe zij de
""elatie met Nederlandzien enof
ZIJ die in de toekomst veranderd
Willen hebben. Alternatieven*Js een staatkundige band metVenezuela en een Caribische fe-
deratiekomen eveneens aan de
orde.

MEER DAN 750
Debedoeling was750 Antillia-an naarhun meninghierover te

Vragen. Hoewel de non-respons
de onderzoekers rond de

'rie procent lag, is het totaalaantal geënquêteerden groterJ3750, volgens Corrie Tempel.
?et percentage uitvallers is
dankzij de enthousiaste mede-
J^erking van amateur- enquê-
pUrs gecompenceerd door het
an gslopen van reserve- adres-

n op devijfeilanden.De 750 in-
zijnals volgt over de ei-ndenverdeeld: Curagao 300,St

parten 200, Bonaire 100, Saba
'5 > StEustatius 75. De uitslagen,an dezeronde zullensamen met
J? verv/erkingvan deinterviews
'ie de Nederlandse begeleideran het onderzoek dr Willem

Koot hieldmeteen vijftiental lei-
dersvan debelangrijkste politie-
ke partijenopdeeilanden, uitge-
reikt worden aan de geënquê-
teerden. Aan de hand van deze
informatie moeten de
geïnterviewden een tweede vra-
genronde ondergaan, waarbij zij
ongeveer dezelfde vragen voor-
gelegd krijgen als in de eerste
ronde. Zo zal te meten zijn of de
geïnterviewdenin deloop van de
tijd meer zijn gaan nadenken
over de staatkundige toekomst
van deAntillenenofhun mening
daarover veranderd is.

De onderzoekers verwachten
dat deresultaten van de eerste

ronde uitvoering besproken zul-
lenworden in de politiek enin de
media. Aandehandvan deinfor-
matieen dediscussies zou men in
staat moeten zijn het eigen
standpunt beter te bepalen.

In afwachtingvan hetrapport
dat drKoot als leider van het on-
derzoek nu opstelt, zal deze
maand besproken worden of de
vraagstelling voor de tweede
ronde op sommige punten ver-
andering behoeft.

Als allesvolgensplan verloopt
vindt in de week van 10 tot 17
april detweede ronde plaats van
de UNA-enquête.

Vakbondscentrale CGTC:
VBC moet standpunt over
'Export-prijs' herzien

WILLEMSTAD— De Alge-
mene Centrale van Werkne-
mers te Curacao, CGTC, le-
vert commentaar op het feit
dat de Vereniging Bedrijfsle-
ven Curacao (VBC) zich te-
ruggetrokken heeft uit de
commissie 'Export Award en
Outstanding Achievement',
omdat de vakbonden in dezecommissie oververtegen-
woordigdzoudenzijn.

In een briefaan de media ver-
klaart de CGTC dat deze vak-
bond zich niets aantrektvan het
zichterugtrekken van VBC, om-
dat CGTC in de commissie geen
machtspositie bekleedt. Deze
commissie is namelijk samen-
gesteld uit negenleden: driever-
tegenwoordigers van devakbon-
den, drie van deondernemingen
en drievan deregering. Datbete-
kent dat de vakbonden geen en-
kel overwicht in deze commissie
hebben.

De vakbond bekleedt geen en-
kele machts- positie, maar houdt
zichvolgens debriefwel elke dag
bezig met werkgevers die alleen
denken aan het uitbuiten van
mensen en die hun macht
misbruiken.De VBC moet goed
oppassen om andere zaken, die
deVBC helpt stimuleren, nietin
gevaar te brengen en de vereni-
ging moet duidelijk uitleggen

wat ze bedoeltmet deverklaring
dat 'de vakbonden teveel macht
hebben', aldus de CGTC.

Deze vakbond heeft slechts
één vertegenwoordiger in de
commissie, terwijl de regering
en de ondernemingen de laatste
jaren een duidelijke meerder-
heid hebben. Bovendien kennen
zowel deregering alsde onderne-

mers het standpunt van de
CGTC betreffende de samenstel-
ling van de commissie die vol-
gens devakbond gebaseerd moet
zijn op gelijkheiden nietop sym-
pathie. CGTC stelt dan ook dat
VBC haar politiek en haar
standpuntbetreffende deelname
aan de commissie moet herzien.
Tot zover deCGTC.

RK Schoolbestuur antwoordt Sitek

Verlofbij zwangerschap
volgens officiele regels

WILLEMSTAD — In haar
wekelijkse radioprogramma
van afgelopen dinsdag heeft
devakbond Sitek gesteld, dat
hetR.K. Centraal Schoolbes-
tuur zich 'vervelend' ge-
draagt bij het verlenen van
zwangerschaps- verlof en de
betalinghiervan, wanneer dit
verlof langer dan twaalf we-
ken duurt. Het R.K. Centraal
Schoolbestuuris van mening
een en anderrecht te moeten
zetten.

In een brief van 29 oktober
1974 heeft de eilandelijke over-
heid voorschriften uitgegeven,
die deze kwestie duidelijk rege-
len. Volgens deze brief van het
hoofd van deafdeling Onderwijs
en Wetenschappen gaat het
zwangerschaps- verlof in op die
dag, dat de bevalling naar ver-
klaring van een arts binnen zes
weken na deze dag verwacht
dient te worden. De maximum-
duur van het zwangerschaps-
verlof vóór de bevalling wordtgesteldop zes weken. Deze perio-
dekan welkorter maar niet lan-
gerzijn danzes weken.

De huidige regeling voorziet
nietin degevallen,waarindebo-vengenoemde periode van zes
weken wordt overschreden. In
diegevallen zal doorgaansverlof
buiten bezwaar dienen te wor-
denverleend tot aan de dag van
de bevalling, waarna het zwan-
gerschaps- verlofkan wordenge-
continueerd.

In een briefstelt het R.K

Centraal Schoolbestuur dat, als
hetwaar iswat deSitekbeweert,
namelijk dat alleen dit school-
bestuurzich aan dezeofficiëlere-
gels houdt, dan betekent dit dat
andere diensten tegen de voor-
schriften handelen. Als de Sitek
deze regeling niet correct vindt
en de vakbond hierin gesteund
zou worden door de Geneeskun-
dige Gezondheidsdienst en de
Bedrijfsgeneeskundige Dienst,
dan dienen de vakbond en deze
twee diensten zich tot het Be-

stuurscollege te wenden met het
verzoek een en andertewijzigen,
aldus het R.K. Centraal School-
bestuur.

De Siteken deBedrijfsgenees-
kundige Dienst kunnen echter,
zolang dezevoorschriften geldig
zijn, niet van het R.K. Centraal
Schoolbestuur verwachten, dat
deze stichting tegen de officiële
voorschriften handelt. Tot zover
het R.K. Centraal Schoolbes-
tuur.

CHAOTISCH
Vreemd is ook dat hetMarco

de Castro is geweest die de Ne-
derlandse delegatie heeft ge-
vraagdom devergadering van de
gemengde Antilliaanse/ Neder-
landse commissie te vervroegen

zodat hetbeleidsplan en hetver-
zoek voor extra begrotings-
steun kon worden besproken.
"Hoe is het mogelijk dat één mi-
nister een Nederlandse delega-
tie uitnodigd om de aanvraag te
analyseren en nu Engering zich
zeer kritisch heeft uitgelaten, de
ministeren de gedeputeerde van
Financien zich uitlaten in de
trant van 'ik praat niet met
ambtenaren' en 'hij heeft niets
met onze interne aangelegenhe-
den te maken. Het is een chao-
tische situatie," aldus Liberia-
Peters.

Greenpeace:

Twee schepen met
giflading zoek

WILLEMSTAD — Het
gifschip Khian Sea datbegin
deze maand rond zou zwer-
ven in het Caribisch gebied is
nog steeds zoek. Volgens de
milieu- organisatie Greenpe-
ace is daar inmiddels een
tweede schip bijgekomen:
Bark genaamd.

Enigetijd geledenontvingSti-
napa informatievan Greenpeace
over deKhian Sea die met voor
het milieu schadelijk chemisch
afval op zoek is naar een haven
om de gevaarlijke lading te los-
sen. Het schip zou mogelijk op
weg zijnnaar de Antillen nadat
het door de Haïtiaanse autoritei-
ten weggestuurd werd toen het
een deel van de gevaarlijke la-
ding op Haïti had gelost. Tot op
heden is het schip niet in de An-
tilliaanse wateren waarge-
nomen.

Greenpeace- medewerker
Hans Guyd uit Nederland be-
richtte vanochtend dat men het
schip nog steeds niet heeft kun-
len lokaliseren.

DeKhian Seazou van Haïti op
weg zijn naar Senegal. Maar de
autoriteiten aldaar hebben ge-
zegd dat zij het schip geen toe-
gangzullen verlenen, bovendien
hebben zij nognietsvan het schip
vernomen.

Het tweede schip dat volgens
Greenpeace ook Haïtiheeftmoe-
ten verlaten, zou naar Noorwe-
gen varen. Maar van ditschip is
door de Noorseautoriteitenniets
vernomen.

Omdat de zwerftocht van de
schepen met hun ongewenste la-
ding opdezemanierwelerg lang
kan gaan duren, zou het
zegsman Guyd niets verbazen
als zou blijken dat zij er inmid-
delsvoor gekozen hebben hun la-
dingop een anderewijzekwijt te
raken.

PNP wijst overheden op verantwoordelijkheid

Controverse Landsradio
Setel slecht voorbeeld

WILLEMSTAD — "Als de
overhedennog nieteens dein-
tegratie van Setelen Landsra-
dioopverantwoordelijke wjj-
ze kunnen begeleiden, wat
moet de bevolking dan ver-
wachten van de sanerings-
maatregelendienogopstapel
staan?" Dat vraagt PNP- ei-
landsraadslid Dito Mendes
zich af. Hij heeft het Be-
stuurscollege benaderd over
de 'ruzie' tussen Setel en
Landsradio die zich inmid-
delsvia demedia afspeelt.

In het"equilibrio" beleidsplan
van de centrale regering en de
Curagaose overheid, wordt als
éénvan de mogelijkheden om de
kosten te drukken, het integre-
ren van bepaalde departemen-
ten en diensten genoemd. Setel
en Landsradio worden daarbij
met name genoemd.

Echter,reeds in een zeer vroeg
stadium van de onderhandelin-
gen hierover, beginnen die al indeverkeerderichting tegaan, zo
constateert Dito Mendes. "Een
discussiediezich internzou moe-
ten afspelen, wordt breed uitge-
metenvia demedia. Voormij zijn
decentrale regering en deCura-
caose overheid hiervoor ver-
antwoordelijk."

Gezien het feit dat er in het

verleden ook al me-
ningsverschillen bestonden tus-
senSetel en Landsradio, hadden
de overheden eropkunnenreke-
nen dateen integratie van deze
twee instanties, niet eenvoudig
zou zijn. De overheden hadden
dan ook een duidelijker
standpunt inmoetennemen. Het
is volgens Mendes noodzakelijk
dat er een beleid wordt uitstip-
peld volgenswelk scenario de in-
tegratie plaats zou moeten
vinden.

Het eilandsraadslid doet dan
ook een dringend beroep op het
Bestuurscollege en metname de
betrokken gedeputeerde To-
linchi Pietersz die met Setel- za-
ken belast is, omzo snel mogelijk
stappen te ondernemen om een
einde temakenaan decontrover-
seover de integratie van Setelen
Landsradio. Dergelijke me-
nings- verschillen zullenhet in-
tegratie " proces immers vertra-
gen, aldus Mendes.

Hij zegt overigens in zijnbrief
zeer verbaasd te zijndatnajaren
van discussie er nog steeds geen
oplossing is gevonden voor de
schulden vanSetelaan Landsra-
dio voor buitenlandse gesprek-
ker. Dat is in deze discussie nu
immers een argument dat Setel
publiekelijk door Landsradio
verweten wordt, aldus Mendes.

LIBERIA-PETERS: I IN NEDERLAND, WE WACHTEN AF

PNP twijfelt aan c llen aanvraag begrotingssteun

Chaoesituatie
na beEngering

WILLEMSTAD — De Neder
van drsFrans Engering heeft e
racao veroorzaakt. Die meninj
Peters toegedaan.Zij heeft dei
tie voor de formulering van
tingssteun, zowel in Nederlanc
gegaan. Hoe is het immers mo
Nederlandse departement van
tilliaanse collega's een verzoel
landse regering aanvaardbaa
van het Nederlandse departei
dit vervolgens als "niet accept
datminister Marco de Castro i
gemengde commissie- vergade
vraag te bespreken, en vervolg
de van Financien reageren me
met ambtenaren" en "de heer i
internezaken te maken."

Drs Frans Engering sprak tij-
denszijn bezoek op Curagao ook
met een delegatievan deopposi-
tie- partij PNP. Lijsttrekster
Maria Liberia- Peters van de
groene partij weet een week na
zijn vertrek, echter niet meer
wat voor waarde zij aan dat ge-
sprek moet hechten. Reacties op
zijn uitspraken, onder andere
dat de oppositie- partij niet vol-
doende bij de formulering van
het beleid betrokken is en de
noodzaak dat de oppositie, het
vakbondswezen en de werkge-
vers- organisaties hetbeleid on-
dersteunen, wil zij dan ook niet
geven.

1Dë llëlè kwestie is voor de PWF
niet meer duidelijk. De uitspra-
ken van premierDon Martinabij
hetversturen van heteerste ver-
zoek om begrotingssteun vorig
jaar, liggen nog vers in het ge-
heugen van Liberia- Peters.
Toenverklaardehij: "Dekogel is
door dekerk." Deresultaten zijn
echter genoegzaam bekend: de
Antilliaanseregering kreeg nul
op hetrekwest omdat de aan-
vraag niet voldoende onder-
bouwd was.

Het bleek noodzakelijk dat
Nederlandse ambtenaren sa-
men metAntilliaanseeconomen
het tweede verzoek zouden for-
muleren. Een delegatieis inmid-
dels op Curagao geweest en de
aanvraag is de deuruit: "Op het
vliegtuig naar Nederland", al-
dus Maria Liberia-Peters.

"Logischerwijs concludeer je
dandat deAntilliaanse regering
toch zeker tachtig procent kans
van slagen heeft dat de Neder-
landse regering akkoord gaat
met het verzoek om extra begro-
tingssteun." Groot was dan ook
de verbazing van dePNP- dele-
gatie die met Engering sprak
toen hij letterlijk zei: "Zoals de
aanvraag nu op tafel ligt, haalt
'ie het niet in Nederland." Vol-
gens Engering moet het beleid
immers verder uitgewerkt wor-
den: meer bezuinigingen, liefst
dit jaarnog en een extra hoofd-
stuk in het 'adelanto' program-
ma waarin de voorstellen voor
een stimuleringvan deeconomie

zijn opgenomen. Blijkbaar is er
in Nederland dus geen enkel
overleg geweest tussen de
ambtenaren van het departe-
ment van Financien en hun col-
lega's van Economische Zaken,
concludeertLiberia- Peters.

VLIEGTUIG
Zij zegt dan ook niet meer te

willen reageren op hetgeen
Engering gezegd heeft: "Zolang
deregering haar standpunt niet
duidelijk maakt, kan de PNP er
geenzinnig oordeel over vellen."
Deoppositie- partij neemt eep af-
wachtende houding aan: "Ik zie
niet in wat wijin ditstadiumnog
kunnen doen. Het verzoek is
weg, met hetvliegtuig naar Ne-
derland,en ligt in Den Haag. De
Antilliaanse regering gaat daar
in april naar toe om deuitslag te
horen en daar moeten wijmaar
op wachten."

MIL-koor met
vertraging in
Santo Domingo

SANTO DOMINGO — Het
koor van het Maria Immaculate
College, MIL, en het ensemble
Adjadjo van ImanLandheer zijn
benouden, maar met een vertra-
ging van twee uur in Santo Do-
mingo aangekomen. Daarom
moest het welkomst- concert in
de 'reis- plunje' worden gegeven.

"Ondanks de vermoeidheid is
het heel goed gegaan", alduseen
van de leden. Na het concert zijn
dekinderen ondergebrachtbij de
gast- gezinnen. De begeleiders
verblijven in een hotel.

Vandaag worden een orkest-
en eenkoor- repetitie gehouden.
De orkest-repetities worden ge-
leid door studenten- dirigenten.
Ook Adjadjo doet daaraan mee.

Zondagavond vindt de grote
opvoering plaats van een Mis
van Haydn. Vijfhonderdkoorle-
den nemen daaraan deel en drie
orkesten. Er zijn negentig solis-
ten— achtvan Adjadjo.

"Af en toe valt de stroom uit
vanwege een staking, maar de
organisatie ishonderdprocent in
orde", aldus vernam de Amigoe
vanuit Santo Domingo.

Boutique CHIC
Met dePasen uit?

Kom dan even langs
om onze nieuwe
kollektiete
bekijken «*-^ _a_~Z''^^
Winkelcentrum Brievengat -

1 Tel.: 76055

c~ "" " -Na jaren nu weer verkrijgbaar:

j II H.HÖETINK

I HET PATROON
VAN DE OUDE
CURACAOSE

i. SAMENLEVING \

,|ïlïlïflïlïlïllTl""'""'"""'" 'x: ■■■-■■■■■■■■"■ ■■^■■■■■■^■;i-|-i-iïiv mtittttittmtitÉitttllmtttttttatÉlmtm^

] ANTILLIAANSE REEKS
SERIE HERDRUKKEN UITGEGEVEN OP INITIATIEF

VANDE UNIVERSITEIT VAN DE NEDERLANDSE AN-
-5 TILLEN

VIJFDE, METEEN HOOFDSTUKEN EEN
LIJST VAN ERRATA VERMEERDERDE DRUK

DEZE UITGAVEKWAM TOT STAND MET
MEDEWERKING VANSTICUSA

i^k^^*^oAmmlmTmm^L______^

I €JMy_TA BOEKHANDEL SALAS

MEYER TRANSPORT

Telefoon614766 Polarisweg

JS_S_ = == ,
-€IK€ ZATERDAGAVOND-

***************B__SB£QM
***************

I Vanaf 19.30 uur kunt Uop het
Belle Terrace Restaurant

genieten van onze:
— Barbeque en Salad-Bar— Live - muziek
— Romantische sfeer
— Zicht op zee
it-**********.****

Reserveer nu Uw tafel bij ons!

c&Wila ""Beach ""Hotel
\ Penstraat 130 - Tel.: 614377
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WILLEMSTAD- De consul-
generaal voor Frankrijk in Rot-
terdam, Bernard Morbieu, heeft
Wm8 tot 10maart een kennisma-
kings- bezoek aan Curagao ge-
bracht. Hoewelde meeste consuls

alhier verantwoording afleggen
aan eenconsul-generaal in dere-
gio, valt de Franse consul onder
de jurisdictievan de consul- ge-
neraal inßotterdam. Consul- ge-
neraalB.Morbieu(l) maaktever-

gezeld van de Franse consul op
Curagao, E. Gorsira (m),
woensdag zijn opwachting bij de
gouverneur van de Nederlandse
Antillen,prof. dr.RA. Romer.
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Do you speak English well?
Do you like talking to people?
Then we have the right job for

you, with a guaranteed minimum
salary.

For application, please call 29024
and ask for Helen or Glenda.

ABN Bank
Aruba Branch

Nosta ofrece natur nosklientenan eu nan salario tacore via
nosbancoribauncuentacorrienteesiguientefacilidadnan:
A. Sobregiro riba nan cuenta corriente

B. Financiamentopa compra,construccion, reparacion of modernisation
di vivienda

C. Financiamento pa compra di auto

D. Prestamo personal

E. Servicio di paga bo cuentanan di telefon, awa, corriente etc.

F. Servicio pa obtene vn tarjeta di credito

G. ' Cuenta di ahoro

G. Facilidad pa habri vn cuenta na Hulanda pa estudiantes
EsakitadjiesalgundietantisimobeneficionancuAßNßANKtaofrece
pa anjas largo caba.
ABN BANK, e banco eu oficinanan den 44 pais rond di mundo.
Abo tambe ta eu ABN BANK?
Pa mas informashonsea asinabon di jamanos natelefon nr. 21515 y nos lo
atende bo gustosamente manera semper.

