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HAARLEM — Het openbaar ministerie in Haarlem ziet er definitief

vanaf de 31-jarige man te vervolgen
die rond de jaarwisseling een week
vastzat vanwege mogelijke betrokkenheid bij de voorbereiding van de
ontvoering van Gerrit Jan Heijn. De
Ahold- topman werd op 9 september
87 ontvoerd. Over zijn lot bestaat
nog altijd onzekerheid. Aangenomen
Wordt dat hij doodis.Van de ontvoerders ontbreekt ieder spoor.

DEN HAAG *****
— Het nieuwe zogeheten fraude- bestendige paspoort
Wordt zeker niet voor 9 mei ingevoerd. Onderzoeken van TNO de
Recherche Informatie"j-.entrale
dienst en de marechaussee hebben

staatssecretaris Van derLinden genoodzaakt een nadere studienaar de
fraudebestendigheid -c.g. hetontbreken daarvan- te doen.
DEN HAAG*****De Surinaamse
ambassade ontkent beweringen dat

—

journalisten die het

bezoek van minister Van denBroek
aan Suriname willen verslaan, is geweigerd visa te verlenen. Volgens de
ambassade is nooit gezegd dat aan-

.

jagen zijn afgekeurd. De goedkeu-

ringen komen nog steeds binnen, al-

dus de ambassade.

*****

JERUZALEM— Drie Palestijnen
zlJn dinsdag op de door Israël bezette
gebieden omgekomen, uithebben Israëlische autoriteiten bekendgemaakt. In diverse plaatsen in de bezette gebieden werd dinsdag opnieuw betoogd tegen de Israëlische
ketting.

—
hebbendinsdagpremier
denmensen
"hamir
toegejuicht na zijn bezoek
JERUZALEM

Enkele duizen-

FRITS BRITO

...lachen...

Waarschuwingssysteem leger te slim af

Coca-chef Escobar
ontkomt aanhouding
BOGOTA

— Een ongekend

grote operatie van het Colom-

biaanse leger rond de woning

van cocaine- chef PabloEsco-

bar in Medellin heeft niet het
gewenste succes opgeleverd.
De vogel bleek op het
ogenblik dat men binnenviel
gewaarschuwd te zijn en was
verdwenen.
Bij de leger- actie raakte een
lijfwacht van Escobar die omschreven wordt als een miljardairgewond. Er werden 33 arrestaties verricht, onder wie Escobars echtgenote. Zij werd aangehouden tijdens een tegelijkertijd
elders in Medellin ondernomen
actie. Nagenoeg alle aanwezige
lijfwachten van Escobar werden
opgepikt. Men ging tot actieover
nadat de tip was ontvangen dat
de al lang gezochte Escobar zich
in de woningin de chique wijk E?
Poblado bevond.
Bij de actie werd gebruik ge-

Arena verovert
36 congreszetels

—

SAN SALVADOR De
rechtse partij Nationalistische republikeinse alliantie
(ARENA) heeft bij de zondag
gehouden verkiezingen in El
Salvador 36 van de zestig parlements- zetels gewonnen.
Ook heeft men beslag gelegd
op de meeste burgemeestersposten: namelijk tweehonderd van de 262 te verdelen
plaatsen.
Zo deelde Arena- voorzitter

aan Washington. De Israëlische pre-

Alfredo Cristina mee. De officieIe Kiesraad heeft bevestigd dat

net Midden-Oosten opbijnaalle punten verworpen. Koning Husayn van
heeftkoning Fahd van Saudiarabie dinsdagper telex steun toegezegd ingeval van een aanval door
Israël tegen Saudische rakettenbases. Saudiarabië heeft onlangs een
onbekend aantal Chinese CSS-2 raketten gekocht, meteenbereik tot Israël Gevreesd wordtvoor Israëlische
Preventieve" vernietigings- acties.

Arena de christen- democratische partij van president José
Napoleon Duarte vernietigend
heeft verslagen. De einduitslag
lietechter op zich wachten als gevolg van sabotage- acties van de

mier heeft het VS vredesplan voor

<J?rdanië

.

RANGOON *****
Een enorme brand
n het

—

afgelegen bergplaatsjeLashio
in het noorden van
Burma heeft zon-

dag aan 113 mensen het leven geKost.

Meer dan 20.000 mensen zijn
oakloos geworden.De brandbrak uit
m de keuken van een woonhuis. Het

vuur greep snel om zich heen en
richtte een grote ravage aan in de
nichtbebouwdestaatjes.Hoge muren

en hekken rondom de huizen blokveel gevallen de
vluchtroute. Er zijn 64 gewonden.

Keerden in

£^pS—De Iraakse luchtmacht
eeft dinsdag 6 Iraanse dorpen met
?nemische wapens gebombardeerd,
"aarbij zijn talrijke dodenen gewongevallen, zo meldde het Iraanse
Persbureau Irna. VN- secretaris- generaal Perez de Cuellar verklaarde
onteet'tezijnoverdeescalatie van de
Hij riep de partijen op de
Btrijd te staken.
k

en

.

*****- Weinig verAMSTERDAM

in de dollarkoers: 1,9003
andering
i cd gld

vandaag tegen een slotkoers
Qinsdag van 1,9015 gld. De Dow Jo'es index
moest gisteren bij een lus'oze handel een punt prijsgeven en
eindigde op 2066,15 gulden.

*****

—

Vaticaanstad De Russisch- orthodoxekerk heeft hetVatiofficieel uitgenodigd een delete zenden naar de viering in jugatie
ni
vanhet 1000-jarigbestaanvanhet
cftriBtendom in Rusland.

can

ARIJS _D*****
e Franse president,

««errand,
-^'aJ.

heeft zich dinsdagkan-

gesteld voor de presidents-

in 2rondes -24 aPril
en s eZmgen
worden
Zijn be"_"' rivalengehouden.
lanngrijkste
zijn premier Chi6"
rechts- liberale leider
Bajr

*****Een militaire
r_£ïANBUL
ank
Turkije heeft 9 hnkse
J^ntb nteninter
dood en 15 tot le"
ven

1

ge gevangenisstraf veroori»_r._weSens het bedrijven van gewelddadige politiek.
deeU

HOEK*****
B,S?NPheeft
- De ZA president
Persoonlijk ingegrepen
o_
mVte

verhinderen dat 6 ZA en Namiwsche militairen in Windhoek voor
chter
vaanrfhet komen op beschuldiging
uitlokken van geweldtijdens
n politieke bijeenkomst waarbij
**n prominente Swapo- leider werd
*ermoord. Op grondvan de defensiéet is Botha bevoegd vrijwaring
voor
te gelasten voor
Rechtsvervolging
fnilitairen die "te goeder trouw hebj*ngehandeldbij de bestrijding van

J

linkse guerrilla zoals stroomstoringen. Daarmee liep het tellen van de stemmen met gebruikmaking van computers
vertraging op.

WIL VAN VOLK
Volgens Arena heeft Duartes
partij achttien parlements- zetelsveroverd. Dit is vijftien minder dan in het oude parlement
het geval was. Duarte zal zijn
laatste jaar met een parlement
moeten regeren waarin zijn partij in de minderheid is. Hij heeft
maandag al meegedeeld dat hij
de verkiezings- uitslag respecteert als een uiting van de wil
van het volk en als een triomf
van de democratie. Hij doelde
daarbij vooral ook op de campagne van het verzet om het stemmen te beletten.
Wat de burgemeesters- ver-

kiezingen betreft: de christendemocraten hebben onder meer

deze post in de hoofdstad verspeeld. De verliezende kandidaatAlejandro Duarte omhelsde
zijn politieke tegenstander en
winnaar Armando Calderon Sol
van Arena die voor deze gelegenheid een coalitie was aangegaan
met drie kleine rechtse groeperingen. De verliezer is een zoon
van de grote verliezer van deze
stembus- slag: president Duarte.
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Maria
den fiesta
di come-back

Verriet Instituut

maaktvan onder meer bewapende helicopters. Toen men de woning naderde werd men ontdekt
door een uiterst modern alarmsysteem, bestaande uit sirenes,
reflectoren, warmte- signalen en
tv-

camera's. Samen met een

aantal vrienden wistEscobar al
schietend te ontkomen.
Het leger keerde niet met lege
handen terug in de kazerne: er
werd de hand gelegd op een grote
hoeveelheid wapens, dertien
voertuigen, moderne communicatie- apparatuur, documenten
en bandopnamen. De documenten en opnamen zouden van
"zeer groot belang" zijn voor het
verdere onderzoek naar de activiteiten van hetKartel van Medellin. Om Escobars uitlevering
werd door de VerenigdeStaten al
sedert 1984 gevraagd. Hij wordt
beschouwd als een der belangrijkste figuren in het cocaine- kartel van Medellin. Dit tekent voor tachtig procent van de
illegale handel in cocaine naar
de VS.
De operatie welke door troepen van de vierde leger- brigade
werd uitgevoerd kende zijn
weerga niet. Onder meer werd
personeel ingezet dat speciaal
getraind is in de bestrijding van
guerrilla- activiteiten.