_M_ tencion personal pa su clientenan

O o Banco di confianza

N_*_-_.«.._,*_
Aruba Branch

Mapr

iH_i_Hi^MHM-a__M___H_K_Hß>*-ii^^^"-M^*PHi^BBBMBMBBM_-H-_B_H_B_a_HH__H_H__H

ifflMß' .r__l%, NAPA DI SIMAN®
__a__^ / JÊWkI VALIDO DIABIERNA V DIASABRA SO

Ui2%M CAMPING OUTDOOR TENT - » „,_, * 7^
San Nicolaas -sn _,_... UVj»J
Lagoweg 40 A\3 lO Philips É&?X ■ * „ ((V I -SS Table ■____.Ha°SSd

32 KfflH G"S,O°,

20% S_r,r^p !^L Facilito
v/w /^„ \ Obtenibel na

Ice jug 5 gallon ü' (F. 47.951 AMC San Nicolaas
Camping Tent -^ Showroom
Diving Equipment Fergusonstraat 41
Rod 8C Reel Segundo piso O'stad
BB.Q. Grill (ThuWoM) /_V^\_
Gas Lamp x^«°»*= vmtx^y M^^l_LVf mr i^ rKerosin Lamp Bk^vlS' / r\ __■ ■F.V.C. Chair m_»__-^\\^ BffilRubbermaid Storage Box. _-^\\_^ l_#_S _____________
Generator 2600 WF. 795,--
Generator3750 WF. 995,-- §\ I
Eternit asbestplaten 5.5 mm 6' F. 16,50 mm - t
,

Eternit asbestplaten 5.5 mm 8' F. 22,50 esQUirwlX B ■
Liquidacion di Staal (^3o%^) CT-1978RL Jgr
Da haCÏ lliaarDa StOCk nObO \__ _^/ 19 dla9on"»l«!""'" corn.rscr.enand 20-lundlonr » 1- -- "^ remole control

Platijzer - rondijzer - betonijzer - NATIONAL COLOR TV. 19" CT. 1978 RLvierkantijzer - hoekijzer - pro- Remote Control F 1095,---fielbuizen - zwarte platen -ge-
galvaniseerde platen - UNP bal- NATIONAL COLOR TV 14" CT 1477 F 695 --ken - Ipe balken.

CASH 8t CARRY(30%) MIHOR CALIDAD MIHOR PRUS
Tomatenstraat z/n V E SERVICO UNICO

mmW l V W^^^LW

f " \

flfl MASTERCARGOinc

vËL^J^L ~ wF*jr _ t]|op__ï_ P»

FOR THOSE WHO THOUGHT
A GOOD FREIGHT SERVICE, IS AS SCARCE AS HENS' TEETH

Services USA/Europe/PuertoRico/Curacao/Panama

JOB OPPORTUNITY

A Tourist-Oriented business needs a

DRIVER
He must be a serious person and

have some experience.

For more information phone:

JJ rfa^T*- puUkidaé arvba n.v.T.

VL foot »#y to"»_fi»*t<l*§tliiinq

Tel: 25132 or 32299

ARUBAART CIRCLE
Proudly Presents

■i_an tececrr
Pianist

___ wÊÉk
_______ __. _■ _B___

_■___■
/ . ■<<

_^_fe_3B_^_^_^_^_j _F3

tlfl Wednesday, March 16, at 8.30 p.m. Kfl
____■

Cas di Cultura
■{I In concert with works by: __fs_|

Brahms, Schumann, and Chopin B3j
Tickets AtI*I<_." on sale at bookstores
and on theevening ofthe performance __H__l
Br^fflßß _F___U____J_i __U_ffl_J________ ■!__________■_________Heail Sf'lUïl!nrn______S

TA HUUR
Espacio pa Oficina/Showroom

1) Schelpstraat nr.sB 160m2 AH. 2500,00

Cada espacio tin su propio toilet y airco unit

Espacio pa Warehouse
Dltaliestraat nr. 13 300m2 Afl. 1250,00

£ espacio aki tin su propio toilet.

Pa mas information yama libremente na:
PROPIEDADESIIAItütI N.V.
Schelpstraat 58-A Tel.: 25523 of32789

————————————————————————————
(%m SET A R

Bekendmaking
In verband met verbouwing van kantoor Abonnee Admini-
stratie van SETAR te Hendrikstraat 20-22, zal ditkantoor

GESLOTEN
zijn voor hetpubliek vanaf dinsdag 15maartt/m don-
derdag 17 maart 1988.

SETARta participa eu, pa motibonan di renobacion di Ab-
onnee Administratie, su kantoor na Hendrikstraat 20-22 lo
ta

SERA
pa publicofor di diamars 15 di maart, te eu diahuebs 17
di maart 1988.

SETARhereby announces that, inconnection with renova-
tion of the Administration office at Hendrikstraat 20-22, its
office will be

CLOSED
for the public from tuesday, march 15, till thursday,
march 17,1988.

VERGUNNINGSVERORDENING
De Ministervan Justitieen Volksgezondheidmaaktbekend, dat een inge-
komen verzoekschrift terverkrijging van

EEN BIERHUIS EN EENRESTAURANTVERGUNNING A
ter exploitatie in het perceel Wilhelminastraat49, ingaande 14 maart
1988, gedurende 14dagenop hetBestuurskantoorbijhetCentraal Bureau
Juridischeen Algemene Zaken, ter inzage ligt.
Bedoeldevergunningen gevenrecht totverkoopin hetkleinvan zwakalco-
holischeen alcoholvrijedrank en spijzenvoor gebruikterplaatsevoorwel-
ke de vergunningen gelden.
Gedurende genoemde termijn van 14 dagen heeft eenieder het recht
schriftelijk zijn bezwaren tegen veriening der vergunningen kenbaar te
maken.

( AMERICAN DUTCH TAX SEMINAR IN ARUBA
Op vrijdag 8 april 1988wordt in het Golden TulipAruba Ca-
ribbean Hotel een seminar gehouden met als hoofdonder-
werpen:
* concordantie vennootschapsrecht in hetKoninkrijk

der Nederlanden
* Fiscaal domicilie van ondernemingen
* Het nieuwe profiel van Aruba in het Koninkrijk
* Protection ofAssets/Transfer ofCorporate Seats
* An econoclastical view on Dutch Caribbean Tax Ha-

vens: areDouble Taxation and Exchangeof informa-
tion Treaties with North-Americaa conditio sine qua
non?

Als sprekers zullen o.a. optreden:
Prof. Mr. W.C.L. van derGrinten,
emeritus hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nij-megen.
Prof. Mr. A. Nooteboom, oud-staatssecretaris van Finan-
ciën, thans buitengewoon hoogleraar belastingrecht aan
deRijksuniversiteit van Groningen.
Mr. J.D. Kleyn, resident partner New York, Loeff en Vander Ploeg.
James Spence Stewart, Q.C.. senior partner Toronto, Du-
vernet, Stewart Thornley-Hall & Boyden, voorheen SeniorCounsel Canada Department of Justice.
Voor een gedetailleerd programma kunnen belangstel-
lenden zien melden bij:
StichtingAMERICAN-DUTCHTAX SEMINARS te Aru-ba, telefoon 22947 - telefax 21303 of 22598. t.a.v. mevr. mr.\F-E-E. TjongAjong. J

ENTERTAINMENT I
wjWtffttZondagavond gezellig uitgaan in VISAGE

j tientot vier uur in deochtend DAN- 'f7" <*r SEN op de tonen van twee topbands
L van Aruba, Wij verwachten U.

' Or_nSdBAru__ GtCl/pQCG P72SM
,| ' DeCiightclub TAKE AWAYTEL:33S4I >€JSBA_W <van Aruba Geopendvan 11.00a.m. tot 06.00 a.m., __T»V GOLDEN TULIP I

V VU^/fANDANGO NIGHTCLUB CATERING
7 proudlypresents: voor welke gelegen-I tui April 4th, 1988 heid ook,f THE CHARLES bel 24544ST. PAUL SHOW Dei_w*4

wtohwto !I daily curtain time10.30p.m. Restaurant j
1 except Mondays Wij geven U gaarne eenClub open Irom 9:00 p.m. till 2:00a.m. urflKHl._m__-_._S __
I Cover charge show-time $7.50 min. 2 drinks vriJDllJVenae Onette. J
J For reservations please call 33555 ■l Gezellige sfeer, goede service
7 vindt Uin Wij verwachten U voor lunchI RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR ,
i r\ r* /n (6.00-7.00) of dinner (18.00- <

I S^G3£^/ 2300)-
-7 C^'_?HÏ_l\JSm.€?M; Telefoon 22977 of 27833.I , j
[ Boulevard Theatre
f T TODAY "IT "AY

|J- -tB:lSp.m. -"- 8t 8:45 Pm-

-1 I m\^_____*____S mW—mM I ******************* 9

B^_^_P^__l__>*__________! y"/ ______ _^* ——%—»—»*-'
1 I B_T_—_ft» W"I^—JWJK . Aa3___l l_r__Th»M*wGO:»<*

[ COMEDY 14yrs. ALL AGES

[ today Drive -In 'f at 12.00 p.m. TODAY !( at 8:30 p.m. & 12:00 p.m.
9 J| SUNDAY at 9:00 p.m. '
y ■■ ' ___^_p _W ''I OBSENIDAD vMfg^^W^
7' QFY l\/in\/IF io ************************ 1

THE RUNNING MAN 1
' ************************ 1

SCIENCE FICTION 14yrs. 6A~- —*- -ir -tf- -if- -tr- it lr TT -Q- ij- -»

AMIGOE4



AGENDA

ARUBA
KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/H.OO-17.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.

Voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
22950en 22316.pageboy: 127-743.

Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.
pOUTIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag enVfi)dag en kunnen iedere dag tussen 08.00--2.00/14.00-17.00 uurworden opgegeven;behalve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
°P maandag en donderdagvoor 10.00uurbinnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
"nsdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPENBOULEVARD THEATER'■20.15uur Back tothe beach (14jr.);24.00
"Ur Obsenidad Total (18 jr.).
"■2o.4suur Spaceballs (18 jr.).
UHIVE-IN: 20.30+ 24.00 uur The Running
ma" [with Arnold Schwarzenegger] (18 jr.).

BOTICA'S (nachtdienst)
rabao brug: del Pueblo, tel.: 221 54.Zaribabrug: San Lucas, tel.: 45119.

WACHTREGELING DOKTOREN
Madiki, Tanki Flip, Noord, TankiLeenden, Paradera en Sta. Cruz: dokterE.°e Cuba, Sta. Cruz 56, tel.: 25666.J;0s Chiquito, Savaneta en San Nicolas:a°KterE. Bodene, viaCentro MedicoSan Ni-co|as, tel.: 48833.

JMT GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;Word:tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:'e|: 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:■^020/48301; San Nicolas:tel.:4s9o6; Da-
"a. tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-

eVoor brandgevallen, ongelukken of«n of ander ongeluk gelieve
op tebellen, tel.: 115)

TELEARUBA
VRIJDAG: 18.00 Archie & Sabrina;
'B-30 CNN international news; 19.30
Memoria; 20.00 Telenoticias;20.30 Mo-Vleo' 'heweek:«Batpeople»; 22.00Lar-y King show; 22.50 Showbizz today(CNN); 23.30 Sluiting.

ZATERDAG: 18.00 Start here; 18.30'hose amazing animals; 19.15Science* technology; 19.25Big story; 20.00It's
allying; 20.30 Spotlight on sports; 21.20

international news; 21.50 Estreno:
"aam s son»; 23.30 Sluiting.

D'VERSEN
INFORMATION CENTER: dage-rs geopend van 07.00-20.00uur; na 20.00Urnformaties viaverkeerstoren.

ÊSSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
teri Uurper aS geopend(alleen geslo-
no v„an zondag 20.00 uur tot maandagmor-9en07.00uur)

Ta!_!ER HORACIO ODUBER HOSPI-
/(r„L(te|:243oo):bezoekurenls.oo-15.45/18-30-i9.3ouur.
KON| NG|N W,LHELM|NA FONDS (te| .
woo ': informatiecentrumPaf]? 9 Qeopend van 08.30-12.00 uur -ardenbaaistraatB(boven).

!wlENA°EFESTIVAL: 19.30uur in San
dans 'oP|reclen van Tipico Arubano,
Rott sTf. P'Tne Alimah en soundsystem

Waterdag
Mn RSEN
ninc_. ? HISTORIKO ARUBANO: ope-
-12 Qn7l

denmaandagt/ mvrijdag van 09.00-- 12 qqJ60°-19.00 uur;zaterdagvan 09.00-

UjKEAA„JrI,yENS-' GEZINS" EN HUWE-
ieMoeilijkheden (Lagoenweg 9A,
12on /'..'„9): iedere werkdag van 07.30--spraL. 3'o?" 16-30 uur <00k m°gelijk af-haak te maken via tel.: 23145of 25111).

Aruhf. _iticnt'n9 Hulpaan SlechthorendenEarS, (Lionsgebouw t/o
12 00/1. iJ? da9elijks geopend van 08.30--<un/13.00-16.30uur.
SPORT
fivERENIGING 'ARUBA MARLINS'

8 f donderdag): 17.30-18.30uur
an Not_|SSen"Golden TuliD Aruba Caribbe-
dbi^ag): 14.00-16.00uurzwemlessen (
vra<_' 'CD Een F)voorkinderen en vol-lenen - POVA-zwembad.

J^CHTING SCHOOLZWEMMEN: iedere
Zvv'erda9morgen van 10.30-11.30 uur
Ar,l es in de zee voor het Golden Tulip

Caribbean Hotel.

baan GEN (Aruba Ariba): 09.45 uur Aru-
t. <j„ Paren- kampioenschap - Essoclubie seroe Colorado.

10onLTENNIS (overheidsdiensten):

""" uur start kampioenschap - Sporthal.

Mu___ 'S (ALTB): 09.00-16.00 uur
n's. arkamP'oenSChappen " Marlboro Ten'

ManZ. A,LL (ASB): 1200 uur Duracel vs
Stars i_'oo uur Jani's Hemco vs WRH
CariK_. 00 uur La Confianza vs Athletics -IDe"terrein.

Tromp: inschrijving nog open

Deelnemers in atletiek, schermen
en boksen naar Olympische Spelen

ORANJESTAD — Drie
sportbonden, atletiek, scher-
men en boksen, hebben het
Arubaanse Olympisch Comi-
té (COA) laten weten naar de
Olympische Spelen in Seoul
te zullen gaan.

Volgens de COA- voorzitter,
Dooley Tromp, is echter nog
niets concreet. Alle sportbonden
op Aruba hebben tot en met 15
maart de gelegenheid te laten
weten of zij naar Seoul zullen
gaan. De Olympische Spelen
worden in september in Seoul,
Zuidkorea, gehouden.

Dooley Tromp zei verder dat
wat betreft de onkosten voor
deelname, de organisatoren een
deel hiervan zullen betalen, de
bonden die gaan deelnemen een
ander deel betalen, terwijl het
COA voor het resterend deel de
handel en de overheid zal be-
naderen.

Tromp deelde verder mee, dat
hetbezoek van de voorzittervan
Internationale Olympisch Co-

mité, Juan Antonio Samarach,
aan Aruba is uitgesteld. Op de
Panamerikaanse Spelen van vo-
rig jaar in Indianapolis gafSa-
marach tekennen, dat hij op 28
maart dit jaareen bezoek aan
Aruba zou brengen. Gisteren
kwam berichtbinnenvan Sama-
rach, dathij zijnreis heeft uitge-
steldennu in demaand julinaar
Aruba zalkomen.

BABY
Hij vergeleek het Hyatt Hotel

met de geboorte van een baby,
dievandaaghaar eersteverjaar-
dag vierde, doch wees er wel op
dat voor de toekomst de 'anti-
conceptiepil' gebruikt zal moe-
ten worden, omdat het er nu
reeds naar uitziet, dat de rege-
ring haarplannen omeen aantal
hotelkamers te verdubbelen ver
zal overschrijden. Hij stond nog
stil bij de vele andere activitei-
ten van de regering om vooral
ook meer verscheidenheid in de
economie te brengen.

Tot slot sprak dr EbboRuiter
van Beach Front nv — die de op-
tie op hetHyatt- terreinkreeg—

zijn voldoeninguiten stelde, dat
de goede voorbereidingen iets
meertijd vergen, zodat niet op 1
april aanstaande, maar 1 juni
aanstaande officieel met de
grond-werkzaamhedenvoor Hy-
att Aruba zal wordenbegonnen.

Dr Ruiter verklaarde dat de
opening van Hyatt Aruba ge-
steld blijft op 1 augustus 1990.
Voortshaaldehij aan,dat tijdens
de persconferentie ter gelegen-
heid van de ondertekening van
het fïnancierings- contract door
depers de vraag gesteld werd of
nu de financiering Japans was
alles de Japanse weg zou gaan.
Hierop werd toen ontkennend
geantwoord. "Vandaagblijkt, al-
dus drRuiter, "dat het antwoord
juistwas: een Duitse scheep-
vaart- maatschappij met een
Arubaanse agent heeft het
contract weten te bemachtigen
vanBallast Nedam voor vervoer
van het materiaal".

Aandacht voor
Aruba in
Boston Herald

ORANJESTAD — Aruba
heeft weer de nodige publiciteit
gekregen voor zijn toeristen- in-
dustrie.Ditmaal in het dagblad
'The Boston Herald. Onder de
kop 'Aruba, a mix of Caribbean
flair, European flavor' beschrijft
redacteur Bob Taylordehele toe-
ristische situatie op Aruba. Het
artikel wordt met de nodige fo-
to's geïllustreerd.

Geen overleg gepleegd
Racing Association ontevreden
over organisatie dragraces

ORANJESTAD — Het be-
stuur van de Aruba Racing
Association (ARA) is niet te
spreken over dewijzewaarop
de dragracesvoor dekomen-
de Koninginnedag georgani-
seerd worden.

Op de eerste plaats, aldus
blijkt uit een verklaring van de
ARA, is de organisatie niet te
sprekenoverhet feit, datderace-
directors, Chito Croeze enWally
Bell, individueel de dragracers
benaderen om aan de wedstrij-
den deel te nemen. Hierbij wordt
geen rekening met de ARA ge-
houden. Dit zou tegen de ge-
maakteafspraak tussenRockets
/Lucor en deARA zijn.-

Voorts isde ARA hetniet eens
met het programma, dat door
Rockets/Lucor werd opgesteld,
omdat dithelemaal nietbespro-

ken werdmet deARA. HetARA-
bestuur verwacht dat Rockets/
Lucor haar positie indeze zal
herzienen met deARA aan tafel
zal gaan zitten om een en ander
te bespreken.

Walter C. (Wally) Bell kwam
gisteren uit deVerenigde Staten
opArubaaan. Speciaalom deRa-
ceway tePalo Marga te inspecte-
ren, omdat plannen bestaan om
met twee auto's tekomen, waar-
in zich straalmotoren bevinden.
Met dezewagens— die overal in
de districten geshowd worden —zal tijdens de dragraces een show
worden gegeven.

Voor deze internationale
dragraces worden deelnemers
verwacht uit Curasao, Venezue-
la, Puerto Rico, Bonaire en een
grootaantalvan Aruba.

Politieke spelletjes
Nisbet: gehandicapten moeten
meteen onderstandkrijgen

ORANJESTAD—PPA-lei-
derBenny Nisbet is met een
langeverklaringingegaan op
de uitlatingen van minister
van Welzijnszaken, mr Mito
Croes, datop hetogenblikeen
gehandicapte geen onder-
stand ontvangt wanneer dit
reeds in gezinsverbandwordt
betaald. De minister stelde
wel, datderegering doende is
om de wettelijke regelingen
zodanig te veranderen, dat
een gehandicapte boven zes-
tien jaar ook individueel on-
derstandkankrijgen.