■

ONVREDE OVER BERICHTGEVING VAN STAATSWEGE
Aanstaande zaterdag ”meest explosieve” protestdag

Nog steeds demonstraties
in SU republiek Armenië
—

MOSKOU Armeniers zijn dinsdag in Jerevan, de hoofdstad van de Sovjetrepubliek Armenië, voor de derde achtereenvolgende dag de straat op gegaan om de annexatie te eisen
van Nagorno- Karabach, een Armeens- christelijk gebiedin de
naburige Sovjetrepubliek Azerbajdzjan. Betrouwbare cijfers
over het aantal betogers ontbraken, maar de betogingen zouden nietzo massaal zijn als eerder. Het zou om enkele duizenden mensen gaan. De partijkrant Izvestia schreef dinsdag dat
er in het afgelopen weekeinde in Jerevan een massale bijeenkomst is gehouden waarbij ongeveer 700 afgevaardigden gestemd hebben over ideeën die onder de mensen leven om hun
eisen meer kracht bij te zetten.
Vertegenwoordigers van de
Armeense onafhankelijkheidsbeweging, die zelf een demonstratie- verbod tot zaterdag 26
maart had afgekondigd, hielden
dinsdag een persconferentie in
Moskou. Zij bevestigden de berichten dat er zondag en maandag ook is gedemonstreerd en dat
het aantal demonstranten ongeveer 10.000 bedroeg. Partijleider
Gorbatsjov heeft beloofd voor 26
maart de kwetsie aan de orde te
stellen in het Centrale Comité
van de partij.
Op de bijeenkomst van 700 afgevaardigden afgelopen weekend in Jerevan, zou volgens Izvestia zijn besloten van aanstaande zaterdag "de meest explosieve" protestdag te maken
die Armenië heeft meegemaakt
sinds begin februari het conflict
over Nagorno- Karabach in volle
hevigheid aan de oppervlakte
kwam. De bijeenkomstvan deaf-

gevaardigden werd buiten via
luidsprekers door ongeveer
3.000 toehoorders gevolgd.
DEN HAAG
De afgevaardigden zouden ook
besloten hebben de kwestie Karabach voor het internationale
Hof van Justitie in Den Haag te
brengen. Men wil het hofom een
uitspraak vragen of het juist is
dat het Armeense gebied Nagorno- Karabach in de jarentwintig
werd ingelijfd bij de overwegend
islamitische Sovjetrepubliek
Azerbajdzjan. In afwachting
daarvan zou de staat alvast een
programma op touw moeten zetten om Armeniers en andere
vluchtelingen uit de Azerbajdzjaanse stad Soemgait te
helpen zich in Nagorno- Karabach te vestigen. In Soemgait
zijn op 28februari tijdens wraakacties in de Armeense wijk van
de stad tientallen Armeniers

vermoord en honderden gewond
De vergadering had geen goed
woord over voor de manier waarop de staatsmedia het conflict
hadden belicht, aldus Izvestia.
Men vroeg aan het Centrale Comité van de Communistische
partij in Moskou om "de laster tegen hetArmeense volk" te beëindigen.

NATIONAAL EGOÏSME
De onvrede over de berichtgeving van staatswege was debelangrijkse aanleiding voor dedemonstraties van maandag toen
het partijblad Pravda met een
artikel uitkwam waarin de Armeniers werden beschuldigd
van "nationaal egoisme, anti- socialistische ideeën en demagogie". De Sovjetmedia hebben een
maand lang de gebeurtenissen
in Armenië en Azerbajdzjan totaal genegeerd. Het persbureau
Tass deed maandag een duit in
het zakje door de leiders van de
plaatselijke comités van de onafhankelijkheids- beweging te
verwijten deklok terug te willen
zetten en misbruik te maken van
de gevoelens van de Armeniers
om deregering in Moskou te provoceren.

Volgens eenvan de leidersvan
de Armeense onafhankelijkheids- beweging, Paruir Airikjan, zijn de protesten momenteel
ook gericht tegen het feit dat een

KWARTET BLIJKT GOED BEWAPEND

plaatselijke avondkrant, de Vesjerny Jerevan, de laatste dagen
regelmatig uit deroulatie is gehaald door de autoriteiten. De
krant zou artikelen hebben gepubliceerd over een vergadering
van de lokale partij- afdeling in
Nagorno- Karabach, die voor
aansluitingbij Armenië zou hebben gestemd.

De Moskouse regeringswoordvoerder Gerasimov zei dat
de Westerse radiostations die
programma's over de Sovjetunie
maken, de aantallen betogers
enorm overdrijven, tot soms
meer dan een miljoen mensen.
Het bestuur van de grootste

Sovjetrepubliek, de Russische
federatie, heeft dinsdag alarm
geslagen over de toestand in Armenië en Azerbajdzjan en gepleit voor beëindiging van het
conflict. In Soemgait geldt nog
steeds een avondklok.
Het presidium van deopperste
Sovjet (parlement) van de republiek was speciaal bijeengeroepen om het conflict te bespreken.
Men deedeen dringendberoep op
de besturen van de andere republieken om al het mogelijke te
doen om rust en orde te herstellen.De centrale regering in Moskou werd gevraagd "spoedmaatregelen" te nemen om ervoor te
zorgen dat de bepalingen van de
grondwet worden nageleefd".

WILLEMSTAD — Tijdens het
internationale congres 'Perinatal
Care' van vorig jaaris er contact
gelegd tussen mensen van de af-

deling fysiotherapie- ergotherapie van hetMgrPl. VerrietInstituut en hun collega's uit het buitenland. Eén van degevolgen van
dezecontacten was deinzameling
van hulpmiddelen voor gehandicapte kinderen.

Marian Velthuis, een ergotherapeute van de Vrije Universiteit
te Amsterdam, heeft naast een
bijdrage aan het congres een inzameling georganiseerd voor gehandicapten bij de GAK's (Gemeenschappelijke Administratie

Kantoren) van Amsterdam, Hil-

versum, Utrecht en Haarlem. Dit

heeft geleid tot een grote partij

rolstoelen, rollaters en andere
hulpmiddelen voor gehandicapten.

DeKoninklijke Marine was bereid deze lading naar Curagao te
vervoeren en dezebij het Mgr. PI.
Verriet Instituut te komen overhandigen. Het was Hr. Ms. Van
Kinsbergen, die deze taak graag
op zich nam, en een gedeelte van
de helikopter- hangar beschikbaar stelde. Na detocht van Den
Helder via de Middellandse Zee
naar Curagao kon de commandant van Hr. Ms Van Kinsbergen, kapitein-luitenant ter zee
LL. Blok, deattributenoverhandigen aan de geneesheer- direc-

teur van het Instituut, JJ.WJI.
Janssen, in het bijzijn van duidelijk verraste kinderen.

BAGHDAD— Voorheteerst sinds
zaterdag heeft Iran weer een raket
afgevuurd opBaghdad. Volgens Iraq
werdenbij deexplosieburgers getroffen. VSen Britse oorlogsschepenverlenen hulp aan gewonden van een
Noorse en Griekse tanker die
dinsdag door Iraakse vliegtuigen
werden gebombardeerd. Er vielen 2
dodenen 10 gewonden

Voormalige casino-manager onder gearresteerden

Politie valt hotels binnen: bende van vier aangehouden
NOORD—Zwaarbewapende politie- eenheden in gevechtstenue met kogelvrije
vesten en karabijnen
hebben gistermiddag invallen gedaan in Caribbean Palm Village te Noord en Concorde

—
—

Hotel. Het resultaat was, dat
vier personen—drie mannen
en één vrouw werden aangehoudenen voor verhoor ingesloten. Ofschoon de politic
in alle talen zweeg over deze
zwaarbewapende aanval
de commissaris zou vandaag
tijdens een persconferentie
meer inlichtingen geven
staat wel vast, dathier 'zware
jongens' werden aangehouden. Onder hen bevindt zich
de voormalige casino- mana-

—

—
—

ger op Aruba, M.C_, die nogal
in het nieuwskwam omdat hij
destijds de zaak tegen ex-minister Berlinski aan het
rollen bracht. Het doel van de
bende was vermoedelijk een
overval op een der casino's te
plegen, waarvan M.G. nog
gelden tegoed zou hebben.
Zoals de Amigoe gisteren
reeds berichtte, verkeerde de politie op Aruba in een verhoogde
staat van paraatheid, hetgeen
mogelijk verband hield met berichten dat een bende er werd
zelfs over de guerrillagroep M-19
gesproken plannen zouden
hebben een bank of casino te
overvallen. Het bleek echter

—

—

geen M-19 te zijn, doch alleen
maar personen van Amerikaan-

nationaliteit, van wie M.ü.
Aruba bijzonder goed kende, omdathij daar geruime tijdin decasino's werkzaam was.
se

SNELLEACTIE
Vanaf gistermorgen werd het
Caribbean Palm Village in de
gaten gehoudenen gistermiddag

omstreeks vier uur viel de

zwaarbewapende politie dit hotel binnen.
Het gehele complex
was door de politie omsingeld,
die kort daarop een kamer binnenviel en daar drie personen,
onder wie een vrouw aanhield.
Zonder oponthoud werd het drietal naar een gereedstaande politievan gebracht en snel afgevoerd.