De leidervan deoranjepartij is
hetmetdeverklaring van minis-
terCroes niet eens en haalt aan
hoein 1980deAVPen PPA, toen
in deoppositie, samenactievoer-

den tegen Het Deleid van het
hoofd Sociale Zaken, Clyve La-
clé, om van verschillende perso-
nen de onderstand af te nemen.
Naar aanleiding van de op ver-
zoekvan dePPAbijeen geroepen
Eilandsraads- vergadering gin-
gendezeplannen niet door.Toen
stonden de huidige bestuurders
wel achter de uitleg die de PPA
aan de sociale wetten gaf. Vanaf
dietijdkregen ook gehandicapte
kinderen onderstand.

Nisbet meent, dat minister
Croes zonder uitstel een einde
moet maken aan zijn politieke
spelletjesmet onderstand en dat
debewindsman moet zorgen dat
binnen tweemaal vierentwintig
uurgezorgd wordt, datde gehan-
dicapten weer onderstand ont-
vangen.

GRONDWERKZAAMHEDEN STARTEN 1 JUNI
Gevierd aan boord van Hapagg's Sierra Express

Eerste zending materiaal
Hyatt Hotel op Aruba

ORANJESTAD — Woorden van waarderingmocht de Aru-
baanseregering gistermiddagtijdenseen lunch aan boordvan
Hapag-Lloyd's containership 'SierraExpress' in ontvangstne-
menvan deverschillende sprekers over hetdoorzettenvan de
plannen om Hyatt naar Aruba te brengen. Terecht wees Jan
Verdaasdonkerop, datdevooruitgangopArubaniet alleenop
Aruba zelf, maar ook daarbuiten duidelijk merkbaar is. Het is
op internationaalgebied een gezonde en aandacht trekkende
vooruitgang.Ook de Hapag-Lloyd- lijn, diereeds veertig jaar
de haven van Aruba aandoet, is getroffen door de wijze van
aanpak.Besloten werd datdebekendefotograafRob Vermeer
(Checkpoint Color) een dia-presentatie zal vervaardigen, die
Hapag-Lloyd in haar presentaties overal ter wereld zal op-
nemen.

In beperkte kring — vanwege
gebrek aan ruimte — werd gis-
termiddag tijdens een goedver-
zorgde lunch aan boord van de
'Sierra Express' het feit her-
dacht, datde eerste zending ma-
terialen voor het Hyatt in de
Oranjestad- haven kon worden
afgeleverd. Onder de gasten be-
vonden zich gouverneur Felipe
Tromp, premier mr Henny
Eman met al zijn ministers, met
uitzondering van Watty Vos die
jn p„-w- A„r wrblijft. Voortsver-

tegenwoordigers van de over-
heidsdiensten en het havenbe-
drijf, het bankwezen, ATlA-
voorzitter Hans Schnog, verte-
genwoordigers van Ballast Ne-
dam en andere belanghebben-
den. Er heerste gezien de
gastvrije ontvangst al spoedig
een geanimeerde stemming.

Martijn Tradingmanaging di-
rector, Jan Verdaasdonk, wees
erop, dat het niet verwonderlijk
is dat een gigant als de Hapag-

Lloyd- lijn ook getroffen is door
dewijzevan herstelenaanpak op
Aruba.

Alsagent moestenvele vragen
beantwoord worden waaruit wel
duidelijk werd, datbij Hapag-
Lloyd veel belangstelling voor
Aruba bestaat. In de maande-
lijkse publicatie zal Hapag-
Lloyd informatie geven over de
geweldige hotelbouw op Aruba,
waarbij ook aandachtzal worden
besteed aan de regering, die in
twee jaartijd Aruba weer op de
goede weg wist te helpen.

De Westduitse consul, Hans
Janssen, sloot zich bij de woor-
den van Verdaasdonk aan en
stelde dat in dieveertigjaren Ha-
pag-Lloyd Duitsland dichter bij
Arubabracht. Hijhoopte spoedig
het eerste vliegtuig met Duitse
toeristen opArubaansebodemte
kunnen verwelkomen.

Na het goed verzorgde koud
buffet, waarbij de gastenkonden
ervaren, dat ook de Hapag-
Lloyd-keuken erzijn mag, sprak
de minister van Economische
Zaken en Toerisme, Don Man-
sur,zijngelukwensenuitbij deze
nieuwe mijlpijl in de Hyatt- ge-
schiedenis voor Aruba.

Luchthavenmeester Nicolas:
EEG- gelden worden gebruikt
voor verbetering luchthaven

AEROPUERTO REINA
BEATRIX—De directeurvan
de Arubaanse luchthaven,
Michael Nicolaas, sprak zijn
voldoening uit voor de veer-
tien miljoen die de EG be-
schikbaar steldevoor deAru-
baanse luchthaven. De Ami-
goeberichtte daaroverreeds.

De directeur van de luchtha-
ven zette uiteen, dat nu onder
meer in het kader van de ver-

betering van de infrastructuur
van de nog steeds groeiende
luchthaven een 'instrument lan-
ding system' geïnstalleerd kan
worden. Dit houdt in dat alle
soorten vliegtuigen, waaronder
ookDC-10's en JumboJets,nu te
allen tijde de Arubaanse
luchthavenkunnen naderen om
te landen. Aruba kan aan welke
luchtvaart- maatschappij dan
ook de garantie geven, datzij de
Arubaanseluchthaven onder al-

Ie omstandigheden kunnen
naderen. Hiervoor zullen de mo-
dernste apparaten op dit gebied
worden geïnstalleerd.

Nicolaas zette uiteen, dat ook
de verkeerstoren modern mate-
riaal — semi radar — ter be-
schikking zal krijgen. Hierdoor
kan directgezienworden uitwel-
ke richting een vliegtuig Aruba
nadert. Ookkomt ermodern ma-
teriaal waardoor speciaal de
weersomstandigheden — vooral
in deavond—doorgegeven kun-
nen worden. Ten einde het ver-
keer op de luchthaven zelfte ver-
beteren, komt hiervoor een
nieuw systeem, waardoor bij-
voorbeeld het verkeer van de
vliegtuigen en detrucks van Es-
so Petrolera beter geregeld kan
worden.

Het door de EG beschikbaar
gestelde bedrag wordt geheel
aan de luchthaven besteed. In
het bedrag zit ook geld ter ver-
betering van de verlichting van
de landingsbaan, waardoor de
piloten vooral inde avondurenof
bij regenweer een beter zicht
hebben. In dezeekomen licht- in-
stallaties, die de piloot be-
hulpzaam moeten zijn in de
laatste fase van zijn landing, die
erg moeilijk is.

"Al dezevoorzieningenkomen
de capaciteit en veiligheid van
onze luchthaven ten goede", al-
dus de directeur van de luctha-
ven in eenreactie op de veertien
miljoen die door hetEG- ontwik-
kelingsfonds ter beschikking
van Aruba werd gesteld.

Seminar over internationale
fiscale en juridischewereld

ORANJESTAD—Vrijdag 8
april wordt in het Golden Tu-
lip Aruba Caribbean Hotel
een seminar gehouden, geor-
ganiseerd door deAmerican-
Dutch Tax SeminarsFounda-
tion. Hierbij zal depositie van
het land Aruba in die interna-
tionale fiscale en juridische
wereld worden gelicht door
gerenommeerde sprekers uit
Nederland, Noord-Amerika,
de Nederlandse Antillen en
Aruba.

Prof. mr W.C.L. van der Grin-
ten (emeritushoogleraar aan de
Katholieke Universiteit van
Nijmegen) zal spreken over
'Concordantie ven-
nootschapsrecht in het konink-
rijk derNederlanden. ProfmrA.
Nooteboom (oud-
staatssecretarisvan Financiën,
thans buitengewoon hoogleraar
belastingrecht aan deRijksuni-
versiteit van Groningen) over
'Fiscaal domicilie van onderne-
mingen en het nieuwe profiel
van Aruba inhetkoninkrijk. Mr
J.D.Kleyn (resident partner in
New York van het bureau Loeff
en Van derPloeg) over 'Protecti-
on ofassets/transferofcorporate
seats'. James Spence Stewart,
Q.C. (senior partner in Toronto,
Duvernet, Stewart Thronley-
Hall andBoyden, voorheen seni-
or counsel Canada Department
of Justice) over 'An econoclasti-
cal view onDutch Caribbean tax
havens double taxation and ex-
change of information treaties
with North America a conditio
sine quanon?'

'Alseregasten zijnuitgenodigd
de president van het ge-
meenschappelijk Hof van Justi-

tic van de Nederlandse Antillen
en Aruba, mrJaimeSaleh, en te-
vens de senior counselor for in-
ternationale tax matters (Uni-
ted States Department of Justi-
ce) mrJamesP. Springer.

Het seminar wordt gesloten
meteen discussie-ronde waarbij
omtrent de verschillende onder-
werpenvangedachten gewisseld
kan worden. Een forum, be-
staande uit juristen en econo-
men van Aruba en de Neder-
landse Antillen zal hieraan lei-
ding geven. Voor een gedetail-
leerd programma kunnen be-
langstellenden zich melden bij
de stichting American-Dutch
Tax Seminars, op Aruba (tel.:
22947), telefax 21303 of 22598,
ter attentie van mevrouw mr
F.E.E. Thon Ajong.

Politie ingeschakeld

Leerling betrapt
met marihuana

ORANJESTAD — Dat de op-
roep van leraarJuanFarroenige
vruchten begint af te werpen en
datopscholen strengerwordt op-
getreden tegen het gebruik van
drugs, bleek gisteren op een der
scholen. De LTS te Tarabana
vroeg politie- assistentie daarde
zeventien- jarige J.R. was be-
trapt, terwijl hij marihuana aan
hetroken was. De leraar nam de
marihuana af, waarna de jonge-

man agressiefwerd en de leraar
beledigde. Hij sprong op de fiets
van een der andereleerlingenen
ging er vandoor. Later werd de
fiets bij een snackbar terugge-
vonden. De zaak werd in handen
van de Kinder- en Zedenpolitie
en Sectie Verdovende Middelen
gesteld. In de middaguren
meldde de jongemanzich bij de
Kinder- en Zedenpolitie waarbij
een stevige uitbranderkreeg.

ARUBAANS COMMENTAAR

Kwalijke zaak
STEEDSMEER WORDT de indrukgewekt, datwanneer

er op Aruba positieve gebeurtenissen plaatsvinden die
duidelijk wijzen in derichting van economisch herstel, er
mensen zijn, diemetverklaringen degoede naam van Aru-
ba en de gemeenschap onnodig in diskrediet menen te
moeten brengen.

Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de verklaringen en
publicaties — voornamelijk van de oppositiepartijen —
rond de oprichting van een maatschappij, die zich bezig
gaat houden met de invoervan benzine en andere oliepro-
dukten. Doordat menzich nieteerst behoorlijk opdehoog-
te stelten omdatmen haastheeft om met "iets" te kunnen
komen, wordt er zomaar gesproken over een nieuw schan-
daal.

Duidelijk blijkt dat hier geen sprake is van een "schan-
daal", zoalsmen zo graaghadgezien, maardat hier denor-
male weg is bewandeld om voor een notaris een ven-
nootschap op terichten. Dat hierbij gebruikwordt gemaakt
van een soort trustmaatschappij, die al jarenlangfungeert
bij het oprichten van bedrijven — waartegen al die jaren
nooitbezwaar werdgemaakt—is nietsbijzonders. Mensen,
die werkelijk op de hoogte zijn, weten uit de statuten van
vele bedrijven, datditsysteemopArubaenalleeilanden van
deAntillen al jarenwordt toegepast.

Wij vinden het een kwalijke zaak, datpersonen die zich
geroepen voelen om kritiek te leveren— wij hebben niets
tegen opbouwende kritiek — daarbij niet aarzelen om de
goede naam van mensen, diewel vertrouwen in Aruba heb-
ben te grabbel te gooien. Daarmee is Aruba niet gediend en
men maakt zichzelf daarmeebelachelijk.

Verhoging eersteprijs

Twee winnaars
in lotto

ORANJESTAD — Bij de
gisteravond voor TeleAru-
ba gehouden trekking van
de Arubaanse Sportlotto
bleken twee inzenders de
vier getrokken nummers— 9-17-3-14 — goed te heb-
ben geraden. Zij delen sa-
men de eerste prijs van
31.123,70 florin en ontvan-
gen ieder 15.561,65florin.

Voor de tweede prijs, drie
nummers goed, waren er niet
minder dan 158 goede inzen-
ders, die ieder 58,20 florin
ontvangen. Volgende week
wordt weer gestart met een
eersteprijs van vijfmille.

Het bestuur van de Lotto
heeft kortgeleden vergaderd
en besloten dat deeerste prijs
binnenkort op twintigdui-
zend florin gesteld gaat wor-
den. De deelnemers- formu-
lieren worden dan ook met
één florin verhoogd en gaan
voortaan drie florin kosten.
Wanneer dit alles ingaat, zal
binnenkort op een persconfe-
rentie worden bekend ge-
maakt.

TMNTTARIA
DRUGSTORE

Dakota ShoppingParadise
Tel. .22450

drogisterij
Cosmetica - Parfum - Cologne -Artikelen voor -Babies -School-*ado- Naaien-Haar, etc."ORDENSICE CREAM

Bekijk onze wekelijkse specials
nietgoedkopeprijzen.

ORANJESTAD—Aan boord
van deHapag-Lloyds 'SierraEx-
press' vond gistermiddag een
lunchplaats in verband met de
eerste zending containersvoor de
bouw van hetAruba Hyatt Re-
gency Hotel. Op de foto gouver-
neurFelipe Trompenpremier mr
HennyEman metdekapitein van
het schip,Claus Stuthmann; Jan
Verdaasdonk, managing direc-
tor Martijn Trading die agent
van de Hapag-Lloyd is en Paul
Holtel, regional director Hage-
meijer nv.

■Mj Uitslag
Trekking

■ 10 maart 1988

fair i
Marlboro "

Eerste prijs: 31.123,70
twee winnaars

Tweedeprijs: 9.193,50
158winnaars, ieder 58,30
Eerste prijs volgende

week 5000,- florin

Met complimenten van:
SuperiorTobacco Co.
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Gewonden en
arrestaties op
Vrouwendag in Chili

CONCEPCION -Een arbei-
der werd gewond en 196 perso-
nen werden gearresteerd toen
dinsdag inChili deInternationa-
le Vrouwendag gevierd werd.

Onder de gearresteerden een
religieuze en zes buitenlanders,
aldus de politie die verder geen
details gaf.

De ergste incidenten deden
zich voor in Curanilahue op 620
km van de hoofdstad Santiago.
.Daar werd een man aan het
hoofd gewond en trad de politie
hard op tegen demonstranten.
De politie zegt datzij door de be-
togers bekogeld werden met ste-
nen. Bij depogingen de rust te
herstellenwerd deman gewond.
Hij is opgenomen in het zieken-
huis.

In Santiago werden drie auto-
bussen in brand gestoken en
raakten drie agenten gewond
toen zij bekogeld werden met
stenen.

Argentinië belooft
IMF orde op zaken
te stellen

BUENOS AIRES — Argen-
tinië heeft het Internationale
Monetaire Fonds (IMF) be-
loofd zijn begrotings- tekort
drastisch te verkleinen en
eveneens deinflatieen decol-
lectieve uitgavenflink te ver-
minderen. Deze toezeggingen
staan in een intentie- verkla-
ring die het Argentijnse mi-
nisterie vanEconomische Za-
ken heeftgepubliceerd.

De verklaring is hetresultaat
van nieuwe onderhandelingen
met hetIMF nadathet land vorig
jaarnietkon voldoen aan de toen
aanvaarde IMF- doelstellingen.
In het nieuwe documentbelooft
Argentinië het IMF in ruil voor
kredieten verscheidene econo-
mische hervormingen in te voe-
ren. Zo is de Argentijnse rege-
ring vanplan het begrotings- te-
kort, dat dit jaar7,1 procent van
het Bruto Nationaal Produkt
omvat, te verkleinentot 2,7 pro-
cent. Verder wil de regering de
inflatie, die in januari3,1 pro-
cent bedroeg, verminderen tot
vierprocentpermaandtegen het
eind van het jaar.

Jorge Elorza, een woordvoer-
dervan het ministerievan Eco-
nomische Zaken, is optimistisch
gestemd over de reactie van het
IMF. Hij verwacht dat het IMF
het Argentijnse hervomings-
plan snel zal goedkeuren en
daarna 225 miljoen dollar van
het overeengekomen steunkre-
diet van 900 miljoen dollar zal
uitkeren. Als eenmaal dit hele
krediet wordtuitgekeerd, zullen
de internationale commerciële
banken volgens Elorza ook be-
reid zijn de toegezegde 550 mil-
joen dollarvrij te geven.

DArgentiniëheeft de leningen
nodigomtevoldoen aan derente-
verplichtingen die zijn verbon-
den aan deArgentijnse buiten-
landse schuldvan 54miljard dol-
lar. Deze weekkreeg Argentinië
van de VS overigens nog een
overbruggings- krediet toege-
zegd van 550 miljoen dollar ter
ondersteuning van het Argen-
tijnse economische programma.

Niet alleen guerrilla-groepen

Politiek geweld in
Colombia neemt toe

BOGOTA — Het politieke
geweld in Colombia is weer
aan het toenemen. In de
eerste twee maanden van dit
jaarzijn als gevolg van dit ge-
weld 59 militairen en politie-
agenten om het leven ge-
komen.

Naast de aanvallen van guer-
rilla- groepen waaraan men in
Colombia zo langzamerhand ge-
wend is geraaktwas er op éénen
dezelfde dag ook sprake van een
poging toteenmoord- aanslagop
een parlements- liden de moord
op twaalf campesinos en landei-
genaren. Zo werd uit officiële
bron vernomen.

ELN-ACTIES
Indenachtelijke uren overvie-

len ongeveer honderd guerrille-
ros de gemeente Pelaya, op zon
vierhonderd kilometer ten
noorden van Bogota. Daarbij
kwamen twee politie- mannen
om het leven. Erraakten daarbij
ook vijfmensen gewond. Hetwas
een actie van de ELN- guerrilla
welke Castro- gezind is. Deze

zelfde beweging heeft twee
maanden eerder de burgemees-
ter van Pelaya gegijzeld gehou-
den,CeliarRincon. In devoorbije
drie weken heeft het Nationale
bevrijdings- leger (ELN) nog
veertien andere burgemeesters
gevangen gehouden. Van hen
zijn er twaalf ongedeerd weer
vrijgelaten. De burgemeesters
dieinhanden blevenvan hetver-
zet zijn tijdenseen militaire ope-
ratie bevrijd. Bij de actiekwa-
mentweeguerrilla- strijders om.

ELN- guerrillastrijders over-
vieleneen paardagen eerder het
dorpje San Jeronimo, eveneens
in het departement Cesar gele-
gen.Erwerden toen vierveeboe-
ren gedood, blijkbaar als repre-
saille voor het weigeren van de
betaling van de "revolutionaire
heffing", welke door de guerrilla
wordt geind. Tijdens deze bezet-
tings- actie riep men debevol-
king op nietdeel tenemenaan de
komende verkiezingen. In nog
een andere stad in Cesar, Jagua
de Ibirico, hebben guerrilleros,
kennelijk ook van het ELN, de
burgemeesters- kandidaat van

de Liberale partij Yesid Arias
ontvoerd.

Indeomgevingvan SantaCla-
ra indeSierraNevadaopzeshon-
derdkilometer ten noordenvan
Bogota, werden achtcampesinoS
vermoord. Dit waskennelijk een
FARC- actie. Deze guerrilla'
groep ispro- Russisch vaninstel-
ling. Het is nietbekend waarom
de campesinos zijn geëx-
ecuteerd.

In dehoofdstad van het Ama-
zone-departementCaqueta,Flo-
rencia, bracht hetcongreslidA»'
tonio Serrano het er levend af
toen een aanslag op zijn leven
werd gepleegd. Hij raakte daar-
bij niet ernstig gewond. Hij be-
hoort tot deLiberale partij. Twee
mannen losten schoten op hem
toen hij een bedrijf dat hem toe-
behoort verliet.

In het gebiedvan Caqueta zijn
tijdens de verkiezings- campag-
ne voor de gemeenteraden niet
minder dan veertigLiberale ka-
derleden vermoord. Senator
Hernando TurbayvandeLibera-
le regerings- partij beschuldigl
deFARC vail ditbloedbad.

Franse bisschoppen in
actie voor terroristen

PARIJS — Zes vooraan-
staande Fransen, onder wie
bisschop Gaillotvan Evreux,
maken zich zorgen over de
omstandigheden waarin de
vier leiders van de terroris-
tische organisatie Action Di-
recte in Frankrijk worden
vastgehouden. De zes
(bisschop Gaillot, de
schrijfsters Marguerite Du-
ras en Francoise Sagan, de
advocaten Guy Aurenche en
Antoine Comte, een van de
verdedigers van de Heine-
ken- ontvoerders, en de arts
AntoineLazarus) hebben om
een onderhoud met minister
Chalandon van justitie ver-
zocht.

Nathalie Menigon, JoelleAu-
bron, Jean-Marc Rouillan en
Claude Cipriani ziin al honderd

dagen in hongerstaking. Ze wor-
den kunstmatig gevoed. Meni-
gon en Aubron liggen sinds za-
terdag gedwongen aan een in-
fuus. Rouillon en Cipriani moe-
ten binnenkort terecht staan we-
gensdemoordop directeur Geor-
ges Besse vanRenault innovem-
ber 1986.

Op 1 december vorig jaarbe-
gonnen de vier een hongersta-
king. Sinds ze ongeveer eenjaar
geleden werden opgepakt, wor-
denze afzonderlijk gevangen ge-
houden. Daarnaast wensen ze
alspolitieke gevangenen tewor-
den aangemerkt. In januari
vroegen 151 Fransen per adver-

tentie in het dagblad Le Monde
om verbetering van de levens-omstandigheden van devier ter-
roristen. Minister Chalando»
van Justitie antwoordde daarop
dat ze eigenlijk een voorkeurs-behandeling hebben. Ze hebben
een eigen cel in tegenstelling tot
andere gevangenen diesomsmet
vijfofzes lotgenoten een celdeurmoeten delen. Voorts genietenze
dezelfde rechten, behalve dat
contacten met de buitenwereldmet wordentoegestaan. VolgensChalandonproberen devier methun hongerstaking justitie tedwarsbomen "zoals ze dat altijd
al hebben gedaan".

Puertoricaanse atleten geweigerd

Cuba in problemen over
Panamerikaanse Spelen

WILLEMSTAD — Cuba
heeft aan twee leden van de
commissie die de Panameri-
kaanse Spelen organiseert
een uitnodiging gestuurd.
Hetbetreft de Puértoricaan
GermanRieckehoff Sampayo
en deAmerikaan Robert Hel-
mick. Deintentie isommetde-
ze twee heren een vergade-
ring te beleggen waarin de
Panamerikaanse Spelen van
1991onder deloep wordenge-
nomen. Deze Spelen worden
dan in Havana gehouden.

Helmick en Sampayozijn bei-
den voorzitter van de Olym-
pische comités van hun land.
Sampayo heeftbevestigd dathij
de uitnodiging heeft ontvangen
enhetisbekend dathijeen zelfdesoort missie al eerder heeft ge-daan; in 1982,toen Cubade Mid-den-Amerikaanse enCaribischespelenorganiseerde.

Sampayo heeft echter te ken-
nen gegeven de uitnodiging on-der bepaalde voorwaarden te
aanvaarden. Ongeveer drie we-
ken geleden werden vijfPuerto-
ricaanse judoka's bij hun aan-

komst opCuba detoegangtot dit
landontzegd. Zij waren daar uit"
genodigd voor een toern<|)i. Het
Puertoricaanse Olympische co-
mité besloot na dit incident de
sport- uitwisselingen met Cuba
te staken. Sampayo wil eerst dit
probleem oplossen. Mocht hÜ
daarnabesluiten de uitnodiging
voor april te accepteren danzal
hij daarovercotact opnemenmet
Helmick.

OPHELDERING
Vorigeweek heeftSampayoin

Santo Domingo een ontmoeting
gehad met de Cubaanse ondel"
minister van Sportzaken, Rei'
naldo Gonzales. Sampayo heeft
hem om opheldering gevraag"
over hetniet toelatenvan devie'
sportlieden en een official. Na
een gesprek van zes uren met
Gonzales kon Sampayo nog niet
vertellen waarom de sportlieden
de toegang was ontzegd. HO
hooptzo spoedigmogelijkeenbc
vredigend antwoord op deZe
vraagtekrijgen. In datgevalka*
er overlegd worden over de te ot'
ganiseren Spelen in 1991.

MAPUTO- Unicef- ambas-
sadeurHarryBelafonte in deMo-
gambiquaanse hoofdstad Mapu-
to met drie kinderen aan zijnzij-

de.De jongenszijnkort daarvoor
bevrijd uit dehanden van Rena-
mo, de rebellen- beweging uit
Mogambique die kinderen uit

dorpenontvoert en vaakonder in-
vloed van verdovende middelen
dwingt tegen deregerings- troe-
pen te vechten.
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(mA^mt\ ST. MAARTEN
\_M7/ NETHERLANDS ANTILLES

is accepting applications for
SECURITY OFFICERS

Previousexperience ispreferred but maturemen of quali-
S' interested in thefield may be accepted. Valid Antillean

rivers license required within 90 days of employment.
Goodbenefits. Apply withcomplete jobhistoryresume to
PersonnelDirector, Mullet Bay, Box 309 St. Maarten, N.A.,
or apply in person at the resort Personnel Office".

VERGUNNINGSVERORDENING
De Ministervan Justitieen Volksgezondheid maaktbekend, dateen inge-
komen verzoekschrift terverkrijging van

EEN KOFFIEHUIS EN EEN
RESTAURANTVERGUNNINGA

ï*rexploitatiein hetperceel B. v.d. VeenZeppenfeldtstraatB7, ingaande
14 maart 1988, gedurende 14 dagen op net Bestuurskantoor bij het
Centraal Bureau Juridischeen AlgemeneZaken, ter inzage ligt.
Bedoeldevergunningen gevenrechttot verkoop inhetklein van o.a. sterke
drank en spijzen voor gebruik ter plaatse voor welke de vergunningen

Gedurende genoemde termijn van 14 dagen heeft eenieder het recht
schriftelijk zijn bezwaren tegen verlening der vergunningen kenbaar te
maken.
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__r^ "___^k __P*^ *____.▼"V 'WWFOR ONLY
$167 U.S. Monthly

Purchase a 12.500 m 2lot (3.09 acres) in one ofVenezuela's richest and most
prosperous areas.

Land development with areas reserved for Country Club, Swimming Pool,
Church, Hotel, Artificial Lake, Commercial area. Gas Station, Children's

Play-ground, Farm, etc.
Located in the area of most rapid growth and valuation in Venezuela, where

land prices are constantly increasing.
12.500 m 2lot (3.09 acres) from $7.200 and easy monthly payments of$167

(or the equivalent in florines).

. Don't lose this opportunity to make the best investmentofyour life.

Cut out this coupon and mail it with your address in order to send you further
information.
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INVERSIONES INDELOP, C_A. ®
Edifico CAVENDES. Piso 8. Oficina 805. AvenidaFrancisco de Miranda.
Los PaJos Grandes CARACAS-VENEZUELA.
Please send me. without obligation, booklets and aditional information on lots:

NAME :
7i77^- 77WH

ADDRESS:
i

TELEPHONE: h /)
COUNTRY: . X

Enkele redenen waarom Uw bank moet zijn: 0

BANCO DI CARIBE N.V. £
ia 1. EEN SPAARBANKBOEKJE geeft 5 1/2% rente per jaar, en dit
/ wordt elke dag berekend.

+ 2. SPAARBRIEVEN (Certificate of Deposit) s

' 1 jaar8% 1 Minimum bedrag £
A Vaar "2% f Afls. 5.000,00 X
/ 3jaar9% J l
/ 3. LOPENDE REKENING met een snelle chequeboek service, fJ 4. PARKEREN GRATIS, vlak voor de deur. b

i BANCO DI CARIBE N.V, j. Nassaustr.9o ARUBA J
X 23105 " 32168 31942 "32422 ö

" FICoT.' is looking for "j THE ATTRACTIVE GIRL OR LADY "
" who really enjoy working with people, male andfemale "j on figure correction, nutrition and beauty care. "
2 Call PEGGY HOOD at 26576 for appointment "" between 9.00 am and 12.00noon "

HOTEL COMPTROLLER REQUIRED

Minimum 3 years experience in similarposition. Compu-
ter experience preferable. Must be hands on oriented. Sa-
lary comensurate withexperience andgoodbenefits. Inte-
rested persons should apply in writing with resume to:

Comptroller ADV nr. 55 P.O. Box 488,
Philipsburg St. Maarten



Timman wint schaaktoernooiinLinares

LINARES — Jan Timman
heeft het internationale
schaaktoernooi in Linares op
zijn naam gebracht.

De Amsterdamse grootmees-
ter streek met de toernooiwinst
een premievan bijna 12.000gul-
den op. In deelfde en laatsteron-
de zegevierde Timman met wit
over de JoegoslaafLjubojevic.

Infeite had Timman in de slo-
tronde geen gevaar meer te
duchten.Met een vol punt voor-
sprong ging Timman de laatste
ronde in. Zijn voornaamste con-
current, deSovjet-schakerAlex-
ander Beljavski, kwam remise
overeen met de Bulgaar Kiril
Georgiev. Zo haalde Timman de
eindstreep met een voordelige
margevan anderhalfpunt.

De eindstand is:
1-Timman: 8,5; 2.Beljavski: 7; 3.
Joesoepov: 6,5; 4. Ljubojevic,
Chandler: 6; 6. Nunn, Portisch,
Ulescas, Georgiev: 5,5; 11. Niko-
lic: 3,5; Tsjiboerdanidze: 2,5.

LOUIS VAN GAAL WORDT 'KROONPRINS' BIJ AJAX
Beenhakker en Eriksson niet haalbaar

Kurt Linder weer terug
als trainer bij Ajax
AMSTERDAM — Met het aantrekken van de ervarenKurtLinder alshoofdtrainer voor eenjaarhoopt Ajax derust in DeMeerte herstellen.De Zwitserkrijgt in eerste instantie opeigen

verzoek SpitzKohn, met wieLinder inhet beginvan zijn loop-
baan samenvoetbaldebijKarlsruher SC, alsassistent. Voorlo-
pig, want Kohn maakte er donderdag opnieuw geen geheimvan veel üever met de jeugdaan de slag te gaan. In hetbelang
Van declub verklaarde hij zich bereid Linderkomend seizoen°ij te staan bij deA-selectie.
De verrassende full-time aan-
stellingvanLoui's van Gaal moet
daaromwordenuitgelegd alseen
investering op langere termijn.
Je bij AZ ontslagen Van Gaal,
die als speler zijn grootste suc-
cessen boekte bij Sparta, krijgt
"fiet ingang van 1 juli de ver-
antwoording voor het tweede
elftal en deA-junioren. Inprinci-pe samen met Barry Hulshoff,

die een nieuw - en volgens voor-
zitter Ton Harmsen goed - aan-
bod heeft gekregen, maar dan
welzijn diploma's moet gaan ha-
len.Hulshoff, diemetHaarms en
Kohn de honneurs waarnam
sindshetvertrek van JohanCru-
ijff, weigerde donderdagmiddag
commentaar.

AMSTERDAM- Het trai-
ners-trio dat momenteel de
touwtjes in handen heeft bij het
eerste elftal van Ajax zal worden
opgevolgd doorKurt Linder, die

man die in 1982ook alactiefwas
als trainerbij Ajax.

SpitzKohnf links) wordtassis-
tent van Linder, Barry Hulshoff(midden) gaat samen met de ook

nieuw benoemde Van Gaal het
tweede (onder voorwaarden) lei-
den en Bobby Haarms (rechts)
gaat zich bezighouden met de
amateurs, vooral de zaterdag-
afdeling.

GEPASSEERD
Zijn nietszeggend gemompel

'grondig praten, duidelijkheid
scheppen, onderhandelen', ver-
ried echter dat de bebaard oud-
internationalzich behoorlijk ge-
passeerd voelde door het aan-
trekken van de ambitieuze Van
Gaal. De dorpsgenoot van
Harmsen zegt zijn baan als le-
raar lichamelijke opvoeding in
Amsterdam op en stelt zich
duidelijk veel voor van de kans
de nieuwekroonprins bij Ajax te
worden. Bob Haarms blijft ook
betrokken bij de A-selectie en
gaat zich voorts bezighouden
met de amateurs, vooral de za-
terdag-afdeling.

De 54-jarige Kurt Linder, die
inhetseizoen'81/82Ajax al eens
onderzijnhoedehadmet destijds
Aad de Mos aan zijn zijde, stond
volgens manager Arie van Eij-
den niet als eerste op het ver-
langlijstje van Ajax. De Zweed
Sven-Goran Eriksson, na IFK
Goteborg, Benfica en AS Roma
nu actiefbijFiorentina, was niet
haalbaar door diens contractue-
le verplichtingen en mogelijke
problemen meteen werkvergun-
ning als niet EG-er.

Leo Beenhakker, die ook na-
drukkelijk inbeeldwas,blijft lie-
ver nog een paar jaarin Zuid-
Europa. Behalve Spanje is ook
Italië een aantrekkelijk
werkterrein voor de Pa-
pendrechter, die indertijd bij
Ajax de laanwerd uitgestuurd.

Ivan Lendl zes
Weken non-actief

ORLANDO — Ivan Lendl
staat ruim een maand bui-
tenspel wegenseen gebroken
"niddenvoetsbeentje.

De kans is groot, dat de ge-
dwongenrust voor de Tsjechoslo-
waak zelfs zes weken in 'beslag
2al nemen. Lendl zei niet te we-
ten hoe de blessure was ont-
staan. Röntgen-foto's hebben
uitgewezen, dateenbotje wasge-
broken.

Lendl kan niet meedoen aan
het met $2,1 miljoen gedoteerde
twee weken durende toernooi
van Key Biscane, dat op 14
"Haartbegint. Hij zal daarnanog
enkele toernooien moeten mis-
sen, waarbij de WCT-finale, die

28maart toten met2 april inDallas wordt gehouden. Lendlverwachtweer te kunnen spelen
lr> het toernooi om de open Ja-panse titels, datvan 11 toten met
*7 april in Tokio wordt ge-
houden.

""" IVAN LENDL: midden-
voetsbeentjegebroken ...

'AUFWIEDERSEHEN'
Linder ziet zijn heroptreden

bij Ajax als een sportieve uitda-
ging, het financieel gewin is bij-
zaak. "Ik hoefook geencontract.
Als ze me na vier wekenkwijt
willen, danzeg iksimpel 'aufwie-
dersehen'. Even goedevrienden.
Ik ben altijd open geweest en
daarom ook gemakkelijk te pak-
ken. Het maaktme ook echt niet
uitofik hiereerste danwelderde
keus was. Water in het verleden
aan de hand is geweest, daarbe-
moei ik me ook niet mee. Ik heb

altijd goed contact gehad met
Rijkaard en de verstandhouding
met Cruijff is ook onberispelijk
geweest. Wat er hier dit seizoen
gebeurd is, dat interesseert me
niet."

De Westduitse Zwitser zegt
hetNederlandse voetbal sindsde
uitzendingen op Sky channel
weer op devoet tevolgen. "Ikben
de Nederlandse taal helaas een
beetje verleerd. Dat spijt me.
Maar het Hollands voetbal heb
ikwelbijgehouden. Erzulleneen
paar spelers moeten worden ge-
kocht. De mogelijkheden zijn er
ook. Overigens, bij mijn laatste
wedstrijd vanAjax in 1982heb ik
er al voor gewaarschuwd dat de
club moest uitkijken, datniet al-
le goede spelers zouden worden
weggehaald. Dat is toch ge-
beurd. PSV is toch bijna \jax 2
nu.'

KEUS LINDER
Wat deafweging is geweestom

Linder te nemen van de groep
trainers, dieex aequoopde derde
plaats stond, liet voorzitter
Harmsen in het midden. "De
overweging zal ik niet zeggen,
dan beschadig ik misschien de
reputatie van anderen. Mijn
hemd krijgt u ook niet. We heb-
ben destijds met de spelersraad
het plaatje neergelegd. Daar
stonden negen mogelijke trai-

ners op, aat werden er vijf, toen
drie en uiteindelijk is Linder
overgebleven. Ik ken hem nog
steeds goed. We skiën nog wel
eens samen."

AanvoerderJohnvan 't Schip,
diedonderdag net als BryanRoy
een contract van driejaar onder-
tekende, beaamde dat de spe-
lersraad in januariom detafel is
gaan zitten en met een aantal
kandidaten op de proppen is ge-
komen voor de opvolging van
Cruijff. "We zijn er vanuit ge-
gaan dat we iemand moesten
zoeken metoverwicht op een vrij
jonge groep. Linder heeft dat,
kon ik me herinneren, want ik
heb hem destijds nog meege-
maakt. De spelersgroep heeft
overigens ook pas donderda-
gochtendgehoord dathij het zou
worden."

Linder bereidt zich vanaf 2
aprilvoor opzijnnieuwetaak. De
Westduitser werkte achtereen-
volgens in het betaald voetbal
als trainer bij Lausanne, Xerx-
es-DHC, PSV, Olympique Mar-
seille, YoungBoys en Ajax. Voor
en na zijnperiode in Amsterdam
was Linder, die een fysiothera-
pie kliniek heeft in Bern, in
dienstvan deZwitserse voetbal-
bond met de verantwoording
voor het nationale team tot 21
jaar. Die verbintenis eindigde
november vorig jaarmet de uit-
schakeling van Jong Zwitser-
land in dekwalificaties voor het
Europees kampioenschap. "In
een poule metPortugal, Zweden
en Italië hebben we wel tot de
laatste wedstrijd kans gehad",
verdedigdeLinder zijn werk van
de laatste jaren.

Resultaten
Sportweek
WILLEMSTAD —De resul-

taten van de sport- ontmoe-tingen in hetkader van de
sportweek zijn:

Hetkorfbalduel tussenElcenaen Modelo eindigde in een 8-2
°verwinning voor Elcena. EenJ^Uracaose selectie was bij hethasketball-evenement sterker

Sithoc/Olympic. De selectie
*on met 76-62.

De baseball-ontmoeting tus-senRoyal Scorpionsen Sta.Rosa
eindigde in een 6-2 overwinning
V(>orRoyal Scorpions.

Kampioenschappen
tafeltennis
overheidspersoneel

SANTA CRUZ -In deSporthalvindtzaterdag, van-
af tien uur 's morgens, de
jaarlijkse tafeltennis- kampi-
oenschappen plaats voor
werknemers van de over-
heidsdiensten.

Er zal gespeeld worden in A-,
B- en C-categorie. Voor deze
kampioenschappen hebben
slechts25overheidsdienaren in-
geschreven.

Na de tafeltennis- kampi-
oenschappen volgen op8 april de
volleyball- kampioenschappen
voor overheidsdiensten. Over-
heids- departementen, die gaan
meedoen, moeten voor 25 maart
hun dames- en herenteams in-
schrijven op het IDEFRE- kan-
toor.