Inmiddels had de politie ook

een inval gedaanin hetConcorde

Hotel waar in eerste instantie
twee mannen werden aangehouden, van wie één later vrij werd
gelaten omdat hij niets met de
zaak te maken had.
Uit het onderzoek in de kamers bleek wel, dat de bende
goed bewapend was. Het onderzoek is in volle gang. De politie
bewaart het stilzwijgen, omdat
niet uitgesloten wordt geacht,
datnog meer personen bij debende betrokken waren. Mogelijk
zouden dat ook ingezetenen kunnen zijn.

De aanhoudingen geschiedden zonder dat de in het hotel
aanwezige toeristen hiervan
veel merkten. De inval verliep

bijzonder vlot. De politie
stormde naar boven, een deur
werd ingetrapt en korte tijd lateikwam de politie met twee mannen en een vrouw, die geboeid
waren, naar beneden en vertrok.

Het was een bekendfeit, datde
voormalige casino- beheerder
van hetAruba Palmbeach Hotel,
M.G., ontstemd was over de wijze
waarop hij destijds bij de verkoop
van het hotel door de nieuwe eigenaren buiten het hotel werd
gezet. De nieuwe eigenaar was
bereid hem enige 'goodwill' tebetalen doch verder niets. Vermoedelijk kwam hij nu naar
Aruba om deze zaken te regelen.
Hij was vergezeld van zijn
echtgenote.

Vanochtend vroeg landde op
deReina Beatrix- luchthaven
een éénmotorig vliegtuig met
Amerikaans kenteken. Het
vliegtuig werd in beslag genomen en depiloot en een inzittende werden aangehouden. Aan
boord van het vliegtuig werden
vuurwapens en pruiken aangetroffen.

Onbevestigde berichten willen, dat een en ander te maken
heeft met de plannen voor een
overval op de casino's van Holi-

dayInn Aruba en Aruba Concorde Hotel.
Het onderzoek naar aanleiding van bovengenoemde aanhoudingen duurt onverminderd

voort.
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Op de avond van koninginnedag
zal de Nederlandse Omroep

Zeven eeuwen na datum

AGENDA

Legende van Robin Hood
aan diggelen geslagen

CURACAO

Stichting een ongeveer twee uur

durend TELEVISIE- PORTRET
VAN KONINGIN BEATRIX
uitzenden. De basis van het
portret wordt gevormd door een
aantal gesprekken tussen de koningin en de schrijfster Hella
Haasse. TeleCuracao voert onderhandelingen met de NOS zodat het programma ook hier op
30 april uitgezonden kan worden. In de film zijn unieke opnamen te zien van de koningin in

daarmee voor het eerst in zijn geschiedenis op de tweede plaats
belanden met een percentage
van 28,4 procent. Bij de verkiezingen van vorig jaar behaalde

de vrouwenlijst 10,1 procent van
de stemmen en werd daarmee de
op vier na grootste fractie in het
IJslandse parlement, de'Alting'.
Vertegenwoordigers van de
vrouwenlijst verklaarden dat de
enorme groei van het aantal
sympathisanten samenhangt
met het feit dat haar partij zich
bij alle belangrijke kwesties zoals gelijke beloning voor gelijk
werk compromisloos inzet voor
de rechten en belangen van
vrouwen.

$$$ $ $

Deze week zaten er twee bijzondere passagiers aan boord
van een bevoorradings- schip
van Smit Lloyd. De Nederlandse
Aardolie Maatschappij (NAM)
was namelijk ingegaan op een

PINGUÏNS voelen zich op het

ogenblik best thuis in Munchen.
Er ligt wat sneeuw en het is lekker koud. Daarom krijgen ze in
de dierentuin Hellabrun twee
keer per dag de kans een beetje
rond testappen. Een uitje voor de
dieren, een verrassing voor de
bezoekers.

PATRICK STEPTOE, een van
de pioniers op het gebied van de
zogenoemde in virto fertilisatie
(reageerbuis- bevruchting, IVF)
is overleden. Steptoe is 74 jaar
geworden. Het baanbrekend onderzoekvan Steptoe naar IVF, de
bevruchtingvan een eicel buiten
de baarmoeder en het later alsnog inbrengen van de vrucht,
leiddein 1978totdegeboortevan
de eerste "reageerbuis- baby"
Louise Brown. De gynaecoloog
Steptoegold als een fervent voor-

—

stander van de revolutionaire

s

vpsrvrwv:-—n

Met grote vreugde maken uuij
de geboorte bekend van

ELYSIA DANIELLE
Dochter en zusje van
Brenda en Hans Somers
Ruleen en Xonder
22 maart 1988
Aruba.
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geboorte- methode. Over de gehele wereld zijn reeds duizenden
paren dankzij IVF alsnog ouders
geworden. De 74- jarige Steptoe
overleed als gevolg van kanker.
Sommige mensen vinden een
schat in hun achtertuin als ze de
tuin omspitten in het voorjaar.
Een tuinliefhebber in Zaandam
vond iets geheel anders: de
RECHTERVOET van een mens.
De verbaasde man belde de politie die de voet per surveillancewagen naar het gerechtelijk laboratorium in Rijswijk lietbrengen. De politie van Zaanstad kon
niet zeggen hoe oud de voet was
en of de voet afgesneden danwel
afgehakt werd. Wel moet devoet
al langere tijd in de tuin van de
Zaandammer hebben gelegen.
Op de plaats van de achtertuin
stond vroeger een deel van het
voormalige Johannes- ziekenhuis van Zaandam, dat anderhalfjaar geleden werd afgebroken. De politie zoekt in de grond
van de achtertuin nog verder,
maar heeft daar tot nu toe niets
meer gevonden.

verzoek van Lenie 't Hart van de
zeehonden- crèche in Pieterburen om twee ZEEHONDEN ver
uit de kust in zee te zetten. De
twee zeehonden zijn in Pieterburen weer op krachten gekomen,
maar hebben alleen overlevingskansen als zij ver uit de kust in
zee geplaatst worden. De NAM
verklaarde zich bereid dat
transport kosteloos te regelen en
gaf een van de bevoorradingsschepen opdracht van zijn
wacht- positie bij een booreiland
naar de NAM- basis in Velsen te
komen. Daar scheepten zeehonden en begeleiders zich in voor
een tocht over de Noordzee,
waarbij de twee honden ver van
de menselijke beschaving
plechtig te water werden ge-

laten.

haar werkkamer, in haar
beeldhouwatelier, tijdens het
paardrijden op het strand bij
Wassenaar en tijdens een skivakantie in Lech. Ook zijn beelden
te zien van de koningin tijdens
officiële werkbezoeken in binnen- en buitenland. De gesprekken tussen de koningin en Hella
Haasse zijn opgenomen in Huis
ten Bosch, in paleis Noordeinde
en op het Loo. In de uitzending
«Beatrix Koningin» zijn ook in
Lech opgenomen gesprekken te
zien van NOS- tv- directeur E.
van Westerloo met de prinsen
Claus, Willem- Alexander, Friso
en Constantijn over dekoningin.
In de gesprekken met mevrouw
Haasse spreekt de koningin onder andere over de monarchie,
haar eigen functioneren als
staatshoofd, de inhoudelijke
kant van haarwerk en het uiterlijk vertoon van het koningschap. Verder praat ze over
haar jeugd, haar gezinen tal van
andere zaken die haar belangstelling hebben. De moderne kunst neemt daarbij een speciale plaats in. Vorig jaarbracht
TeleCuragao een portret van
prins Claus dat gemaakt werd
doorRia Bremer.

Deze revisionistische visie
Hood en zijn klaarblijkelijk niet zo 'merry men of
Sherwood', wordt gegeven in
een nieuwe brochure die is gepubliceerd door de gemeenteraad van Nottingham.
Het was de dertiende sheriff van Nottingham die Robin Hood het leven zuur
maakte en het zijn zijn twinop Robin

Robin Hood maakte volde maagd Marian nimmerhet hofomdat hij
haar gewoon niet kende. Zij
duikt op in een dertiende
gens het boekje

eeuws Frans herdersgedicht
over een vrouwe die Marianne heet en minnestrelen uit

de zestiende eeuw hebben de
hele zaak door mekaar gehaald. Broeder Tuck, denken
de vroede vaderen van Not-

WOENSDAG: 16.30 Ora pa mucha;
17.00Rintstones; 17.30 Harold Lloyds;
18.15Survival; 18.45Informe deportivo
ku Hector Rosario; 19.00 Dimenshon
ArtistikokuMaritzaißichard;2o.oo Noti-

siero Tele-8; 21.00Falcon Crest; 22.00
Wega di Number; 22.10 Special:
«Caribbean man»; 23.00 Sluiting.
DONDERDAG: 16.30 Ora pa mucha;
17.00 Thundercats; 17.30The Yearlin;
18.00 Filatelie; 18.15Purba kv keshi;
18.30 Style; 18.40Informe deportivokv
HectorRosario; 19.00This week in Japan; 19.30 Throb; 20.00 NotisieroTele-B;2l.ooSpecial;2l.3olt'saliving;22.oo
Wegadi Number; 22.10K0ntakt0;23.00
Sluiting.