Op 26 en 27maart

Studie-weekeinde
diploma-zwemmen

WILLEMSTAD — De Ne-
derlands Antilliaanse Zwem-
bond (NAZB) organiseert op
zaterdag 26 en zondag 27
maart een studie-weekeinde
over het elementair zwem-
men op de Nederlandse An-
tillen.

Dit studie-weekeinde vindt
plaats in het sportcomplex van
SDK. Naast de vertegenwoordi-
gersvan Curacao begroet men in
dat weekeinde ook afgevaardig-
denvan Bonaire en St. Maarten.
Een van de hoofdthema's tijdens
dit weekeinde: normen en eisen
bij het diploma-zwemmen op de
Nederlandse Antillen.

Tevens maakt de NAZB be-
kend dat de jaarlijksealgemene
ledenvergaderingopzaterdag 19
maart plaatsvindt in het Ama-
dorNito gebouw aan de Nieuwe
Pareraweg. De aanvang van de-
ze vergadering is 10.00uur.

Voor nadere inlichtingen kan
men terecht bij Jaap Matze, tel.
81643 (na 14.00 uur) en Arthur
Curiel, tel. 370981 of 76588 (tij-
denskantoor-uren).

Ondanks 1-2 nederlaag tegen Den Bosch

FC Twente verovert
derde periode-titel

DEN BOSCH — Ondanks
de nederlaagvan 1-2 in en te-
gen Den Bosch heeft FC
Twente zich verzekerd van
een plaats in de na-
competitie. De Twentenaren
handhaafden de derdeplaats
in de derde periodestand
achterPSV enAjax, die beide
al een titel op zak hebben.

Vorig seizoen plaatste FC
Twente zich ook al voor de na-
competitie. Toen greep het net
naast Europees voetbal doordat
FC Utrecht zich op het laatst
voorbij de Enschedeërs knokte.
Bovendien kostte de extra com-
petitie de ploeg van Rijvers en
Vonk zoveelkracht, dat denu lo-
pende competitiezeer magertjes
werd ingezet. Nazeven wedstrij-
den bedroeg de oogst drie pun-
ten. Goed voor de laatste plaats.

De eerste helft woensdaga-
vond in Den Bosch had het pu-
bliek niet veel tebieden. Twentr
opereerdevoorzichtigvanuit eer.

sterke defensie en aasde op een
snelle uitval. Die taktiek wierpzon tien minuten voor rust zijn
vruchtenaf.Keurzette degasten
op een voorsprong van 1-0. DenBosch stelde daareen flinke por-
tie inzet tegenover. Kwam hetdaarin eerste instantie niet ver-
der mee dan een aantal af-
standschoten, in de laatste mi-
nuut voor rust kwam de gelijk-
maker alsnog. Voor het eerst
sinds lange tijd scoorde Grim
weer eens.

Na de pauze leek Twente het
spel aardigondercontroleteheb-
ben. Tot een kwartier voor tijd
hadden de gasten Den Bosch in
hun greep. Toen echterkopte de
voo-- Grim ingevallen BeukersdeBrabanders naar 2-1en begon
het eerder zo zelfverzekerde
Twente te wankelen, maar om-
datdeschade niet verder toenam
en Fortuna tegen DS onvoldoen-
de produktief was, konden de
Twentenaren alsnog een klein
feestje bouwen.

SPORTAGENDA
MALTA AMSTEL

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

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur totna02.00uur;zondag vanaf

1 3.00 uur.

SCHAAKVERENIGING CURAQAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen -trainingvoor dejeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

SCHAAKSCHOOL «NA PLAKA CHIKI»
(0.1.v. Omalio Merien)
geopend van 14.00-15.15/15.30-16.45 en
20.00-21.15 uur te Plantersrust 6.

ZWEMMEN
(Curacaose Zwembond)
B-kampioenschappen - zwembad
Sentro DeportivoKörsou.

CURACAOSE SPORTFEDERATIE
(i.s.m. Sedreko)
Sportweek
20.00uur karate - sportzaal Sentro Deporti-
vo Kórsou.
WANDELMARS
(Comision Sociedat Nuestro Deseo)
19.30 uur start bij clubhuis aan de Van
Kingbergelaanz/n.

BRIDGEN
('Corsow')
20.00 uur voortzetting parencompetitie -Scherpenheuvel.

TENNIS
(Amstel dubbeltoernooi)
18.00-21.45uur derderonde- wedstrijden-CSC-baan te Damacor.

TRIATHLON
(Fundashon TriathlonKórsou)
18.00-21.00 uur inschrijving voor de Tri-
athlon op 27maart - Café Dans laRue.

ZATERDAG
ZWEMMEN
(Curacaose Zwembond)
B-kampioenschappen - zwembad Sentro
DeportivoKórsou.

CURACAOSE SPORT FEDERATIE
(i.s.m. Sedreko)
10.00uur sportsymposium -aula UNA.

BASEBALL
(Little League)
10.00uur CWP vs Pinoccho;
12.00 Hertz vs ABN;
14.00 uur Cindu vs Marchena Hardware;
16.00uur Eagon vs Coca Cola -Little Lea-
gue Baseballparkte Suffisant.
(Senior League)
10.00uurKodela vs Pet Care;
12.00uur ABNvs MueblesKennedy;
14.00uur Zwitsalvs MaltaAmstel;
16.00 uur Marchena Hardware vs Cindu -Don Nicho Hurtado Ballpark.

VOETBAL
(Kopa Gasora)
13.00 uur voortzetting wedstrijden - Sentro

Deportivo Körsou.

SCHAKEN
(SV Janwé)
09.00 uur voortzettingclubkampioenschap-Buurtcentrum Janwé.

TRIATHLON
(Fundashon TriathlonKórsou)
10.00-13.00 uur inschrijving voor de Tri-
athlon op 27maart - CaféDans laRue.

VISTOERNOOI
(22eBlue Marlin-toernooi)
07.30-17.30 uur voortzetting vistoernooi -Curagao Yacht Club.

BOKSEN/HAVANA — Teofilo
Stevenson zal officieel in juniaf-
scheid nemen van de bokssport.
De dan 36-jarige Cubaan won
drie keer de Olympische titel
zwaargewicht, in 1972,1976 en
1980. Hij bokste voor het laatst
in mei 1986, toen hij inReno zijn
derdewereldtitel veroverde.

0-0-0-0-0
ATLETIEK/NAIROBI — Ke-
nya zal de wereldtitelstrijd
veldloop, die 26 maart in Auck-
land wordt gehouden, boycotten
als deuit Zuid-Afrika stammen-
de Britse Zola Budd meedoet.
Dat heeft deKenyaanse minis-
ter van Cultuur, Sociale Zaken
en Sport, Mwakio, in Nairobi
verklaard. De Kenyaan John
Ngugi is houdervan dewereldti-
tel. Hij werd vorig jaar in
Warschau eerste voor zijn
landgenoot Paul Kipkoech.

Virdis scoort voor Italië
Nederland uitgeschakeld voor
Olympische voetbaltoernooi
GRONINGEN—

Het Olympisch elftal is in
Groningen met 0-1 ten onder
gegaan tegen Italië en komt
daardoor niet langer in aan-
merking voor deelneming
aan deZomerspelen in Seoul.
Drie ploegenzijn nog in dera-
ce. Naast poule-koploper Ita-
liëhebben Oost-Duitsland en
Portugal kansen. De beslis-
sende treffer in het Ooster-
park-stadion produceerde
Virdisvan AC Milan.
Het elftal van Italië, met voor-
malig top-doelman Dino Zoffals
coach, stond bol van vedetten.
Oranje-coach Nol de Ruiter
moest zich daarentegen behel-
pen. Een beroep op spelers van
Ajax was niet mogelijk wegens
deEuropa-Cupwedstrijd inBern
tegen Young Boys, en spelers
van PSV, Feijenoord en FC
Twentekonden nietvan departij
zijn wegens competitie- ver-

plichtingen.
In de hoop op een succesje had

De Ruiter gekozen voor een kern
van spelers van FC Utrecht en
FC Groningen. Beide clubs le-
verden vier basisspelers. Tot
grote verbazing van De Ruiter
boodzijnteamverrassend sterke
oppositie. Dat was voor depauze
niet zo moeilijk, omdat Italië de
aanvalspatronen steeds te ver
wilde doorvoeren. Voor beide
partijenkwam geenenkele echte
kans tot stand.

Een ommekeer volgde na de
pauze. Nederlandbleekeen stuk
agressiever en greep nadrukke-
lijk de regie. De aanpak bracht
kansen voort, maar VanLoenen

Van Dijk misten het doel rake-
lings. Middeninhet offensiefvan
OranjesloegItalië toevia Virdis.
Nog nadrukkelijker zocht Ne-
derland het offensief. De Italia-
nen kwamen alleen nog aan de-
fensieve handelingen toe en ont-
snapten aan de gelijkmaker om-
dat Van Loen, Van de Wiel en
Verkuyl de kansen onbenut
lieten.

De stand in groep B van het
kwalificatie- toernooi voor de
Spelen van Seoul is:
1. Italië 6 9(4-0)
2. DDR 6 7(5-4)
3. Portugal 5 5 (3-3)
4. IJsland 4 3 (5-6)
5. Nederland 5 2(5-9)

Clubkampioenschap 'Curaçao'

Wagenaar en Smith
samen aan leiding

WILLEMSTAD —In de
hoofdgroep met twaalf scha-
kers van de schaakvereni-
ging Curacao zijn twee lei-
ders. Wagenaar heeft Smith
naast zich gekregen aan kop
van de A-klasse. Beide scha-
kers leiden nu met 3,5 punten
uitvier partijen.

Wagenaar moest in zijn partij
tegen Zonenschain genoegen ne-
men met remise. De tot dan toe
ongeslagen leider zag Smith
winnenvan Bet en nu leiden bei-
de schakers de A-klasse. Alex
Roose, die een partij minder
heeftgespeeld en ook slechts een
halfverliespuntje heeft, kan ge-
lijk komen met beidekoplopers.

In deB-klasse is hetaan de top
ook druk.Richardson leidt met
Thomas, waarbij Thomas nog
twee hangpartijen heeft, een te-
genKlok eneen afgebroken par-
tij tegenDaou.

De strijd om het clubkampi-
oenschap wordt maandag voort-
gezetwaarbij in deA-klasse Wa-
genaar met de witte stukken
Houtman ontmoet en Smith,
eveneens met wit, de strijdaan-

bindt met Moron. Roose zit met
zwart tegenover VanLoon en De
Castro Sr. probeert met wit de
winning-moodvan Zonenschain
in te dammen.

Thomas zal de twee afgebro-
ken partijenuitspelen tegen res-
pectievelijkKlok en Daou.

STANDEN
De standen in beide klassen is

alsvolgt, waarbij tussen haakjes
het aantal gespeelde partijen
staat vermeld:

A-klasse:
1.Wagenaar enSmith: 3,5 (4); 3.
Roose: 2,5 (3); 4. Houtman: 2 (3)
en 1 afg.; 5. De Castro Sr.: 2 (3); 6.
VanLoon: 1,5 (3) en 1 afg.; 7. Zo-
nenschain: 1,5 (3); 8. Moron: 1,5
(5); 9. Zalm: 1(3); 10.Bet: 0,5 (3)
en 1 afg.; 11. E. deCastro: 0,5(3);
12.De Castro Jr.:0 (3) en 1 afg.

B-klasse:
1. Thomas: 3 (3) en 2 afg.; 2. Ri-
chardson: 3 (3); 3. Klok: 3 (4)en 1
afg.; 4. Blanken: 3 (4); 5.
Barkmeijer: 2,5 (4); 6. Jong:2(4);
7. Cardoze: 0,5 (4); 8. Daou: 0 (3)
en 1 afg.; 9. Rosaria: 0 (5); 10.
Vuurmans: 0 (0).

WAV .lIIM Prof. Kernkampweg 13 Tel.: 75304
lllllll^HL. te bereikenvia Schottegat
KIMG A °'RlJkseenheid Boulevard
Sports ’ »

Nieuwe kollektie 1988 binnen jSkSBA
Uw speciale zaak voor non-marking

sport- en vrijetijdsschoenent^l^SSl

FILA CIS /4G**>
a

t__t_ê__,Y%F Elke deelnemer ontvangt_Vfi_i *^**jf bij de inschrijving gratisfUI-JL een glas CHERRY-

atmmm^ism
INSCHRIJVING: fÊÊ11 mrt: 18.00 21.00 uur _T___H I( " l__l_t^^^

12 mrt: 10.00-13.00 uur Si^A-nfll
Café Dans La Rue \X^^"2^o_ifook\

Schottegatweg - Oost __^_tWm v J1ril É1tegenover Antraco ■ |TT# I
INSCHRIJFGELD: -Individueel f 1.15,— ___ \__f^^

Relay Team fl. 35,— >*^«^r

* Gegevens van ALLE J^ip^^v^*——^WÊy
deelnemers dienenvol- ,/\ s--^
ledig opgegeven te
worden. rum cf_ w« M /*_kM

v ! )

Apertura Landhuis Kenepata na kaminda...!

Den e kuadro aki Servisio Asuntunan di Hubentut mester
ainda dialgun mueble antik i otro artikulonan dikas, pakaba
direbiba e ambiente di e landhuis.

Si bo tin mesa dikomedor, tinashi,kama diyu, disko, buki of
kalke otro artfkulo di antes, i boke yudarealisa e gran proy-
ekto

"Landhuis Kenepa",
tuma kontakte kv SRA. MARLENE VIRGINIA na Servisio
Asuntunan di Hubentut, durante ora di trabou, telefon:
615133/615672.

Landhuis Kenepa ta na kaminda!!!
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Ingezonden

In Memoriam
Ro de Palm

Ki pura bo tabatin!
Pa den soledad
di marduga
ba subi ekaminda largu
sm bisa ningunhende
Ni pakiko, ni dikon

Ki pura bo tabatin!
Bon sa kv mester
di tempu, hopi mas
pa kustuma
kv e bashi
kv bo despedida
tin dikoba
lag'a tras

Ki pura bo tabatin!
N'tabo mes a bisa
"Life begins at forty"
Iku otro anja
ta trinta lo bo tin?
Xi pura bo tabatin!
Nos lo por a bolbe gosa
festehando ku famia
i amigobon
na aire libre
kantu di laman.
Xi pura bo tabatin!
Tin shenmil kos
di hasi ainda
Tin shenmilkos
di bisaotro ainda.

Bisa mi kla
Xi pure bo tabatin.
Ma no bini mi
ku filosofia
den deroche
dipalabra
pa mi mente totobié
Bo gusta masha!

Ai, Ro, 'ombre
Xi pure?
Xi pura bo tabatin, An?

NIDIA ECURY

DE STOEP (9 - slot)
CHARLES CORSEN heeft de
hoofdrol gespeeld in de
laatste nummers van De
Stoep. Chris Engels kondigt
hem aan als dereden dat De
Stoep voort moet gaan. Inzijn
bijdragen toont zich de
kunstschilder in kleur en
beeld, maar later wordt zijn
toon scherper, het is niet me-
lodieus meer, maar een
stroom van beelden; de taal
stroomt ook. Zijn poëzie doet
wat denken aan Lorca, een
dichterdie in dietijd vertaald
werd door onder andere Luc
Tournier.

Tijdenshet collegewerdhet
gedicht "De wrat op de wang
van de duivel" besproken.
Een gedicht of proza? Een le-
zer herkent literatuuraan de
structuur. Bij poëzie accep-
teer jedingen die jebij proza
nietaccepteert. De tekst- pre-
sentatie is een fundamenteel
beginsel voor Europese lite-
ratuur, zelfs voor de erken-
ning: dit is literatuur.

Deze tekst van Corsen is
een soort collage van genres,
het is proza, poëzie en toneel
door elkaar. De lezer wordt
ontregeld op zijn meest ver-
trouwde gebied. Dit is een sig-
naal datDe Stoep weer in een
andere fase is beland. De le-
zers zijn behoorlijk getraind.
Deze teksten hadden nooitin
de eerste nummers van De
Stoep kunnen staan.

Oversteegen besloot nog
een slotcollege te geven om
het geheel samentevatten en
ook om nog wat tijd te beste-
den aan de discussie over het
al of niet positief zijn van de
recensie van Chris Engels
over de bundel "Patria" van
Pierre Lauffer. Deze laatste
werdtenslottetochwel als po-
sitiefervaren albleven er wat
vraagtekens over. De
doorslag gafechter derecen-
sie van (november 1944) dat
aldus begint:

PATRIA
"Belangrijker dan een ope-
ningvan deStaten, belangrij-
ker dan een departement-
splitsim ishetvolgende feit:

De eerste bundel oorspronke-
lijke gedichten in de histo-
rische spreektaal van Cura-
gao is verschenen. Hij heet
Patria en is van de hand van
Pierre Lauffer, enz."

Samenvattend kan men
over De Stoep dus zeggen dat
het begon als heimweeblad
voor Nederlanders in de dias-
pora. De schrijvershadden al-
lemaal een Nederlandse
achtergrond en ook de lezers
waren, soms noodzakelijker-
wijze, Nederlanders. Dan ko-
men een beetje schuchter Cu-
racaose thema's naast de Ne-
derlandse en het blad is nog
wel bestemd voor Nederlan-
ders, maar wel voor Neder-
landers die hier thuis zijn.
Het materiaal wordt Cura-
gaos.

De orale literatuur komt
naar voren in vorm en herha-
ling. Toch isernogsteeds aan-
sluiting bij de avant- gardis-
tische literatuur in Neder-
land van tussen de twee we-
reldoorlogen.

Een forse verschuiving in
decontext begint bij het werk
van Tip Marugg. Dit werk is
ontoegankelijkzonder kennis
van Curacao. Hollanders bui-
ten Curacao worden uitgeslo-
ten. Hetblad iscommunicatie
ookvan Curacaoënaarsonder
elkaar geworden.

Charles Corsen ontleende
zijn beelden ookaan Curagao
maar in de diepte zat ook een
voorstelling van dewereld die
eigen is aan Curagao. De lite-
ratuur heeft nu een eigen ge-
zicht. De lezer moet èn het ge-
dicht meemaken èn de situa-
tie meemaken. Hij moet sop-
histicated om kunnen gaan
met literatuur. De ontwikke-
ling van de literatuur in De
Stoep bereikt een punt waar-
op de literatuurzichzelf weer
op losse schroevenzet.

Dan houdt De Stoep op en
het vervolg moet ergens an-
dersvandaan komen.

Het blad heeft zijn taak
volbracht.

NELCASLMIRI

Reportage over
ABC- eilanden
WILLEMSTAD — In de editie
van juli/augustus zal het KLM-
tijdschrift Holland Herald een
specialereportage wijdenaan de
ABC- eilanden. Vergelijkbare
specialereportages over deABC-
eilanden zijn reeds in het verle-
denbij specialeevenementen ge-
publiceerd en zijn zeer succesvol
geblekenbij hetpresenteren van
een accurate en attractieve in-
drukvan Aruba, Bonaire en Cu-
rasao.

De publikatie van dekomende
speciale publikatie zal samen-
vallenmetdeopeningvan hetIn-
ternational Tr_de Center en de
derde conferentie van de grote
stedenvan Amerika in Curagao
enkomt precies na de vijfdaagse
conferentie van de Caribbean
HotelAssociation in juni.

Het Engelstalige tijdschrift
wordt verspreid op alle KLM-
vluchten. Onderzoeken hebben
aangetoond dat dit blad door 88
procent van de passagiers gele-
zen wordt, terwijl andere tijd-
schriften door 74procent van de
passagiers worden gelezen.

Het isduidelijk datde speciale
reportage over deABC- eilanden
een uitstekende gelegenheid
voor lokale ondernemingen en
maatschappijen biedt om recla-
metemakenvoor hunprodukten
en diensten. Vanwege de duide-

lijke toename van het toeristen-
bezoek uit Europa en het groei-
ende belang van lokalefacilitei-
ten van Europese maatschappij-
en die naar Zuid- Amerika wil-
len exporteren is deze speciale
uitgavebijzonderaantrekkelijk.

De lokale coordinator van de
Holland Herald editieover Aru-
ba, Bonaire en Curacao is R.J.
Dovale Advertising, Curacao.
Geïnteresseerden kunnen con-
tact opnemen met Rudy Dovale
of Jacqueline Graafland van de-
ze maatschappij.

Aangiften
WILLEMSTAD — In de loop

van woensdag en donderdag
werd bij de recherche aangifte
gedaan van 31 misdrijven. Het
overgrote deel (21) bestond uit
meldingen van diefstal onder
verzwarende omstandigheden
(diefstal waarbij iets geforceerd
wordt of waarbij geweld ge-
bruikt wordt). Daarnaast no-
teerde derecherche vier diefstal-
len, twee gevallen van vernie-
ling, twee gevallen van diefstal
uit een auto, een geval van mis-
handelingmet een wapenen een
gevalvan verduistering.

Antilliaanse
onder-officieren
leggen eed of
belofte af

WILLEMSTAD — Morgen
zullen 23 onder- officieren der
mariniers van de Nederlandse
Antillenvoor het eerst in de ge-
schiedenisdeeedofbelofte afleg-
gen ter overstaan van de com-
mandant van het detachement
Suffisant. Vroeger bestond de
mogelijkheid tot het afleggen
van de eed of belofte alleen voor
officieren.

Door de rechtspositie- rege-
ling van 1 december 1986, is het
nu mogelijk geworden dat ook
onder- officieren van de Neder-
landse Antillen de eed ofbelofte
afleggen.

De eed of belofte die afgelegd
wordt, luidt: "Ik zweer (beloof)
trouw aan dekoningin, gehoor-
zaamheid aan de wetten, onder-
werping aan de krijgstucht, zo
waarlijk helpe mij God al-
machtig (ofdat beloof ik)".

Omdat dit een mijlpaal in de
geschiedenis van deAntilliaan-
se Militie is, zijn de gouverneur
van de Nederlandse Antillen en
decommandant derZeemacht in
het Caribisch gebied als bij-
zondere gasten uitgenodigd.

Vechtpartij
WILLEMSTAD — Een zes-

tien- jarige jongen en een
achttien-jarig meisjezijnaange-
houden wegens respectievelijk
bedreiging en hindering van
agenten in functie.

Het begon meteen vechtpartij
in een woning aan de Kaya Re-
genboog, waar een 39- jarige
moeder woorden had met haar
zoon A.U.M. A. vernielde een
glazen shutter en een waterkan
en bedreigde met een kapmes
zijn oudere broer die tussen bei-
den kwam. Toen depolitie arri-
veerde had dejongenzich inmid-
dels verscholen in een woning
aan deKaya Awazeru. Het meis-
jeJ.B. weigerde echter de huis-
deur open te doen voor agenten.
De moeder van J. stak daareen
stokjevoor en liet de agenten als-
nog binnen, die de zestienjarige
jongen inrekenden. Zowel het
meisje als de jongenzijn aan de
kinder- en zedenpolitie overge-
dragen..

Vrijstelling
invoerrechten
naaimachines

WILLEMSTAD — De Federa-
tie Antilliaanse Jeugdzorg
krijgt bij wijze van gunstgave
vrijstelling van invoerrechten
op een partij naaimachines, zo
heeft de ministerraad dinsdag
besloten.

Deze machines zijn bestemd
voor het gevenvan onderrichtin
een door de Federatie Antilli-
aanse Jeugdzorg opgericht
werkgelegenheids- project waar
vrouwen worden opgeleidin het
vervaardigen van kleding en
andere nuttige voorwerpen. De
opleiding is erop gericht de cur-
sisten zover te krijgen, dat zij
zelfstandig gaan werken om in
eigen onderhoud te gaan voor-
zien.

De gelden bestemd voor de
aanschafvan deze machineszijn
verkregen uit de opbrengsten
van detoeslagvan jaarlijksekin-
derpostzegelactie en van dona-
ties. Vrijstelling van invoer-
rechten wordt verleend tot een
bedrag van 2.475 gulden, zijnde
5.5 procent van de invoer-
waarde.

Gestolen goed
WILLEMSTAD— In debuurt

van Mahuma Kaya D vonden
agentennaar aanleidingvaneentip een zak gestolen goederen.Daaronder waren glazen, kle-ding, lakens een wasmand en
een strijkijzer. De goederen
wachten op het politiebureau
vanRio Canario opderechtmati-
ge eigenaar.

Moeders, bedankt voor
Uw vertrouwen in ons.

Op Uw verzoek verlengen
we de kampagne:

Elk Gerber-
dekselheeft

eenwaartteyan

LooiX^y-T -till
7/

I^^VGerberV^^^^>^r
Spaar de deksels
van babyvoeding
en vruchtensap-

V J penvanGERBER
\. y en wissel ze in

voor speelgoed.
Elk deksel heeft een waarde van 10
cent. U kunt alléén deksels óf deksels
met een klein bedrag inwisselen.
Bal Brist Distr., Pletterijweg 7, (Parera,
naast Curoil) Tel. 611036 - 611096

ALLEEN de daksels van de ENGELSTALIGE
GERBER zijn geldig voor deze kampagne.

f Kon ta baha gastu i alabes
CHuLr-ri r\r* subi kalidat di nos ensenansa icaUKU pu edukashon?
proareSO. E nota "Edukashon den portal

di ahanan nobenta" ta
KumpÜ kU nOS yunan, proposishonnan kla i konkreto.

kumpli kv Körsou.
Sintonisa TELE-ENFASIS

/Jj^_i /n%\ Pa ripitishon di e entrevista kv
( fes. Nb/£' l\ \c£<^\ diputado dikultura iy % «)" k) A O A edukashon3<L3^p X ) ING. ANGEL

MMf^£W. M SALSBACH
(^"Vsl \ \ l//)W^7 \//T. ribaeparticiienotakutatrata
\ V\^^/^/^\\ n/ / ensenansa di lushiklas te
\/V' /V/a 2^\ / // universidat.
N\^/'^/ /( tA \/ // dia: djabièmè anochi 11 di

J \ J / ora: 7-^ P,m-
C___) (_/ na: Telecuracao

FOR ONLY
$ 195U.S. MONTHLY

Now, you can purchase aresidential lot in one the most
exclusive areas in the United States and pay monthly in U.S.
dollars orflorines. We are located in the fastest growing area

in the state ofFlorida, where your investment is
guaranteed. Completely developed with fourgolf courses,
inland chanels, beach, golf and tennis clubs, Yatch Club,

Private Air Port, Schools, Banks, etc. There are more than

Don't miss this opportunityto make the best investment

Monthly payments from U.S. $ 150.00 or its equivalent in

KENESI INVESTMENTCo . INC . (3)

ADDRESS

PHONE NUMBER

KEURING DIENSTPLICHTIGEN
JAARKLASSE 1967 11

Verzoeken voor vrijstelling en uitstel van eerste oefening van de
dienstplichtigen van de jaarklasse 1967II die gedurende 14 maart
1988 toten met25 maart 1988voor de keuringworden opgeroepen,
dienenuiterlijkop31 maart 1988teworden ingediendbij hetBevol-
kingsbureau op Curagao waar tevens de daartoe strekkende aan-
vraag-formulieren verkrijgbaar zijn.

Verzoeken voor vrijstelling en uitstel van eerste oefening die later
worden ingedienddan31 maart 1988kunnen nietinbehandeling wor-
den genomen.

Dekeuring voordedienstplichtin deNederlandseAntillen isvolgens
artikel 11 lid 2 van de Dienstplichtverordening (P.B. 1961 no. 223)
vooreen iederverplicht.

Degene diezich nietonderwerptaan devoorgeschrevenkeuring zo-
als hierboven bedoeld, is strafbaar volgens lid 1 en 2 van artikel 37
van deDienstplichtverordening (P.B. 1961 no. 223).

Voor degenen die al dan niet door eigen schuld niet op de laatste
voorgeschreven Dienstplichtkeuring zijn verschenen, geldt eve-
neens deze oproep.

De Minister-President van de
Nederlandse Antillen

INDUSTRIE TERREIN /^C-J
BUENA VISTA. Zi^^fi_~_____.
CURACAO, NED. ANT. \^T

PARTISIPASHON
Entrante djaluna 14-03-'BB

noslo tin vn buskv ta sali Hatopasa viaSouax -rotonde
Segu - Weg naar Westpunt- Jan Noorduynweg- Scho-
negevelstraat - Mahumaweg - Rooseveltweg - W.
Churchillweg - Schottegaweg noord - Gosieweg - Bo-
namweg- Kaminda Brievengat - Corrieweg - Schoutbij
Nacht Doormanweg - Cas Coraweg - George Maduro-
weg - Sta. Rosaweg - Schottegatweg Oost - Salinja -
Berg Altena " Punda v.v.
E promé bus lo sali Hato 05.35 mainta, e di dos 06.35.
Despues e orario lo ta lo siguiente:
07.45 Punda - Mahuma - Souax - Hato
08.45 Hato - Souax - Mahuma - Punda
09.45 Punda
10.45 Hato
11.45 Punda
12.45 Hato
13.45 Punda
14.45 Hato
15.45 Punda
16.46 Hato - Souax - Mahuma - Punda - Garage
E bus akilokore didialuna tekv diabierne di05.35 main-
ta te kv 17.45 atardi.
Ariba diasabra, diadumingo i dianan difiesta, e bus no_ takore. .

AMIGOE8

pf Ontvangen^ f*%
Sportieve combinaties voor tieners in vlotte ruit en
zwart:
mini-rokjes - kleine bloesjes - *%^shortsen slacks. Boutique |^

f General Catering
Services

Franse Bloemweg 2/Sta. Rosaweg
Speciaal voor in de Vastentijd

Verkrijgbaar iedere vrijdag vanaf 11700 uur's morgens
* Mula plain

j * Red Snapper fillet
\f * Visballen met rijst en bakbanaan
] J * Mula metrijst, bakbanaan en saus 1 \IWFish Fillet metrijst ' JrMA \&< bakbanaan en saus /SÓ_PaJ*SSU Voor bestelling: Tel.: 77499 pTSF
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Na succesvolle Beurs in West-Berlijn
Booi voert besprekingen over
financiering 'Bon Bini' plan

doorVictor Hafkamp

DEN HAAG — De Bonaireaanse gedeputeerdevoor
ToerismeSitoBooi, hoopt vurig dat hetBonBini-project
°P Bonaire werkelijkheid zal worden. "Dat projectkan
eenbelangrijke steun in de rug worden voor het toeris-
me op ons eiland. Ik ken het project zelf niet zo goed,
maar elk impuls voor het toerisme isprima voor Bonai-
re", aldus Booi. Met zijncollega's Ellis en Tromp washij
J«ist teruggekeerd uit West-Berlijn, waar hij de ITB, de
mternationale beurs voor het toerisme bezocht.. Booi c.s. waren gistermiddag
'n Den Haag, waar op het kabi-
net van de gevolmachtigde mi-
nister verder werd onderhan-deld over een financiering van
het Bon Bini-project. Zoals be-
kend, gaat het om een bedraj
J_*n35 miljoen dollar. Potentiële
fancier is Ezras InvestmentHouse Ltd., waarvan de verte-
genwoordiger dr. Chr. Van Hooff
jj't Luxemburg was overge-

komen.
Als het project van de grond

k°rnt, zal het—behalve 120bun-
galows aan de zuidkant van heteUand — onder meer een vijfsterren- restaurant, een dag en
P^cht geopende cafetaria, een

een golfbaan en vooral
ruime watersport- faciliteiten°mvatten.
, De Almelose project- ontwik-
kelaar, Rob T. van derLely vanuelvoz b.v. Benelux noemde het
Project al eerder het grootste op
öonaire sinds de Bopec twintig
Jaar geleden. Ballast Nedam wil
sich met de bouw belasten en de
erectie van"Golden Tulip Inter-
national" dataan deKLM is ge-
parenteerd, is bereid manage-ment en exploitatie ter hand tenemen. Het project zou 200 man

jaarwerk garanderen.

BEURS
R Booi i s optimistisch uit West-Perlijn teruggekeerd. Bonaire?ee»t er weer zijn visitekaartjeKunnen afgeven. "Die beurs
"°rdt voor Bonaire steeds be-
'a*grijker", steltBooi. "We heb-en in de drie dagen die we erjtoorbrachtenheel goede contac-
ten gelegd metvele reisagenten.

Ook hebben we via connecties
geprobeerdmensen tevindendie
geïnteresseerd zijn in investe-
ringen".

Bonaire is bekend in de inter-
nationalereiswereld, stelt deBo-
naireaanse gedeputeerde. "Je
hebt in Berlijn niet alleen te ma-
ken metDuitsers, maarmet ver-
tegenwoordigers van zon 140
landen. Wezijnwel vanplan met
name in Duitsland de komende
jarenonze contacten te verstevi-
gen.We hebbener een vertegen-
woordiger die we meer en meer
willen inschakelen. Voor de
groei van ons toerisme wordt
Duitsland belangrijk".

AVENSA
Booi ervoer opde ITBdatvelen

naarBonairewillen,maardatde
mogelijkheden er te komen, be-
perkt zijn. "Dat belemmert ons
betere zaken te doen.We zijn nu
bezig te proberen of we de men-
sen via Caracas en Puerto Rico
naar Bonaire kunnen krijgen.
De komende maand in Caracas
zullen we vergaderen met de
maatschappij Avensa die het
vervoer vanuitCaracas naarBo-
naire op zich zal nemen. De toe-
risten komen dus met andere
maatschapijen dandeKLM naar
Caracas en Puerto Rico en wor-
denvandaar naar Bonaire over-
gevlogen".

Het toerisme op Bonaire
bloeit, voegt Booi er nogaan toe.
"Wezijnbezigmet een groot aan-
tal nieuweprojecten diehet toe-
risme moeten stimuleren. Laten
we hopen dat het werkelijkheid
wordt. Men wil meer vluchten
naar Bonaire, maar men vraagt

ook om meer accommodatie. We
streven naar uitbreiding van de
accommodatie en zodoende kun-
nen we misschien zelfs deKLM
zo ver krijgen dat ze een recht-
streekse vluchten naar Bonaire
gaat maken".

Booi zegt Aruba in feite niet
alseen concurrentvoor detoeris-
tische ambities van Bonaire te
beschouwen, maar meer als een
aanvulling op de Bonaireaanse
markt. "Veel Europese toeristen
gaan twee weken op reis. Een
week Bonaire en een week Aru-
ba is dangoed tecombineren. We
zijn bezig dat samen de toerist
aan te bieden en het schijnt te
werken. We denken dat we sa-
men met Aruba veel op de Euro-
pese markt kunnen bereiken",
aldus gedeputeerde Booi.

Follow-up bespreken
De Castro voor evaluatie
KLM-campagne naar Nederland
-WILLEMSTAD — Minister
**arco deCastro van Handel,
Industrie en Werkgelegen-
J l̂d is in gezelschap van ir
fouter Werkema van het de-partement HIW naar Neder-
land af gereisd om deel te ne-""en aan een evaluatie- ver-gadering inzake de "Promo-e-campagne voor Europees
j°erismenaar de Antillen".

_? campagne, die is opge-
«tdoordeKLM en waarin de
:, tiUiaanse rege«ng °°kdeelneemt met ruim een half

gulden, begint nu
goed op gang tekomen.
~ ereclame- campagne is van-
-1 januarivan start gegaan, on-

K\T m,eer met advertenties in
"Jdschriften inWest- Duitsland,oostenrijk, Italië en de Scandi-navische landen. Hierbij wordt
vleneens promotie- materiaal
ii/n-k* aan e tour" oPerat°rsdie landen en wordt op aan-raag van de individuele consu-
lent een brochure of videoband°Pgestuurd.

EXTRA VLUCHTEN
v] Aan boord van de KLM-i^chten wordt de promotionele
yöeoband over "Dutch Caribbe-*n vertoond. Naar het departe-mentHIW begrepenheeft, zijnerJvele reacties binnen gekomen
01J netreclame- bureau VazDias

jnmiddelsstaatook vast datde
in de zomermaanden,

aast deal geplande extra capa-
teit in vergelijking met vorig

jaar,opnieuw extra vluchten zal
gaan inzetten op de route
Amsterdam7Antillen of Aruba.
Mogelijkis ditaleen eerste effect
van de promotie- campagne.

Opvrijdag 11 maartvindter te
Amsterdam bij het reclamebu-
reau Vaz Dias een evaluatiever-
gaderingplaats, waar de verte-
genwoordigers op toeristisch ge-
biedvan de eilandgebieden aan-
wezigzullen zijn. Deze vergade-
ring is aansluitend op de inter-
nationale toeristenbeurs (ITB)
dievan 5 tot en met 10 maart te
Berlijn heeft plaatsgevonden.

PRESENTATIE
Bij devergaderingzullen in ie-

der geval de betrokken KLM-
medewerkers aanwezig zijn, de
betrokkenen van het reclame-
bureau Vaz Dias, de vertegen-
woordigers van de eilandgebie-
den en eventueel de betrokken
gedeputeerden en de vertegen-
woordiger van Aruba.

VazDias zal daneen presenta-
tie gevenvan het geproduceerde
materiaal, de geplaatste adver-
tenties en dereacties daarop. De
KLM zal een presentatie geven
van de statistieken '87en '88van
de vervoerde passagiers op de
Antillen/Arubaroute en de re-
serverings- statistiekenvoor de
zomer '88. De verschillende ei-landgebieden zullen hun reac-
ties laten horen.

Het ligt ook in debedoeling defollow-up op dezeeerstecampag-
ne te bespreken. Daar is in no-

vember vorig jaar al ovei _i6c
sproken dater een driejarenplan
opgesteld dient te worden waar-
bij ereventueel ookfinanciële in-
breng zal zijnvia de fondsen die
de eilandgebieden ter beschik-
king staan (naast die van het
land). Het lijkt aannemelijk dat
deKLM gezamenlijk metbureau
Vaz Dias hiertoe een voorstel
zullen doen.

R.C. Crouwel
secretaris
Algemene
Rekenkamer
WILLEMSTAD — De Raad var
Ministers is dinsdag akkoordge-
gaan metdeindienstnemingvan
deheerß.C.Crouwel,R.A.alsse-
cretaris van de Algemene Re-
kenkamer.

De heer Crouwel, die gehuwd
isen tweekinderen heeft, is afge-
studeerdregister accountant en
opkortetermijn (medioapril)be-
schikbaar om de sinds 1 januari
1988 vakantefunctie van secre-
taris van deAlgemeneRekenka-
mertevervullen, hetgeen gezien
de personele problematiek bij de
rekenkamer, een goede zaak is.

Minister van Financien, mr
Leslie Navarro, heeii een teleg-
ram gestuurd aan de gevol-
machtigde minister van de Ne-
derlandseAntillenin Den Haag,
mr Gualberto Hernandez, waar-
in wordt verzocht betrokkene
van het eenen anderinkennis te
stellen.

FOLLOW-UP
De centraleregering isinprin-

cipe bereid mede te financieren
onder voorwaarde dat de ei-
landgebieden minstens een ge-
lijke inspanning leveren. Daaro-
ver heeft deministerraad al een
principe- beslissing over geno-
men. Minister de Castro zal die
uitslag tijdens de vergadering
meedelen zodat de follow- up
concreet besproken kan worden.
De Castro zal van zijn aanwezig-
heid in Nederland gebruik ma-
ken om enkele hangende onder-
werpen af te handelen.

PdvsA krijgt
vrijstelling
winstbelasting

WILLEMSTAD—De Antil-
liaanseregering is akkoord
gegaan vrijstelling te geven
van winstbelasting en van in-
voerrechten op materialen
voor nieuwe installaties of
modernisering van de be-
staande installaties aan de
Venezolaanse olie-
maatschappij PdvsA.