'

(wijzigingen voorbehouden)
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W
BONAIRE
Correspondent:
Hubert Unk^is, Kaya Gobernador N.
Debrot 154, tel: 8627.

Torn Poes en de Klokker

—Doordat Super's handgranaat

was ontploft, waren de

Vóórdat bijvoorbeeld de burgemeester of commissaris Bas
hadden gemerkt, dat de tijd niet vóór- maar achteruit ging,
werden zij een vreemde schok gewaar.
"Vreemd!" sprak de burgemeester. Hy staarde peinzend
naar de straathoek, waar wat neerslaande kruitdamp
zichtbaar was. "Vreemd, ik dacht nu toch werkelijk, dat ik
daar in de toekomst een ontploffing gehoord had!"
"Best mogelijk!" mompelde de commissaris dromerig.
"Maar ik moet weer eens verder, burgemeester! De zon begint

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET

(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078; geopend van maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de gehele daggesloten;na 17.00uur kunt u
de zuster van de wacht bellen: zuster Pataca, tel.: 87342, pageboy 027-360.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uur alleen
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvan
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspraak.
NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voorheen Wijkverpleging Curagao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Wever, tel.:
672754.
GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria 17, tel.: 80222.
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.

Mary Chamberlain, secretaris van het Robin Hood- genootschap, bespeurt duisterder motieven. "De sheriffvan

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.

BOTICAISLA (tel.: 663895): openingstijden
van maandag t/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voorspoedgevallenna kantooruren gelieve zich te begeven naar de Verbandkamer.

van het genootschap, Jim
Lees, reageert boos: "Menkan
zo'n legende niet ontluisteren
door simpelweg te beweren,
dater geen MaidMarian is geweest. Het publiek neemt dat
gewoon niet".

daar een aangespoelde BRUINVIS naartoe gebracht. Ditmaal
werd het dierdooreen negen-jarige Duitse toerist gevonden op
het strand van het Friese
Paerssens- Moddergat. Het
dodelijk vermoeide, anderhalve
meter grote volwassen dier werd
meteen naar Harderwijk gebracht. Daar werd het dier onderzochten kreeg het antibiotica
toegediend. Volgens een
woordvoerder heeft de bruinvis,
die naar de vinder Marcel is ge-

noemd, een shock opgelopen. In
Harderwijk werden delaatste jaren bijna geen bruinvissen binnengebracht. De woordvoerder
noemt detweede vondst dan ook
uniek, maar kan er geen we-

tenschappelijke verklaring voor
geven. "We weten niet of de vervuiling van de zee ermee te maken heeft, dat kan zo zijn, maar
het hoeft niet",zo stelthij. Bruinvissen leven normaal niet in de

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Paradeis, F.D. Rooseveltweg 46-B, tel,
89676/89808.
Punda
Sta. Rosa, Winkelcentrum Bloempot, tel,
77679/77650.
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWEGING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajaraweg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat

Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdagavond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achter Kooyman.
Santa Rosa: iedere maandag- en zaterdagavond om 19.30 uur te Aloöstraat 12.
DONDERDAG
DIVERSEN
'DE VOGELVRIEND': 09.00-12.00 uur vogeltentoonstelling voor schoolkinderen
Landhuis Habaai.

BONER’S ARK

weer te dalen en met een half uurtje zal de morgen wel gaan
krieken. Dan begint mijn nachtdienst!" Hij drentelde verder,
zich vaag bewust van een vreemd gevoel in zijn geheugen.

"Bc weet niet wat het is!" prevelde hij, "toen ik vanmorgen
met de burgemeester sprak, had ik er nog geen last van. Maar
ja,wat wil men? Men wordt steeds jongeren datgeeftkwalen!"
Zo sprekende passeerde hij achterwaarts lopend het museum van oudheden en knikte vriendelijk tegen Torn Poes en
een klein oud heertje, die daaruitnaar buitenkwamen. Dekleine Klokker was weer genezen en wilde weer i an het werk.

®

By Addison & Frank Johnson

®

BEETLE BAILEY

®

-

Waddenzee. Het dier dat twaalf
dagen geleden op het strand van
Ameland werd gevonden leeft
nog steeds en zwemt samen met
de nu gevonden Marcel in een
bassin van het dolfinarium.

By Dick Hodgins

®

HENRY
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t^dwetten gestoord en dat gaf een raar soort verwarring.

—

TELECURAgAO

Tel: 672000

denNottingham.
Zelfs delegende van een Robin Hood, die de rijken bestal
om de armen er beter van te
laten worden, zou wel eens onzin kunnen zijn, zegt de historicus Graham Black, die eveneens een bijdrage aan debrochure heeft geleverd. "Er is
geen bewijs voor, ook al isRobin Hoods reputatie op dit
stuk internationaal", zegt hij.
De publicatie heeft in
Engeland grote opwinding
veroorzaakt. Men is er verzot
op legenden. 'Robin- fanatici
beetgenomen', luidde de kop
in de Daily Express. 'Robin
Hood ontdaan van mythe en
romantiek', schreef de Daily
Telegraph. "Wij torpederen
niets", zegt Tim Jones,
woordvoerder van de Nottinghamse gemeenteraad.
"Wij plaatsen Robin Hood gewoon in zijn historisch

NottinghamkonRobin niet te
pakken krijgen. De raad
schijnt te willen slagen waar
hij faalde", zegt zij.
En de 76-jarige president

versiteit van Cambridge
die de fakkel overnemen.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
op zon- en feestdagen alsmede op werkdagen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel.:

Sussex, een flink stuk bezui-

kader".

*****

\WW 4^icrog I

tingham, kan een compositie
zijn geweestvan een anoniem
dikbuikig personage, dat welbekend is en een vijftiende
eeuwse kapelaan, Robert
Stafford, die bestond in

tigste eeuwse opvolgers—geholpen door de historicus professor James Holt van de uni-

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur Garden ofStone (’.5,- p.p.).

heids- partij van IJsland zou

_

ruzieachtige verhouding had.

Deze imposante HAARDOS is
van Sarah Hannon. Bij nationale 'haarwedstrijden' in Londen
sleepte zij de hoofdprijs in de
wacht, de 14-jarige Sarah uit
Birmingham werd eerste in de
categorie "mooi haar langer dan
76 centimeter".

Uit een opinie- onderzoek van de
Reykjavikse krant 'DV' is naar
voren gekomen dat op dit moment 29,7 procent van dekiezers
voor de 'VROUWENLIJST' zou
stemmen. De onafhankelijk-

Acquisitie:
Viola Bernardus èn Janny aa ldijk.
Aanname advertenties:
Maandag t / m vrijdag van 07.30-16.00
uur; zaterdag 07.30-10.00 uur.
AHeadvertenties voor dekomende dag
moeten 1 dagvan tevoren vóórvier uur
binnenzijn ofopdezelfdedag vóórtien
uur.

onaangenaam, kort aange-

bonden persoon die met de vogelvrij verklaarde leider een

Het dolfinarium in Harderwijk
kan zijn naam bijna veranderen
in Bruinvinarium. Voor detweede maal binnen twaalf dagen is

m
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Giro 440.000
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LONDEN Zeven eeudatum hebben de
vroede vaderen van Nottingham in Engeland Robin Hood beroofd van zijn
'Maid Marian. De schone
maagd Marian is volgens
hen ontsproten aan een
fantasierijk Frans brein.
'Friar Tuck' ontkomt evenmin aan ontluistering. De
broeder is in feite een versmeltingvan twee monniken,
van wie één Sherwood Forest
waarschijnlijk nooit ook
maar heeft gezien. Robins
makker, Little John, was een
wen na

NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten vande
artsen van Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan het antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische distrikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijk van hun eigen huisarts bellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie de dienstdoende arts is.

By Mort Walker

By Gordon Bess
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Officieus zou alles al in kannen en kruiken zijn
PNP, FOL en SI lijken elkaar te vinden
WILLEMSTAD—AIIes wijst erop dateen nieuweCuracaose
regering niet lang meer op zichzal laten wachten: dezezal dan
bestaan uit de oppositie- partij PNP, de voormalige coalitiegenoot Frente Obrero i Liberashon (FOL) en de nieuwe partij
SI. De partijen MAN en DP die de PNP eveneens voor een gesprek hebben uitgenodigd om de mogelijkheden voor de vorming van een nieuweregering te bespreken, lijken achter het
net te vissen. De PNP-achterban is namelijkallerminst gechargeerd van deze twee partijen, zeker gezien decontroverse tijdens de laatste verkiezings- campagne waarbij door MAN en
P onophoudelijk kritiek werd geuit op de "onbetrouwbare
"NP". De PNP lijkt de uitnodiging voor een gesprek met deze
Partijen, dan ook slechts pro forma aan te nemen. Met een
blok' praat de PNP overigens niet: met elkvan de partijen zal
apart aan tafel worden gezeten.

Alhoewel doorde PNP, FOL en
>ïbij hoog en laag ontkendwordt
dat er reeds officieuze afspraken
Zljn gemaakt over de vorming
van een coalitie, doen aanhoudende geruchten deronde dat dit
wel degelijk het geval is. Het verWoeden is ook dat Frente Obrero
de val van het kabinet door opzeggen van steun, niet alleen
heeft voorbereid maar daarbij
hulp' heeft gekregen van

derden.

De PNP heeft gisteren de hele
dag in vergadering gezeten met
bestuur on noW-iiVoo/l nm Aa cjitu-

atie te evalueren. Daarbij heeft
de achterban volmacht gegeven
aan het bestuur om met de andere partijen te gaanpraten. Op het
gezamenlijke verzoek van de
MAWDP om over de vorming
van een nieuw Bestuurscollege
te praten, is echter zeer negatief

gereageerd door de achterban.
Het lijkt dan ook niet haalbaar
voor de PNP om met deze partijen in zee te gaan.

De negatieve reactie vloeit
voort uit de controverse tussen
de PNP en MAN/DP die tijdens
de laat >'■■

jaar is ontstaan. De kritiek over
en weer was toenzeer fel en zowel
de MAN als DP betichtte de PNP
ervan onbetrouwbaar te zijn. De
Amigoe vernam uit goede bron
dat de PNP die 'vertrouwenskwestie' nog voor een gesprek
met de partijen MAN en DP, zal
aankaarten.De PNP wil een garantie dat er nu wel vertrouwen
bestaat en lijkt niet eerder bereid aan tafel te gaan zitten met
één dezer partijen totdat die garantie er is.
Voor de PNP is het evenmin
aanvaardbaar om met een 'blok'
te praten. Het antwoord op de
uitnodiging van de MAN en DP
is dan ook naar elk van de partijen afzonderlijk gestuurd. De
MAN en DP hebben gisterochtend besloten samen te blijven werken. De samenwerking
tussen deze twee partijen in de
coalitie is altijd goed geweest en
zij zien de noodzaaker niet van in
om apart verder te gaan.
De vertrouwens- kwestie is
voor deze partijen evenmin

achter de rug, bleek uit verklaringen van DP-leider Agustin
Diaz. Die zei dat het tijd vergt om

weer vertrouwen te creëren. In
het belang van Curagao is de DP
echter bereid om concessies te

besloten. In tegenstelling tot de centrale regering waar alle ministers perstuurscollege

doen, aldus Diaz. Ook hij twijfelde echter aan het nutvan een gesprek met de PNP nu het er op
lijkt dat deze partij de FOL en SI
als partners prefereert. Diaz
wees er in dit kader op dat de
PNP weliswaar een heet hangijzer maakt van het gebrek aan
vertrouwen bij de MAN en DP
maar dat de SI wel een aanvaardbare partner is voor de
PNP terwijl die partij is opgericht door twee politici die uit de
PNP waren gezet.

soonlijk verantwoordelijk zijn
voor de onder hun vallende departementen, is er op eilandelijk
niveau sprake van een "collegiaal bestuur" waarbij de verantwoordelijkheid gezamenlijk
is.

Tolinchi Pietersz blijft echter

aan als gedeputeerde en kan nog
steeds deelnemen aan de vergaderingen. Hij was vanmorgen
zeer ontstemd over de beslissing
en noemde deze "illegaal". Volgens hem is het Bestuurscollege
"dom" geweest omdat hij door deze zet inspraak heeft gekregen in

ILLEGAAL

Nu gedeputeerde Tolinchi Pietersz van de FOL zijn vertrouwen in het Curagaose Bestuurscollege heeft opgezegd,
heeft dit college de taken van de
gedeputeerde afgenomen. Het
gedeputeerdeschap kan niet afgenomen worden, maar al zijn

verantwoordelijkheden voor diverse diensten, zijn naar andere

gedeputeerden overgeheveld.
Dat is gisteren tijdens een bijzondere bijeenkomst van het Re-

alle portefeuilles. "Het Bestuurscollege had beter één,
minder belangrijke, portefeuille
onder mijn verantwoordelijkheidkunnen laten, danzou de situatie anders zijn", aldus Tolinchi Pietersz die vanmorgen
vroeg nog niet met zekerheid kon
zeggen of hij vandaag naar het
Bestuurskantoor zou gaan.
Gezaghebber Casseres meent
dat de beslissing legaal is: "we

hebben daarover nog juridisch

tenland, telegrafisch zullen ook
zij hun ontslag indienen. Totdat
in een eerst volgende eilandsraads- vergadering nieuwe
gedeputeerden worden gekozen,
zullen de huidige gedeputeerden
hun werkzaamheden normaal

advies ingewonnen. In de ERNA
staat niet dat een gedeputeerde
geen taken mag hebben." In het
verleden schijnt het overigens al
eens voorgekomentezijn dateen
gedeputeerde van zijn ver-

antwoordelijkheden ontheven
werd. Dat is evenwel zeer lang
geleden. Gevraagd naar zijn mening over de regerings- crisis,
antwoordde Casseres zeer voorzichtig dat deze "op een slecht
momentkomt in een sociaal-economisch moeilijke tijd waarbij
belangrijke beslissingen genomen dienen te worden." Terwijl
het er op leek dat de economie
zich langzaam maar zeker begon
te stabiliseren, is nu een crisis
ontstaan. Wat er nu gaat gebeu-

ren, valt nog te bezien, aldus

Casseres.

ONTSLAG
De gedeputeerden hebben
gisteren overigens nog niet hun
ontslag ingediend. Dat zal

waarschijnlijk vandaag gebeuZowel gedeputeerde Herman George als Raymond Bentoera zijn momenteel in het bui-

ren.

voortzetten.

De ministers dienden gisteren
al hun ontslag in bij gouverneur
prof drReneRomer. Die is gisteren al begonnen met besprekingen onder andere met Statenvoorzitter Onofre Bikker. Voor
vandaag zijn de fractieleiders
van de Staten uitgenodigd om bij
de gouverneur te komen. Hij zal
alle meningen aanhoren en kan
er voor kiezen om bijvoorbeeld
ook de sociale partners te horen.
Op basis van die informatie moet
de gouverneurbeslissen of er een
informateur benoemd gaat worden of dat er verkiezingen komen. Een beslissing daarover
wordt echter pas begin volgende
week verwacht. De gouverneur
zal waarschijnlijk ook de terugkeer van Claude Wathey van DP
St Maarten uit Nederland afwachten, om ook zijn mening te
horen.

NEDERLANDS PARLEMENT BETREURT VAL KABINET-MARTINA
Wathey denkt crisis te kunnen

bezweren

’Elke regering moet mes
in bezuinigingen zetten’
HILVERSUM — De val

van het kabinet- Martina

verminderen", aldus Jan-

Cees Wiebenga.

eenparig betreurd. "Hetis natuurlijk altijd beter als een

SINT MAARTEN
Een delegatie van Sint Maarten is juist deze week in Den
Haag op een 'fact finding'- missie
in verband met de aanpassingen
van de staatkundige betrekkingen met devier andere Antillen.
Ook in kringen van de delegatie
van Sint Maarten wordt gewezen op de sterke positie die de DP
in deze crisisdagen is gaan innemen. In delegatie- kringen verluidt, dat Claude Wathey
zichzelf beschouwt als degene
die de crisis kan bezweren. Hij
zou zelfs hebben gesproken van
de mogelijkheid dat DP en PNP
samen het voortouw nemen' bij
de vorming van een nieuw kabinet.
De Sintmaartense delegatie
pr^at vandaag verder met leden
van de koninkrijks- regering
over de plannen en opties die
moeten leiden tot een lossere

met Antilliaanse en Arubaanse Zaken bezighouden,

kabinet in staat is zijn volledige regeerperiode uit te zit-

tel, maar juistonder de huidigeomstandigheden, met de

Problemen rond de financieel-economische situatie in
de Antillen, zou stabiliteit erg gewenst zijn geweest",
egt dr W. de Kwaadsteniet van het CDA, voorzitter van

de

Vaste Tweede Kamercommissie

Antilliaanse en Arubaanse Zaken.
De woordvoerster van de ParHl van de Arbeid, Wynie Jabaay,
Wijst er op dat de crisissituatiein
de Antillen er toezou kunnen lei-

den, dat de hoogst noodzakelijke

voor Nederlands-

heeft. Deze crisiskomt op een uiterst ongelegen ogenblik", aldus
Wiebenga.