Een ontwerp- landsverorde-
ning die dit moetregelen, Vrijs-
tellingwinstbelastingen invoer-
rechten olieraffinaderijen,
wordt aan de Raad van Advies
gestuurd, zo heeft de minister-
raad dinsdag in een vergadering
besloten.

In de overeenkomst tussen de
Antilliaanse regering en het ei-
landgebiedCuracaoeneiüjds en
Petroleos de Venezuela S.A. an-
derzijds, had deregering PdvsA
algehele vrijstelling gegaran-
deerd. Omdat de bestaande be-
lasting- wetgeving daar geen
mogelijkheid voor biedt, moest
een nieuwe landsverordening
worden ontworpen. Gezien de
datum van de ondertekening
van de overeenkomst, is het
noodzakelijk dat deze landsve-
rordening terugwerkttot en met
1 januari1985.

WILLEMSTAD -De Antilli-
aanse regering is opvoorstel van
de minister van Financien, mr
Leslie Navarro, akkoord gegaan
met een garantiestelling voor
een lening van 500.000 gulden
met acht procent rente voor het
eilandgebied St. Eustatius. De
lening wordt verstrekt door de
Ontwikkelingsbank en is be-
stemd voor het visserij- project
op dit eiland.

Ook de Staten moeten nog ak-
koord gaan met deze garantie-
stelling. Indien St Eustatius on-
verhoopt niet aan de aflossing
van de lening kan voldoen en
aanspraak gemaakt moet wor-
den op de garantie, zal dat be-
dragingekortworden op het soli-
dariteits- aandeel van het ei-
landgebied St. Eustatius, zo is
aan het eilandsbestuur meege-
deeld.

Zuigrietjes
en haring

WILLEMSTAD — Een Hol-
landse kaas, een zak kren-
tenbroodjes, zeven zakken sui-
ker, elfblikken melk, 32 blikken
haring en welgeteld negen zuig-
rietjes trof de politie aan in een
kartonnen doos. De man die de
doos achterop zijn fiets had
staan, bekende bij aanhouding
de dader te zijnvan een inbraak
in een winkel eerder die avond.
Hij had kans gezien een ijzeren
deuraan dezijkantvan hetpand
te forceren. De 21-jarige man is
voorgeleid aan de officier van
justitie en overgedragen aan de
recherche.

CLIMA CARS

AUTO AIRCONDITIONING
Herst lA-Tel 6720595ta.Roso

WILLEMSTAD - Ter gele-
genheidvan hetveertig-jarigbe-
staan van het Curagaosch Mu-
seum schenktMaduro & Curiéls
Bank het museum een nieuwe
tuin. Dit cadeau stondboven aan
het verlanglijstje van de mu-
seumdirectie. De tuin zal opge-
sierd worden metonder meer in-
heemse plantensoorten zoals de
mahok, dekarawara, de indju en
depita. Op de foto hebben de di-
recteur van het museum, mevr.
VereleGhering-Engels, en de di-
recteuren van Maduro & Curiëls
Bank, de herenSonny Jonckheer
enRon Gomes Casseres, hun da-
gelijkse functie tijdelijk verwis-
seldvoor dievan tuinman.

r SpecialeAanbieding N

Stretch panties 3 voor ’.15.-
Bikini-badpakken

maat34 en 36 voor ’.5.50
Nachthemden, lang.

alleen small voor ’.lO.-
La Indiana N.V.

>v Hendrikplein 11

~ . PATIOS «DRIVEWAYS « POOL DECKS «BUILDINGS "^: ■ v

J\^v,cT/ anyo"na i
clean andrestore the natural £i{v

_j beauty of your home i\V3*k^£r~
o

I CALL TODAY^f^^^g^^^^ |

' 76679 j
«V J °>

L «HOUSES «CAMPERS » MOpiLE HOMES «STOREFRONTS j

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Zaterdag 12 maart 1988

vanaf09.00 uurt/m 16.00 uur.
* Gedeelte Cas Coraweg(vanafperceel nr. 251/m 34),Gedeelte

weg naar Sta. Catharina (vanaf perceel nr. 1 t/m 60), Kaya
Amsterdam en Granbeeuwweeg.

É@__KODELA____si

Madtrostraat 1v!

LXWMR
Spring Summer '88

* KUARESMA SPESHAL « KUARESMA SPESHAL * KUARESMA SPESHAL '

il 3 BALCHI Dl Ij
_ DAI/inil FRESKU FRESKU I| dAmUU ("°&u_ i
1 * FUNCHI BROS BROS *1 (tota den nos kushina) -*=%_^ssf« *$> I
t * BATATA FRESKÜ HASA %.;*.S=^ i| ( no frozen ) HJ^^Ïi^g * COLE SLAW K

2 (traha fresku tur dia )
f * NOS DELISIOSO TARTAR SAUCE

HLA_jjf^" ALABftRIA |.
* KUARESMASPESHAL * KUARESMA SPESHAL * KUARESMA SPESHAL *

Verkrijgbaar op het gebied van

BELASTINGEN
— boek "Inkomstenbelasting N.A."

(Metry) ’.68.-;— 1 ste supplement "invoerrechten en
Accijnzen" (Metry) ’.19.-;— 4de supplement "Belastingwetge-
ving N.A." (Metry) ’.19.-;

Boekhandels: Salas, Sta. Maria; Mensing
Caminada, Plaza Bookshop
(Aruba)

Sponsor: Stichting Mr. A.A.G. Smeets Fonds.

_—__—_—————___■_■_»—■«--»-—■-_____________.

Voor onmiddellijke indiensttreding zoeken wij een

ervaren financieel
administratief medewerkster

Gedacht wordt aan een persoon met ryime ervaring in fi-
nancieel administratieve handelingen in een soortgelijk be-
drijf (Reisbureau, Luchtvaartmij, etc. etc.)
Vooropleiding minimaal MEAO.
Wij bieden uitstekende primaire en secundaire arbeids-
voorwaarden.
Serieuze gegadigden wordtverzocht metde handgeschre-
ven sollicitatie te richten aan:

De Directie S.L.M.,

>jr Kamer D-116
f Curagao International Airport

AJRinftm airways

| *M j

IkW^ neeft een
\pT sortering ontvangen van \
S PAAS CHOCOLADE C

\ PAAS DECORATIES |) tegen redelijke prijzen \

AMIGOEVRIJDAG 11 MAART 1988

Tuin voor museum

BÉTON-MIX CENTRALE
FUNDERINGEN, RINGBALKEN,BLOKKEN, BOUWMATERIALEN.OOK VOOR VERKOOP VAN BLOKKEN, ZAND ENGRIND——— 7-Brakkeput Arlba z/n(naast Technische School) ——-

L. Tel. 674673-672204
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

i M^rfe^ tot 10 woorden

//yifT Elk woord meer mX« )

’’ li\ UITSLUITEND feg^/
/^> _i A CONTANT!

BANKSTEL ’.400,-. Tel.:
672049.

BUICK CENTURY zdr airco,
1979, goede staat, t.e.a.b. Bel
75718 of76843.

BLAZER CHEVROLET 1979,
t.e.a.b. Tel.: 79298.

FORD GRANADA 1978, zwart,
2 deuren met airco, ’.2.000,-;
VW Pasaat 1982, wit, 4 deuren,
’.3.900,-, autobel. betaald 12
mnd. Bel 614032 voor afspraak.

MOTOBECANE BA~-
MESSPORTFIETS, 10 versn.,
grijs, als nieuw, ’.350,-; wollen
witte vloerbedekking, ca. 20 m 2,

vrijwel ongebruikt, ideaal voor
slaapkamer, prijs n.o.t.k. Tel.:
86682.
VOLVO 340, zeer goed onder-
houden, eerste eigenaar, bj.
1983, net 50.000km, stereo radio

/cassette, nieuwe banden, accu,
etc. Tel.: (3)70820. Scalaweg 12
(Gaitu).

DUITSE VW Golf, i.g.st., ge-
keurd tot dec. '88, NA’.1.650,-.
Tel.; 89930.

MOOIE GRENEN babykamer-
set,best. uit:hang-legkast, com-
mode, verstelbaar ledikant met
matras, lakensets en dekbedje,
vr.-pr ’.950,-. Ook kleine hang-
legkast ’.75,-; manoe 2-zitsbank
+ 2 stoelen’.75,-. Tel.: 54575.

VISSERSBOOT T.E.A.B. Inl.
tel.: 79200.

WASMACHINE, 2 JAAR oud
’.750,-; fornuis, 10 mnd. oud,
’.800,-; queenbed ’.500,-; fan;(plafond) ’.100,-; bankstel
’.650,-; badkamerkast ’.45,-;
lessenaar ’.100,-; slaapkamer-
ameublement ’.675,-; lessenaar
’.60,-; gordijnen; planten etc.
Tel.: 78332, Kaya Pachi Jan
Bakhuis 91 (Oost Jongbloed).

'.GRENEN LEDIKANT; commo-_ de-kast. Architectenweg 7. Tel.:
55921.

" AIRCO 12000BTU, ijskast G.É.

' metwater en ice dispenser,eiken
bankstel, tv grootbeeld, mu-
ziektoren speakers 100 watt,
Tel: 73000

HONDA ACCORD, donker: blauw 1985 53000 km autom,
:. airco, pwr windows, Ie eigenaar. ’ 16.900,- tel: 83080 na werktijd

GEMEUBILEERDHUIS ingoe-
debuurt, 3 slaapk., 2badk., keu-
ken, 2 porches, 2 zitkamers.
Kaya Arana 56.

GEVRAAGD: HULP in de huis-houding (moet kunnen koken)
voor 5 middagen p. week (11.30-
-6.00 uur). Architectenweg 7
Tel.: 55921.

GEZOCHT OPPASHUIS
iperiode 22 april-16 mei. Tel.:
612500(kamer 224, 1. deWaart).

GEVRAAGD OPPASHUIS of
woningruil, v.d. periode 15 juli
t/m 15 augustus.Tel.: 79646.

OPPASHUIS GEVRAAGD te
Curacao voor gezin uit Neder-
land van 10-7 t/m 18-8 of deel
daarvan. Tel: 611785.
OPPASHUIS GEVRAAGDvoor
deperiode 20 t/m 30 april of ge-
meubileerde woning. Tel.:
73965.

OPPASHUIS GEVRAAGD te
Curasao voor gezin uit Neder-
land van 5-8 t/m 24-8 of deel
daarvan. Gebruik van een auto
in Nederland in deze periode is
mogelijk.Tel: 611785.

BLAUWE RENAULT 4 GTL'83
’.4.750,-; 2 pers. bank, zwart,
’.450,-; strijkplank ’.25,-;
stoomstrijkijzer 110V’.50,-;
pers. weegschaal,’.20,-; Philips
stofzuiger 220V’.100,-; 6 delige
pannenset ’.60,-.Kanariestraat
6-A (tussen 17.00-19.00uuraan-
wezig).

WINDSURF. TANKI Leendert
219. Tel.: 22496.

XEROX COPYMACHINE mo-
del X-1020, 2 jaar oud, in zeer
goede staat. Tel: 47688.

CHEVROLETMALLBU Classic
Stationwagon 1981, geschikt
voor directie / familie /
transportwagen. Bel 31640.

HUIS: 3 SLAAPKAMERS plus
meidenkamer, in goede omge-
ving. Gelieve contact te maken
ondertel.: 24034.

MEISJE ZOEKT huishoudelijk
werk in Oranjestadvoor 3 halve
dagen. Tel.: 32191.

I.v.m. ons vertrek van CIA
racao zoeken wij een
NIEUWE BAAN

Oocht. p. w.)
voor ons dienstmeisje per
1 junia.s. (indien gewenst
eerder). Heeft eigen ver-
voer.
l Inl.: Ned. Handelscomm.
V Tel.: (3) 70820

wylr Kom naar %ÈkJ\j
\ „MONILET" V

7 Punda V
Pietermaai 20

De gehelefamilie:
„Flintstones"

„Barbie"

Gedipl. MEAO-ster

met tekstverwerking en wer-
kervaring

ZOEKT WERK
als secretaresse of administra-
tieve medewerkster.

k Telt.: 641065

f PIZZA
di

BAKIOU
SPESHAL PA KUARESMA

Pips*
K -Hut f~
r RUM

SAN
PABLO
Heerlijk en

Gezond J. !__ __— __ WW MW MM ~-_—T

MEXX IS IN TOWN [
_____________________ ;__j___

"■"*""________
_______ ______

! INTERNATIONAL WOMAN COLLECTIONS
We doen het helemaal anders. Echt, alles moet

i helemaal anders, dit seizoen. De kleuren. De
| vormen. De combinaties. Tenslottekomen

er ook nieuwe vogeltjes. Dus waarom geen
J nieuwe kleding? Kom gauw kijken. r\

Naar de lentecollectie J 'v
vanMexx. 1708 VV !

bii I
I Penha's Ladies Boutique

LE ClXXlHA__DirTf^_[Silv->ETFw<>st
wi-.aa_.t

f ——iVMBPfyS if^|tl VRAAGT

\_\ Hfc APPARTEMENT TE HUUR
goedebuurt voor de periodevan 2 jaar.

Tel. 72474 of 625666
i ■ ■ " ■ ■""■ "■■""<BEST RATES FROM I

EUROPE/ROTTERDAM
Please contact:

Car't>t>ean Cargo Services N.V.
tel.: 672588/671566 fax.: 674366

SA BALOR Real Estate 1 Heerlijke Surinaamse
gerechten kunt U bij onsheeft perbegin april a.s. Krijgen, zoals:

TE HUUR I ROTI POM, PASTEI,
pas gebouwdwoonhuis I etc*

Elke zaterdag en zondag na
met 2 slpk., 2 badk., studeerk., I 12.00uur. Kom even langs
enz.voor2jaartegenf.97s,—per I
maand TJERKHIDDESLAANI

Tel. 72368& 74182 L. TEL.: 73930

WAARSCHUWING I I HAVO/VWO^De commandant van de
marinebasis Parera maakt be- * Examentraining
kend dater op, 12 maart 1988 Ekonomievan 07.00 uur tot 15.00 uur * Ctonmi.nr<iii<schietoefeningen worden ge- piln«miohouden op de schietbaanHato. CKonomie

Duur 6 weken
Maximum verheffing
± 5000 ft. Info. zaterdag 12maart
Onveilige zeegebied 9 uur UNA Tokaai K
± 4000 meter uit de kust. docent drs Cedrjc A Eisden11 V J

" VAKANTIE*GANGERsÖvËrTs: COMPLEET GEMEUBILEERDE APARTMENTS TE HUUR ;
2 mcl. water, gas, electra & service.

" Aantrekkelijke week-& maand-tarieven.' IJ Voor informatie & reserveringen: "
: f& 't VALKENNEST "l ififfl VALKENWEG 17
" IMl_ JULIANADORP ll f * Tel.: 76575/82259 "

r~~~ ——— _____
Bubblegum Wedstrijd

hè^O J°ï /2--x Wie kan de grootste

£>% 9 '*\/£&3\ Bubb|e blazen
L 7\*"s£;sv vankauwgum?

UJ \____/ Er zijn prijzen voor de
drie beste "blazers".

De kinderen die meedoen, kunnen 3 stuks kauwgom
komen halen om thuis alvast te oefenen!11 I.

> —' H
f VAKANTIEGANGERS - AFZWAAIERS^

THUISBLIJVERS!De grootse sortering lokaal vervaardigde SOUVENIRS en KADO-ARTIKELEN vindttl nog steeds bij:

-____» Caribbean Handcraft N.V.
m_ Van fabrikant naar klant.

ook verkrijgbaar bij debetere gift en book shops

WfYn— Caribbean Handcraft N.V.
■s. ____?^r KayaKakina2 — Tel.: 671171
YW»ti»* richting badplaats Jan Thiel f^

Voor direkte indiensttreding
zoeken wij een representatieve,

dynamische en creatieve

MANAGER (m. of v.)
voor onze Boutique

Moet kijk hebben opde moderne modeen de Nederlandse, Engelseen Spaanse taal beheersen.
Zonder ervaring onnodig te solliciteren.

Brieven onderletter CR.aan hetburo van dit blad, CURAQAO.

___ mW^mWmm _B^^^^£_S___________'

*^£mW^- mjß-mmmmW
___^_^______^__\__\__________\__\____ WÊfß*** ______BP____T______f __H_______iB\______bS

:■ 7

Te Koop
"as is where is"

36'HOUTEN VISSERSBOOT— met boordradio— 6 cilinderB.M. Sealord diesel—fiberglass op hout
PRIJS: NAFL. 12.000,—

Te bevragen: Tel.: 613550 (kantooruren)

Swim Fitness and Aerobics
CENTRE BARBOUQUET

heeft een gymmet moderne apparaten en onder
professionele begeleiding voor Uw training

LEER ZWEMMEN
in een kleine groepmet gediplomeerde instruc-
teurs.
Let op: vanaf volgende week is in ons team van
Aerobics' instructeurs opgenomen:
de alom bekende

SUPERATLEET KENNETH CROES
Voor informatie en inschrijving bel:

Swim, Fitness& AerobicsCenter Barbouquet
tussen 2:00 en 7:00 uur 's avonds.

Barbouquet 11 — Tel. 672771

S Internationale verhuizers en verschepers

IMTERSTERÜ
Dokweg z/nachter Maduro Plaza - Curacao N.fi.
Tel. 70140 - fax 70141

facilities available for industrial& household goods.

/—" 5 " 5 " «N r >

" t_f unrnrnr» VOOR DE LIEFHEBBERTE HUUR:

! KC^^Ï). RUSKAUCLASSICA
---' /\ Body en motor moeten

" f ' *—^n ~q " opgeknapt worden.
/ Heeft echter nieuwe linnen

" 19" |S| kap.(nog in verpakking)

" Y^lL I L TEL.: 73861
, _

t.v/s^ . f Gezocht ~~

*^^^tf!l* part-time
\ videos ! BLOEMISTE. . met ervaring, rijbewijs
"poli-jta^oinioci en eigen auto

Schottegatweg Oost 36 Tel. 79255
Tel.: 79785-79787 - V" " " " " " " J '—■ i

ffl®Klynveld Peat Grootens
Accountants

Te huur gevraagd
WOONHUIS

in representatieve buurt.
Aanbiedingen: Tel. 370500 (tot 17:00 uur)

(Na 17:00 uur) Hotel Las Palmas 625200, villa 39.

/WW Mm.

f^T^NOG ENKELE

UJ RUIMTES TE HUUR
< £ BLoempot Shopping Center

Voor inlichtingen:

Tel.: 79963 of370713

(f) GARDENA
Tuinartikelen en Tuingereedschappen

VERHUISD NAAR
Sta. Rosaweg nst. 196

(tussen Paso a Paso en Kooyman N.V.)

v 7 JonkaEnterprises N.V. -
/SM E

B / Tel. 676655
T^7J_ 'Ji Openingstijden: 08.30-12.30
\?\ | ï 14.30-18.00

A/ d \ Maandag t/m zaterdag

VRIJDAG 11 MAART 1988



AGENDA
BONAIRE

POLITIE: 8000BRANDWEER: 8222TAXICENTRALE:8845HOSPITAAL: 8900

LANDFILL teLagoen: maandagt/mvrijdagvan 07.00-16.00 uur;zaterdag 08.00-12.00
Wr;zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK(openingstijden voor het publiek)
baandag en donderdag van 14.00-18.00
Uür; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/

'400-17.00 uur;zaterdag van 10.00-12.00uur)
'openingstijden voor lezers)
woensdagvan 14.00-19.00uur.

P°STSLUITING: maandag t/m vrijdag
stukken 15.45 uur; gewones'ukken 16.30 uur.

SERVICE CLUBS
J'wanis: donderdagavond 19.30uur - HotelBonaire.L»ns; informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
JJOund Table: elke tweede maandag -""wrtcentrum Terra Corra.
notary: woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:"o-00-l 2.00/14.00-15.30uur loketten geo-pend.