begrotingssteun voor de eilanden

RECONSTRUCTIE
Alle Nederlandse parlementariërs bepleiten een snelle reconstructie van het kabinet-

nair kabinet geen concrete uitspraken kan doen o __■ bezuinigingen. "Forse bezuinigingen
gullen er moeten komen, welk
Kabinet het ook voor het zeggen

Martina. "Wanneer hetkabinetMartina hier volgende maand
komt, dan is het onzeker of een
later optredende regering de gevraagde bezuinigingen wel zal
uitvoeren", meent Wiebenga.
Hij ziet weer een belangrijke rol
weggelegd voor de Democratische Partij Sint Maarten bij de
reconstructie van een nieuwkabinet. "Ter verkrijging van een
meerderheid heb je ze gewoon
nodig. Maar daarmee worden
overigens deproblemen van Sint
Maarten niet opgelost. Sint
Maarten wil losser van Curagao,
omdat het slecht gaat met de
lands- en eilandseconomie. En—
nogmaals gezegd—elke komenderegering zalfors het mes in de
uitgaven moeten zetten. De situatie in de komende jaren zal de
hang van Sint Maarten naar een
lossere band met de andere vier

onzeker wordt. "Het Nederkabinet zal bij debeoorde"ög van de extra steun graag
Willen weten waar de Antillen
£aan bezuinigen en als het
antwoord daarop uitblijft doorde
cnsis binnen de regering, komt
fle extra steun op het spel te
staan", zegt ze.
Ook de VVD-er mr Jan-Cees
Wiebenga stelt dat een demissio-

Jandse

'

niet

Wordt door de Nederlandse Tweede Kamerleden, die

Aanrijdingen
j^ïLLEMSTAD
- In de afge°Pen 24 uur vonden er 14aanrijPlaats. Daarbij vielen
t(*11s*\
lichtgewonden. De materie-

schade wordt op ruim 33.000

gulden geschat.

band

met

de andere eilanden.

Maandag had de commissie voor

Nederlands- Antilliaanse en
Arubaanse Zaken een gesprek
van anderhalf tot twee uur met
de delegatie van Sint Maarten.
Volgens commissie- voorzitter
De Kwaadsteniet zijn er voornamelijk standpunten en suggesties uitgewisseld en hebben
de partijen eikaars visie beluisterd.
"Ik heb niet deindruk, dat Sint

Maaften erkrachtig naar streeft
zich van de andere vier landen
los te maken",zegt hij. 'Tot dusverre zijn er eigenlijk geen

Ministerraad koninkrijk vanmiddag bijeen

Onduidelijke wensen van
delegatie Sint Maarten
WILLEMSTAD — Vanmidvergaderde de ministerdag
aad

van het koninkrijk over
een eventuele
wijziging bin-

jj?n de bestuurlijke verhoudingen binnen de Neder-

Antillen. Bij het ter
landsegaan
Perse
van deze editie
"as het resultaat van

deze

er gadering nog nietbekend.

Zoals bekend, verblijft momenteel een bestuursdelegatie
*an Sint Maarten in Nederland
P aan te dringen op een aanpas°?°g van de staatkundige relade Nederlandse Anl binnen
Premier Ruud Lubbers en
"l.le?.
'^mister voor Nederlands- An"Uiaanse en Arubaanse Zaken
«rs Jan de Koning hebben de de-Satie eerder dezeweek al laten
eten, dat er waarschijnlijk
en andere ruimte voor St.
|^taarten
zal zijn dan een voortgezet band
met de overgebleven
*ier eilanden of anders volledige

"*

Tevens werd gesteld, dat Sint
zijn wensen ook uitge-

naar voren had kunnen
breid
D.rengen in de herstructurecommissie in de Antillen.
J1ngs*n
die commissie heeft het Bo-

venwindse eiland zich nauwelijks laten zien.

landen, aldus de briefvan de Antilliaanse regering".

VERWAARLOZING
Het Nederlandse dagblad De
Volkskrant schreef vanmorgen,
dat de Sint Maartense delegatie
de
Nederlandse gesprekspartners tot dusver 'weinig duidelijkheid' heeft kunnen
verschaffen over de boogde
staatkundige positie. "De delegatie kwam voornamelijk met
klachten over de verwaarlozing
van St. Maarten door de centrale
regering in Willemstad en de
stelling dat daarom een wijziging van staatkundige verhoudingen noodzakelijk wordt gevonden".
.; A
De Antilliaanse regering had
op haar beurt in een verweerschrift aan de verschillende gesprekspartners in Den Haag laten weten dat niet zij, maar het
Bestuurscollege van St. Maarten zelf schuldig is aan onbevredigende relaties met Willemstad, aldus De Volkskrant:
De eilandsraad van St. Maarten
heeft zich nooit tot de centrale
regering gewend om te klagen
over de mate van zelfstandigheid
en achterstelling bij andere ei-

OPTIES
Oppositieleider Vance James
van de SPM heeft volgens de Nederlandse krant, aan de kamerleden laten doorschemeren, dat
voor hem een federatie van vijf
Antilliaanse eilanden het meest
voor de hand ligt. Gedeputeerde
Joe Richardson heeft de Tweede
kamer- commissie verschillende
staatkundige opties voorgelegd
"variërend van handhaving van
de huidige verhoudingen tot een"associatie met het Koninkrijk", die het midden lijkt te houden tussen een gemenebest- relatie en een status aparte in het
Koninkrijk, zoals Aruba die
rijkelijk heeft gekregen totdat
het eiland in 1996 onafhankelijk
wordt", zo schrijft het dagblad.
Voorts wordt er in het artikel
op gewezen, dathetbekend is dat
de koninkrijks- regering elke
andere keuze van een eiland dan
voor het Antilliaanse staatsverband beschouwt als een keuze
voor de onafhankelijkheid,
"waar ook de overgrote meerderheid van de bevolking op St.
maarten echter op tegen is".

.

V^e>*

\^Kix

»
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standpunten ingenomen.

De
Sintmaartenaren zijn als een
'fact finding'- missie naar Den
Haag gekomen. Men wil ons informeren over de stand van zaken en men wil van onze kant horen ofer suggestieszijngezien de
moeizaam verlopende besprekingen over de herstructurering
van de vijf eilanden, waarbij er
kennelijk verschillen van opvatting zijn over de toekomstige onderlingeverhoudingen".
VERSCHILLEN

De Kwaadsteniet nam binnen

de delegatie van Sint Maarten
verschillende opvattingen waar.
"We hebben over en weer erg
nuchter en zakelijk met elkaar
van gedachten kunnen wisselen.

**
INBOEDELS THUISBRENGEN - OVERAL
--

hier in Den Haag zijn afgerond,
is er misschien meer duidelijkheid over de vraag hoe de ontwikkeling van de vijf hetbest gestalte kan krijgen", aldus De
Kwaadsteniet.
Naar in Den Haag verluidt,
heeft de politieke leider van Sint
Maarten, Claude Wathey, in de
Kamercommissie noch in de gesprekken met onder anderen
premier drsR. Lubbers en de minister van Nederlands- Antilliaanse en Arubaanse Zaken, drs
J. deKoning, het woord gevoerd.
De belangrijkste woordvoerders
voor Sint Maarten in Den Haag
waren delegatieleider Joe Richardson en de belangrijkste

vertegenwoordiger van de oppositie, Vance Jamer Jr.

Met ruim een kwart eeuw ervaring beschikt Meyer
_-anspo_overdekennis,demiddelenmaarvooralover
de mensen om een buitenland -verhuizingprobleemloos
en tot in de puntjes te regelen VAN HUIS TOT HUIS,
OVERAL TER WERELD.

-

Dat wij daarbij veel waarde hechten aan een begrip als
dienstbetoon vindt u terug in onze persoonlijke, klantgerichte aanpak.

nicaanse vrouw M.L.-U een
schijnhuwlijk tegen betaling zou
aangaan met de geestelijk niet
volwaardige man van Nederlandse nationaliteit, G.J.P.,
heeft een patrouille van de
Vreemdelingen Administratie
zich naar het Bevolkingsbureau
begeven, waar zij zowel P. als de

Dominicaanse aantrof. Beiden
werden naar de politiepost overgebracht. Bij nader onderzoek
bleek dat L.-U al op 22 februari
voor een verblijf van vier dagen
was aangekomen.
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aangespoord om een schijnhuwelijk met L.-U aan te gaan.
Aangezien het visum van deDominicaanse al lang verstreken
was, is zij in overleg met de Chef

Bureau van de Vreemdelingendienst naar haar geboorteland

teruggestuurd.
Later bedankte P. het politiepersoneel voor him bemiddeling,
zodat het huwelijk geen doorgang heeft gevonden. Naar zijn
zeggen zou zijn vader het geld na
de voltrekking van het huwelijk
hebben opgestreken. Daarna
verliet hij opgelucht het politie

bureau.