JWZIEKBIBLIOTHEEK:voor bezichtiging
gelieve contact op te nemen met deneer Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

POLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):popend opvrijdag van 20.00-24.00 uur; za-
'wdag van 12.00-24.00uur.

SPREEKUUR (gezaghebber): elke donder-dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
s'uurskantoor, Kralendijk; laatste donder-
dag van de maand van 10.00-12.00uur te
nincon.

J^OKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
aireaanse schelpen en koraal; open van

o'isdag t/m vrijdag van 10.00-12.30uur -Nikiboko Zuid 3.
VV: openingstijden slachthuis maan-

1Rr! 7 m woensda9van 07.00-12.00/13.00-
-i fj?-00 uur en donderdagen vrijdag van

""00-11.00/11.30-14.30 uur.

*"« Bernarduskerk Kralendijk:
aagelijks 18.45 uur;zondag 08.30en 19.00uur.
JJoi-omotokerkAntriol:"a9elijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00uur
J-udovicuskerkRincon:ua9elijks, ookzondag, 19.30uur.

KLACHTENBEZORGING doorgeven
°an mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
"-aciq ue4_

Autobus kantelt
in Mexico:
23 doden

MEXICO — In de staat Guer-
rero in Mexicokantelde gisteren
een autobus tijdens derit. Hier-
bij kwamen 23 personen om het
leven en liepen twaalf verwon-
dingen op. Volgens de autoritei-
ten verkeerde de chauffeur on-
der invloed. Hij vluchtte na het
ongeluk. De bus was op weg van
Chilapa naar Colotlipa en ver-
voerde hoofdzakelijkboeren.

Aardbeving
in Peru

LIMA — Een aardbeving met
een sterkte van 5 op de schaal
vanRichter heefthet zuiden van
Peru getroffen. Er ontstond eni-
ge paniek onder debevolking in
het grensstreek met Chili, maar
er werden geen gewonden ge-
meld. Voor zover bekend werd
geen schade aangericht.

De beving trad 's middags op
en hetepicentrum lag in zee, on-
geveer 110 km ten zuidwesten
van Tacna. Ook in het noorden
van Chili werd de beving ge-
voeld, maar ook daar werd geen
schade aangericht.

Erkentelijkheid jegenseeg commissie
Gezaghebber Soliana:

Betonweg levert bijdrage tot
betere infrastructuur Rincon
ov»^| L̂ENDWK—■ Tijdens deofficiëleondertekeningvan de
dnXr"achtvandeKaya Gilbert(Boy) Herrerabegin dezeweekuKte gezaghebber mr George Soliana zijn erkentelijkheid
(gr ,egenover de commissie van de Europese Gemeenschap
het "

bereid is gebleken deze betonweg van Rincon naar
dit ",a,tlonale Park Washington Slagbaai te financieren. Ook
onH_uTs zaghebber Solianazalbijdragen tot deeconomische
starr g Van Bonaire- Het Pr°Ject werd overigens al ge-

(j^^wezig bij de officiële over-
Otfr -i

waren de minister van
Cp elings" samenwerking
hn aranklin Crestian, die inzijn
Van b

gheid als gedeputeerde*n Bonaire belast was met deweering en de financiële af-
v?p " e] ing- Eveneens was aan-
F V m PartiJleider van dePOB
Ve^f(Br°ertje) Janga dieeen fer-nte voorstander van deze weg**s en er herhaaldelijk op gewe-en heeft, dat het beleid van deov!nmalige PDB gedeputeerde.er de afwikkelingvan het pro-
dp lncorrect was. Ook beide ge-deputeerden JuanchoMeiaanenanno Cecilia waren aanwezigjYenals de heren George Curiel
Vp'w. ' directeur van Depos en deertegenwoordiger van deEG opue Antillen ing A. Hortshuis.

mrGeorge Solia-a erkende dat aan de aanleg
&n de weg een aantal prettige

'naar ot>_.ummei prettige aspec-

ten op te noemen waren. Deze
weg aldus Soliana heeft een ei-
genhistoriewetendedathet pro-
ject reeds in 1979 werd geënta-
meerd en nu in maart 1988
tenslotte is gerealiseerd. Het is
een tijd geweest van vallen en
opstaan aldus mr Soliana maar
het resultaat is dan uiteindelijk
een bijzonder mooie en milieu-
vriendelijke weg van Rincon
naar het Washington/Slagbaai
park. Deze weg is voor het eiland
van bijzonder belang en gezag-
hebber Soliana was dan ook de
commissie van de Europese Ge-
meenschap (EG) bijzonder er-
kentelijk over de bijdrage diefi-
nancieelwerd geleverd. Niet al-
leen voor deze toegangsweg, al-dus mr Soliana maar eveneens
voor de zo nodige renovatie van
de binnenwegen in het park die
reeds in een eerder stadium ge-
reed waren gekomen. De Kaya
Gilbert(Boy) Herrera isvan zeer

grootbelang voor Rincon, maar
ook voor de terreinen die tussen
Rincon en hetWashington park
liggen, aldus gezaghebberSolia-
na, want deze grond is door de
aanleg van de weg plotseling
enorm in waarde gestegen. Bo-
naire heeft er met deze weg een
stukbelangrijke infrastruktuur
bijgekregen, aldus de gezagheb-
ber, dieeraan toevoegde, dattel-
kens wanneer dergelijke projec-
ten opgeleverd werden, automa-
tisch een stukje verbeterde in-
frastruktuur ingecalculeerd
was.

'SZAGHEBBER mr so-
liana■erkentelijk..

PERFECT
Met deaanleg van deze beton-

weg, aldusmr George Solianaen
dereeds gereed gekomen bin-
nenwegen hebben we een project
dat perfect is geworden. De toe-
gangswegis van bijzonder goede
kwaliteit. Hij iser gekomen door
de gezamenlijke inspanning van
onze eigen Dienst Openbare
Werken (DOW) en de Europese
Gemeenschap (EG). Gezagheb-
ber Soliana zei verder te hopen,
dat met het uitvoeren van dit
project in eigenbeheer een stuk-
jeknow how in huis is gehaald,
dat in detoekomst misschienook
bij andere projecten gebruiktzou
kunnen worden.

Dode bij busongeval

Veel gewonden
bij treinongeluk
in Argentinië

BUENOS AIRES - Bij een
botsing tussen twee treinen na-
bij deArgentijnse hoofdstadBu-
enos Aires werden45 passagiers
gewond, waarvan niemand ern-
stig.

Het is niet bekend hoe het on-
geluk gebeurd is. Volgens de au-
toriteiten stond een trein stilen
de andere trein reed met lage
snelheid, waardoor de gevolgen
beperkt bleven.

Bij een ander ongeluk kwam
een buspassagier om het leven
en raakten 25 mensen gewond.
Dat gebeurde bij de badplaats
Mar del Plata,400km tenzuiden
van de hoofdstad.De buskantel-
de om, door nog onbekende oor-
zaak.

Veel Curacaose en Arubaanse jachten
Tweede internationale vistoernooi
wordt groter dan vorig jaar

KRALENDIJK — Aan het
tweede vistoernooi datin het
weekeinde van 18 tot en met
20 maart wordt georgani-
seerd zal worden deelgeno-
mendooreen grootaantalCu-
racaose en Arubaanse
jachten.Ook isereen inschrij-
ving uit Brazilië en als bij-
zondereattractiezalhetAme-
rikaanse 95 voet tellende
jachtEl Zorro deelnemen. Dit
schip isopeen tweejarigereis
rond de wereld om de groot-
ste Blue Martin te vangen die
ooit uit de zee werd gehaald.
Volgens de voorzitter van de
organiserende vereniging
BonaireNauticalAssociation
(BNA) Raymundo Saleh wor-
denrond twintig inschrijvin-
gen verwacht. De BNA zal de
deelname beperken tot vij-
fentwintig jachtenom verze-
kerd te bhjven van een goede
ambiance.

Op de laatste avond na de prij-
suitreiking vorig jaar werd er
doorde Curagaoseen Arubaanse
deelnemersveel loftoegezwaaid

aan het organiserend comité.
Dat was ook wel terecht aange-
zienervrijwel geenfouten waren
gemaakt en de organisatie liep
als een trein. Het voordeel van
dit kleinschalig vistoernooi is
duidelijk. De afhandelingvan de
deelnemers heeft nog een per-
soonlijkebenaderingener is alle
aandacht voor de eventuele be-
hoeftenvan devissers.

Het programma, aldus voor-
zitter Raymond Saleh zal niet
veel afwijken van het voorgaan-
de jaar. Het ligt in debedoeling
dat de inschrijving van de deel-
nemers gehouden zal worden op
vrijdagmiddag 18 maart. Daar-
na zal er eenreceptie zijn omhet
zwembad van BonaireBeach Ho-
tel (BBH) dat dit jaar als
centrum van het vistoernooi zal
dienen.Naar de Amigoe verno-
men heeftzal deopening van het
tweede vistoernooi een zaak zijn
van de gedeputeerde van Toeris-
me Ramoncito Booi terwijl ver-
moedelijk de sluiting zal gebeu-
ren door sport- gedeputeerde
Carmo Cecilia. Dat laatste zal
gebeuren tijdens de prijsuitrei-
king in de tuin van het be-
stuurskantoor. Het echte toer-
nooi begint zaterdag in alle
vroegte. Rond zes uur zal voor de
deelnemers ontbijt geserveerd
worden, terwijl vervolgens om
zevenuur hetstartseinwordt ge-
geven. Datzelfde gebeurtopzon-
dag. Na afloopvan de visdag zal
de vis officieel gewogen worden
en datgebeurtevenals vorig jaar
bij het in romaanse stijl opge-
trokkenvisafslag- gebouwtjena-
bij de oude pier.

KRALENDIJK - Op de foto
de uit Las Vegas Nevada af-
komstig El Zorro. Het schip is 95
voet lang en kan 140 gallons
brandstof bunkeren. Aan boord
wordt ook 37 gallon drinkwater
meegevoerd. Op de achterplecht
vanElZorroisde32 voet langeEl
Zorro Toobevestigd. Daar wordt
onderweg voornamelijk mee ge-
vist. Hetschip ligt in dejachtha-
ven van Bonaire, maar op defoto
ligt het afgemeerd aan de oude
pier vanKralendijk.

OUDE BEKENDEN
Zoals bekend werder hetafge-

lopen jaar voornamelijk gevist
op Blue Marlins en Dorado's.
Toen namen er slechts vijftien
jachten deel met 46 vissers. De
grote winnaars van het eerste
vistoernooi waren de Curacaose
Don Q en verwonderlijk genoeg
inhetindividueleklassement de
Nederlander Jan Wienik. De
rijkste buit werd binnengehaald
ter hoogte van Malmok. Uit Cu-
rasao en Aruba worden evenals
vorig jaarweer de bekende
jachtenverwacht zoals Don Q
(Plantz), Filipichi (Perret Gen-
til), Lady Rupert (Zielinski) en
uit Aruba Billy J. (Nicol) Iliza
(Mansur). Daaraan wordtnu een
zware tegenstander gekoppeld

en dat is de El Zorro Too
Bonaire is bij uitstek geschikt

voor het organiseren van dit
soort toernooien, aangezien de
deelnemende jachten vrijwel in
het centrum van Kralendijk
kunnen afmeren voor het inla-
denvan debenodigde brandstof.
Overigens zal dateventueel ook
kunnen gebeuren in de jachtha-
ven van Bonaire, waar echterde
faciliteiten niet zo geweldig zijn
als dat eigenlijk het geval zou
moeten zijn.

EL ZORRO
Met spanning wordt er uitge-

zien naar de deelnamevan het
Amerikaanse jachtEl Zorro.Dit
95 voet lange schip van eigenaar
JimEdmiston vertrok op 10 au-
gustus vanuit San Diegp (Cal.)
voor een twee jaar durende reis
om de wereld. Toevallig is het
schiptijdens het tweede interna-
tionale vistoernooi op Bonaire,
waarhet zal deelnemen. Nietal-
leen met de El Zorro, maar ook
met de 32 voet lange bijboot El
Zoro Too, door de bemanning
aangeduid alsEZ2. Overigens is
het geenszins de bedoeling van
El Zorro en debemanningom al-
levis toernooien in dewereld af
te gaan. Het is de bedoeling van
Edmiston om de grootste Blue
Marlin te vangen die ooituit het
water is gehaald. Daarvoor wor-
den juist een aantal viswateren
bezocht, die gewoonlijk niet be-
stemdzijn als drukbeviste gebie-
den. Daarnaast worden gege-
vens doorgegeven aan de Natio-
nal Marine Fisheries Service
(NMFS) zodat detweejarige reis
niet louter een pleziertocht is.
Gevist wordtvaak met dekleine
bijboot diealtijdnog een meterof
zeven telt. Aan boord van de El
Zorro is een speciale hijsin-
richting dievlotweg deEZ2 in en
uit het water hijst. Onderweg
van deene bestemming naar de
anderewordt deEZ2 inhetwater
gezetom deBlue Marlins tever-
schalken. DeEl Zorrozet dange-
woon zijn reis naar de bestem-
ming voort. In de avonduren
volgt dan gewoonlijk eenrendez
vous van beide schepen.Dit sys-
teem wordt dus niet opBonaire
gevolgd. De El Zorro verblijft al
enkele dagen op Bonaire, zal
deelnemen aan het vistoernooi
en danpasvertrekken. De moge-
lijkheidbestaatdathet schipook
Curacaozal aandoen.

Met diepleedwezen maken wijbekend het overlijden
van onze geliefde moeder, zuster, grootmoeder, tante
en schoonmoeder:

Mevr.llogia Dorothea Bloem-
van der Veen

weduwe van TIRSO O. BOEM (R.1.P.)

kinderen: Hamlet, Truus
Raoul
Arianda
Urica, Peter
Paco. Fleur
Glynis, Roel
Tim, Luke
Toppy
Hamlet, Justine

boers en SelsaRömer-van der Veen
zusters: + familie

Edgar van der Veen
+ familie

Gloria Weber-van derVeen
+ familie

Ivy van Eykelenburg-van der Veen
+familie

Lionel van der Veen
+ familie

Overige Bloem, Strick, Gijsbertha, Van der Veen,
familieleden: Panthoflet, Barkmeyer

en in naam van alle neven en nichten.

Gelegenheid tot condoleren op zondag, 13 maart, vanaf
13.00uur.

Vóór de teraardebèstellingzal ereenH. Misworden opgedragen
om 16.00uur.

Alle plechtigheden zullen plaatsvinden te Morada Santa,
Bottelier.

/ *s^pqmo ,nou5TR,Bi de uEnEzuEifl
»__É. rf^B_7 niaakt de wisselkoers bekend
'"^%s!_P^ van de BOLIVAR, geldig tot

MAANDAG 10.30uur

AANKOOP VERKOOPCash - Cheque _
’. 5,40 ’.5,60 ’- 6,60
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» stpckmrket «

jwsma»Mias_ march 11, 1988.

Aegon 70,20 KIM 34 20
Ahold 75,10 Menebo 52 50
Atano 102,90 Philips 28,90
Cred.Iyon. 45,00 Rcyal Dutch 218.00
Fokker 25,10 telegraaf 256,50
Gist.Broc. 33,10 Unilever 114,40
Heineken 125,40 Index 243,60

NEW YCRK STOCK EXCHANGE
Afctwtt labs. 49 - 1 1/4 ~H 114-2 5/8
American Qcp. 27 - 7/8 nT 46 1/2 - 1/4
Apache 7 3/4 unrfi Jchnscn « J. 84 1/8 - 1
Am.Tel.» Tel. 28 1/4 - 1/4 McJtesson 31 3/4 ur_h
Amooo 74 1/8 - 3/8 Mere* t Co. 160 1/2 - 3 3/4
Anheuser B. 32 3/8 + 3/8 Minnesota Mng 57 1/2 - 7/8
Bectcn Dick. 61 1/4 - 3/8 Mcbil Carp. 43 - 3/8Carafbell S. 28 - 5/8 Monsanto 86 3/8 - 2 1/8Chrysler 24 1/4 - 3/4 »ER CMp. 64 1/8 - 1 3/4
Citicorp 19 5/8 - 7/8 Narf .South. 28 3/4 - 7/8
OocaOola 38 1/8 - 3/8 ~G Indus. 39 1/8 - 3/4Diebold 47 1/8 + 1/8 H_lip_ Ind. 21 - 1 1/4
Digital Br_. 120 - 5/8 Plaoer DM. 12 3/4 - 1/8
Dupont 84 1/8 - 2 3/4 Narthrep Oarp. 29 7/8 + 1/8East.Kodak 42 1/8 - 3/4 Pac.FiiBt Fin. 13 3/8 - 5/8
Efflcn 41 1/2 - 3/8 Pfizer 54 5/8 unch
Figgie 'A* 59 - 1/2 Phelps Dodge 41 5/8 - 1 7/8
Firestone 62 1/8 - 1/4 Philip Marris 92 1/8 - 2 1/8
Fluar 18 5/8 + 1/8 Quaker 45 1/4 - 7/8
Genl.Electr. 43 1/8 - 1 1/8 KTR Nabisco 51 1/2 - 1 1/2
GenlJtotars 70 1/4 - 2 1/4 Sara lee 41 1/2 - 2
Gulf a West. 80 3/4 - 7/8 Shell Ttp.Tr. 77 1/4 - 2 3/8
Hecla Mng. 13 3/4 - 1/8 Southern Ü. 7 1/8 - 3/8
Hilton 87 - 1/2 Unisys 34 3/4 - 1 3/4
Hanestake Mng. 16 1/4 - 5/8 Unocal 36 5/8 - 1/8

°__ J"fS, IOCAL STOCKSIndustrials 2026,03 - 48,24 Ant.Brewery HFL. 75-85.
Transportation 841,19 - 17,05mm,

%Wm M4MJKO & CUIUEL'S BANK X.V.
P_&] INVESTMENT DEPARTMENT
fc_£n ii For further information call
Mé^MÏ Tel. 612511/612991/612294

mm^mÊÊ^^ÊmmmiÊÊÊkWÉmmmmm*mmmmmmmmmm\*mmÊÊÊmmm

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BATIK VAN DE NEDERLANDSEATI
TILLEN GELDIG OP VRIJDAG 11 MAART 1988EN TOT NA
DER ORDER:

■JSDOtlf.fi 1.77 178 180CANDOUAR 1.395 1415 1435PNDST6RUNG 3.23 3285 3345N€DGLD 94.86 95 58 9628BOUVRR _ __ _
ZUJ FRANCS 129.66 130.38 13118ffl FflRNCS 30.22 31.32 32.02DUITS6MRRK 106.80 107.52 108.32lU.^GLD — 100.07 102.59"fi€ 1.12 1.42 1.48RR FLORIN 98.00 100.00 100.20KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENTVAN FINANCIEN EN GELDIGVANAF HEDEN 11MAART
1988EN TOT NADER ORDER.

9.75% OBUGflTI€l€NiNG€N P€fl 85/89 99.55
13 % OBUGRTI€L€NING€N n?€R 86/90 103.85
12 % OBUGRTI€L€NING€N P€R 88/92 103.85
10.5 % 08UGRTI€L€NING€NP_R1988 100.11
10.25 % 08UGRTI€l€NING€N 1986P€R 1990 100.07
HETEFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.21%.
DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

11

j Zojuist binnengekregen uit Europa: i

een nieuwe zending van bekende merken ais J
BARBARA FABER en POINTER

We hebben maten 92t/m 182, dusook voor tieners! J
Check even bij Vanny's in Bonaire Shopping Gallery. j

va__?
.i .. ~ ■■ .. -.i a ■> i______^____'__i_i______;L_r__t-__x______iI
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"IJ I T l'!nS_& You're welcome t \ Ij ROSE GARDEN \ \__^^ t\X*_"_*M
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