Ai

Toerist
lastig gevallen

—

WILLEMSTAD Het Avila
Beach Hotelriep gisterenhulp in
van de politie omdat een toerist
tijdens een wandeling door de
Penstraat door twee mannen
was lastig gevallen. De toerist,
die in het Avila logeert, verklaarde niet te weten wat voor
bedoeling de mannen hadden.
De toerist kon geen beschrijving geven van de mannen. De
politie gingtoch op onderzoek uit
en hield in de Penstraat de 26-jarige manE.R. aan. Hij bekende
de toerist lastig te hebben gevallen maar zei dat hij slechts een
biertje met detoerist wilde gaan
drinken.

REORGANISATIE
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Nederlandstalig softwareuw sekretaresse een hoop
.I
AA I pakket
* ii""~
, uitdat
_
Ov^JLJLxtLtVJ^
ma*-k
l '.adlSß
u
handen neemt;
van
werk
Get Organized! Een handig alles-in-één programma dat
vee^l^ bespaart en de efficiëntie bevordert. Met volledig
B^|t integreerbare features voor tekstverwerking, telefoneren,
Ê
W adressenbeheer, archivering, kalkuleren, notuleren,
en telexverkeer. Kompleet menugestuurd
m
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De vrouw bleefontkennen een
schijnhuwelijk tegen betaling
met P. te hebben willen aangaan. P. daarentegen verkla<_-de dat hij door zijn vader was

Schijnhuwelijk
voorkomen
WILLEMSTAD — Naar aanleiding van een tip dat de Domi-
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WERELD IS ONS VAK!

ledereen van de Sintmaartense
delegatie heeft de gelegenheid
gehad om een aantalknelpunten
op tafel te leggen. Wij nebben
nadere informatie gevraagd

over de achtergronden van de
wensen van Sint Maarten, hoe
diep de problemen liggen en of
men zelf mogelijkheden ziet om
in een voortgaande discussieoplossingen voor deproblemen aan
te dragen. Als de gesprekken
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Scharlooweg no. 104 P.O. Box 308
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MAJOR FINANCIAL INSTITUTION is seeking young career
oriented applicants for:

MANAGEMENT TRAINEES
The ideal candidates are preferably degreed in business administration, under 30 years of age and enjoy an on-the-job learning
challenge, dealing with clients, andhave a few years of administrative or marketing experience.
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English and Papiamento must be fluent, verbal as well as written,
and good working knowledge of Dutch.

KW

I jf

For confidential consideration, please submit letter ennumerating
strengths and experience along with salary and education history

to:

■

" ""'

transmission, power
brakes, power window,
steering,
lock,
power LH/RH rear view
power door
mirror, power disc brake, automatic trunk
and gas opener, AM/FM electronic radio
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cassette, speed control.

INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES
DEPT. J.B. - Ref. 3002
P.O. Box 86
Oranjestad, Aruba
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International Business Services

ice cream.

SEGUROS
INSURANCES
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CARIBE

riba bo futuro
awor.

MADUROTRAVEL
Oranjestad

Vs^X

tel. 25995

—

San Nicolas
tel. 45239-46624

t

Reizen naar Europa voor de komende arote vakantie
met deKLM. Wij zijn het enige reisbureau direct aani gesloten op de KLM-computer in Nederland.

drukken meteen
— Wij
rvJ\
Uw ticket
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Tar'even kunnen snel
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bicycleta Murray
27" 12 speed
jj^. MODEL 210054
gp
VERHUISD
van Havenstraat 9-A

MADURO TRAVEL
met Uen met de tijd mee.

JohnBennett komt ook goed voor dag

-«pFACILITO®

Tel.: 25068
voor dames en heren.

—

oenschappen powerlifting van
vorig jaar de winnaar in de 181
pond- klasse tot een bench pressgewicht van 432 pond, hetgeen
39 pond meer is dan deprestatie
van Cannegieter.
Andere uitblinker was de zeventien-jarige John Bennett, de
winnaar in de junioren- klasse
met een bench press van 240
pond.

De eerste drie in de diverse categorieën waren: dames: 1. Elizabeth Tromp 115 pond, 2. Arelys Chirino 100, 3. Dionne JieSam-Foek 80; junioren (onder
114pond): 1. Ivan Martinez 145;
middengewicht (t/m 165 pond):
1. John Bennett 240, 3. Edilio
Molina 235, 3. Jimmy Dijkhoff
220; midden/zwaargewicht: 1.
Manuel Cannegieter 390, 2. Julio Roman 305,3. Roland Jacobs
305; zwaargewicht: 1. Chico Ras
315, 2. Rogelio Solognier 305,3.
Hosé Ridderstap 275; super
zwaargewicht: 1. Roochi Tromp
300,2. Freddy Tromp 280; veteranen (boven 40 jaar): 1. Julio
Roman 305,2. 1. Gei 290,3. Roy
van Putten 240.

—

ORANJESTAD Comision
Juventud'85 organiseert ook dit
jaar een bedevaart en kruisweg
naar Alto Vista. Dit gebeurt op
Goede Vrijdag 1 april. Het vertrek is om kwart voor vijf
' ochtends bij de woning van
AtanLeeteCatiri.

BEKENDMAKING

Baseball-en Softball
Schoenen van het merk PUMA
Slaghout Softball ballen
en handschoenen.

Brengt ons een bezoek

-

In Nederland

De Direkteur der Direktie Financiën maakt hierbij bekend dati.v.m. vervroegde afsluiting van dedienstvan
de begroting 1987 alle declaraties m.b.t. verrichte leveringen, werken, dienstene.d. welke betrekking hebben op 1987 voor

-

eind maart 1988

Arubaanse

bij de Direktie Financiën moeten zijn ingediend.

verongelukt

De Direkteur Direktie Financiön.

—

NOORD Op Aruba werd
bericht ontvangen dat vanmorgen bij een verkeersongeval in Den Haag de van Aruba
afkomstige Bertranda van

j,B 8 B 8 B'o B B 8 B

der Harst- Trimon (57) om het
leven is gekomen.
Zij woondereeds vele jarenin
Nederland. Het slachtoffer reed
met haar auto op de Badhuisweg
in Scheveningen en werd van
links aangereden dooreen personenauto, bestuurd door een 29-jarige vrouw. Het slachtoffer
bleek bij aankomst in hetziekenhuis Leyenburg te zijn overleden.
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ST. PAUL SHOW
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except Mondays

Club open from 9:00p. m.UII2:00 a.m.
Cover charge show-time $7.50 min. 2 drinks
For reservations please call 33555

Call.

1 Gezellige sfeer, goede service
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wij verwachten U voor lunch
Tetefoon 22977 of 27833.
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TODAY
at 8:15 p.m.
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HAPPY HOÜR
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swiping
H^»o^ndF»rrairi.
time 10.30 p.m.
daily curtain

served
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Aruba Gas Supply Co. Ltd.
Rondweg 7 - Tel: 21198 - 21898

7

Wilhelminastraat
Daily from 6.00-11.00
o
" Meat and fish, lightly seasoon a
ned, grilled and

°

GOLDENTULIP
arubacaiubbkan

RESORT & CASINO
FAIIOiUIOONIO htcIub °

no _f
o» one
of Aruba s top
:to dine at
° restaurants
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Take away tel.: 33541
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Aruba'» Hottest Late NightDitco.
You can danceto the latest disco sounds orjutt havea o
drink, maybeplay a game of pool,pingpong, plnball or o
o
even darts In our
NEW QIANT BILLIARD PALACE.
%
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i
X ENTERTAINMENT
_
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Een Filipijns
vrachtschip isdinsdagten oostenvan
Japan gekapseisd. Gevreesd wordt
dat 21 bemannings- leden zijn verdronken. Een overlevende kon uit
het water worden gevist.

TOKYO
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ARUBA DAILY

korting

Bij gewichtheffen blinkt
Canegieteruit
_T
ÈfÉ^L
Manuel
vffitiW/trt*^
—
SAN NICOLAS In Centro
di Barrio Lago Heights werden ter gelegenheid van de
Nationale dag— bench presswedstrijden gehouden door
de Aruba Bodybuilding and
Powerlifting Association.
Het werden zeer goede
krachtmetingen tussen deongeveer dertig deelnemers.
De grote uitblinker van de dag
was Manuel Cannegieter (181
pond- klasse), die een gewicht
van 390 pond omhoog wist te
drukken. Van Cannegieter
wordt verwacht, dat hij zeer binnenkort de 400 pond bench press
zal overschrijden. Zoals bekend
kwam tijdens de wereld- kampi-

EEN VROUWELIJKE
ADMINISTRATIEVE KRACHT

249,--

(voorheen Radio Kelkboom)

Geniet van een groot voordeel als U
reserveert bij

voor zo spoedig mogetijk

Gelieve te solliciteren onder nr. 875, bureau van ditblad, Nassaustraat 110, Oranjestad, Aruba.
/
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LUCHTVAARTBELEID WERPT VRUCHTEN AF

AGENDA

ARUBA
KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/
14.00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.
Voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,

22950 en 22316.
Pageboy: 127-743.

Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.
POLITIE: 100.
ALARMCENTRALE: 115.
ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vnjdag en kunnen iedere dag tussen 08.00-12.00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
behalve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die

°P maandag en donderdag voor 10.00uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdagen vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN

BOULEVARD THEATER

"

20.15 uur Where the boys are (14 jr.)
»:20.45 uur Suspect (18jr.).
D«IVE-IN: 20.30 uur Realman (18 jr.).

BOTICA'S (nachtdienst)

Pabao brug: Oduber, tel.: 21780.
pariba brug: SanLucas, tel.: 45119.
wachtregeling doktoren
Oranjestad, Madiki, Tanki Flip, Noord, Tanki
Leendert, Paradera en Sta. Cruz: dokter
Heinze, Kaya Maguey 5, tel.: 24783/
P°s Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
**terß. Britt-Croes, via CentroMedico San

Minister
Mansur:in 88 ruim
driehonderdduizend toeristen
— "Het streven van de regering in deze regeringsperiode om het aantal hotelkamers op AruORANJESTAD

ba te verdubbelen, wordt zekerbereikt als men de hotels
ziet, die met debouw begonnen ofgaan beginnen", aldus
minister voor Toerisme, Don Mansur, in reactie op de
steeds weer stijgende cijfers van hettoerisme naar Aruba. Sprekende over deeerste twee maanden van dit jaar
wijst de bewindsman erop, dat alleen al in de maand februari in verhouding totfebruari 1987 een stijging
van 42% werd vastgesteld, terwijl in 1987 ook reeds sprake van een stijging was.

—

—

Het toerisme uit de Verenigde
Staten is in februari met 35%
toegenomen, de grootste groei
van andere delen van de wereld.
Indien deze voorspoedige groei
blijft aanhouden, verwacht mi-

nisterDon Mansur voor 1988een
algehelegroei van ruim één derde van 1987.Dit houdt in, dat in
1988 meer dan driehonderdduizend toeristen Aruba alleen bezoeken, hetgeen dedoor de rege-

ring gestelde verwachtingen zal

overschrijden.

UIT EUROPA
Ook het toerisme uit Europa
blijft stijgen. Aruba is op het
ogenblik een van de populairste
bestemmingen. In dit verband
vertelde minister Mansur, dat
vermoedelijk volgende maand
reeds KLM vijf vluchten zal inzetten en in juni zes vluchten,
hetgeen betekent dat de KLM
vooruitloopt op het schema, dat
voor deze uitbreidingen was
vastgesteld.

"Europa is attractief voor
ons", aldus minister Mansur,
"het Europese geld is sterker dan
deAmerikaanse dollar, het grote

JJNT tel.:

GELE KRUIS: Oranjestad:tel.: 23168;
23425; Santa Cruz en Paradera:
[toord:
'el.: 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
47020/48301; San Nicolas: tel.: 45906; Da-

WOENSDAG: 18.00 Thundercats;

'8-30 CNN international news; 19.30

profile of nature: «Herring Gull»; 20.00
elenoticias; 20.30 Mama's family;

«J 00 Historia Antiano: «Testigunan
|tensio»; 22.00 King show;

Larry
22.50
«ïowbiz today (CNN); 23.30 Sluiting.

18.00 Ghostbusters;
DONDERDAG:
i8.30 CNN
news;

international
19.30
turotops; 19.55 Sportlotto; 20.00 Telenoticias; 20.30 Women of the world:
«women, Health, Beauty & Fashion»;
«'"3O Where there's life: «Adopt &
grandparent»;
22.00 Larry King show;
«"50 Showbiz today (CNN); 23.30 Slui-

het belang van geregelde
lucht- verbindingen waarop men
het gehele jaarkan rekenen.
te

Zes van zeven onderdelen gewonnen

c°Ui .busstraaten Harmsbuilding
Uw beroepsfotograaf

Maak vast Uw afspraak voor

ORANJESTAD— Een Arubaanse jeugdtennis- delegatie, onderleiding van instrucdiversen
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage- teur Eddy Ras, behaalde in
"lte geopendvan 07.00-20.00 uur; na 20.00 het afgelopen weekeinde in
UlJr informaties via verkeerstoren.
Venezuela de kampioenstitel
in
zes van de zeven onder|SSO SERVICE CENTER (Oranjestad): delen.
"4.00 uurper dag geopend(alleen gesloten van zondag 20.00 uur tot maandagmorDe wedstrijden tegen tennis9«n 07.00 uur).
sers uit de staat Lara vonden
DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI- plaats in de Sportclub van Hilton
'AAL (tel.; 24300): bezoekuren 15.00-15.45 Barquisimento. Lara sloeg de
/18.30-i9.3ouur.
beste munt uit de individuele
door 26van detotaal
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.: wedstrijden
wedstrijden te winnen. In het
38
£""£52/22817): informatiecentrum
Communie Foto's

ïfoensdag geopend van 08.30-12.00 uur -

raardenbaaistraat 8 (boven,.

"mandag van 19.30-20.30 uur cursus voor

9»vorderden envan 20.30-21.30 uur Franse

"watuur; dinsdagvan 20.00-21.00 uurconwoensdag van 19.00-20.00
"^saöelessen;
"ur cursus voor beginners Colegio Aruba-

"o. lokaal 61/62

-

NIS (afd- Oranjestad): 19.30 uur
rt__f
"■nner meeting
Bushiri Beach Hotel.
DE NIEUW
APOSTOLISCHEKERK (Schu3ertsfraat 12):
19.00 uurkerkdienst.

-

JUDOBOND (t/m 26 maart):
K^t
'"■OO-20.00/21.00-23.00 uur judocursus
->»««

Urbina <uit Venezuela) - gymLlctor ImeldaKleuterschool.

Donderdag
HISTORIKO ARUBANO: opeS°
t/m vrijdag van 09.00maanda9uur;
n__ten
-12 /16°o-1900
zaterdag van 09.00-11'5J

?Ukl
)e^MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg9A,
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uur o_ÜLenheicl
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gebouwvan «Bibito Pin», t/o ProteJ*"*
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Piedra Plat.
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oU, _T0Dl CULTURA(t/m3l
ÜgeieT/f/00/l
3.30-16.30/19.00-21.00 uur
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d ,ot bozichtiging van expositie

ra 1986-1988' (van leerlingen van
beaÏÏÏJ
-■^houwster Mari<a> Erasmus).
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ALLIANCE FRANQAISE D'ARUBA: iedere

worden".
Op vragen of Aruba al deze
nieuwe hotelkamers wel zal
kunnen vullen, stelde minister
Mansur, dat de regering deze
kwestie professioneel heeft aangepakt. Hierbij wordt door Panel
Kerr and Foster en de PR- firma
Hammond and Associated goed
werk in de Verenigde Statenverricht. Sprekende over het aantal
toeristen, dat verleden jaarAruba aandeed, zette minister Mansur uiteen, datde Verenigde Staten met 155.000bezoekers voorop staat, doch dat de Venezolanen met ruim 16.500 bezoekers
een stijging van vijftien procent in verhouding tot 1986
weer een goede plaats inneemt.

Ook de wijze hoe de toeristen
naar Aruba kwamen in 1987 onderging verandering: 82%kwam
met gewone vluchten en slechts
vijftien procent met chartervluchten. Dit betekent, dat
het streven van de regering om
meer geregelde luchtlijnen in te
zetten vruchten begint af te werpen. Immers er was een stijging
van 45% van toeristen, die gebruik maakten van gewone
lijnvluchten, terwijl gebruik van
chartervluchten terugviel met

TELEARUBA

Afwikkelen

komende maanden een en ander
nog meer verbeterd kan

LIJNVLUCHTEN

kota: tel.: 29008 (wijkgebou w), 24444 (kantoor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
«en of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen, tel.: 115)

"J^_>J& A» Voor het ont"
van
"jL^MTfc^

Waarom?

probleem is nog steeds omal deze
mensen naar Aruba te brengen.
De regering zoekt naar oplossingen en verwacht wordt, dat de

—

Nicolas, tel.; 48833.

'

ARUBAANS COMMENTAAR

Bezoekersaantal in februari met 42 procent vooruit

Inschrijving
— ——

ORANJESTAD Morgen
en vrydag van zes uur tot
negen uur 's avonds heeft
de inschrijving plaats van
leerlingen voor de scholen
van de Stichting Katholiek
Onderwijs Aruba (SKOA),
voor de kleuterscholen en de
eerste klas van de basisscholen.
Het is voor deeerste maal, dat
deze inschrijving voor de kleuterscholen wordt gehouden. Om
voor dekleuterschool te kunnen
worden aangenomen, moet de
leerling vier jaaroud zijn en voor
de eerste klas van de basisschool
zes jaar en dit voor 1 oktober

1988.
Er wordt op aangedrongen
door het SKOA-bestuur, dat de
leerlingen zoveel mogelijk naar
de scholen van de parochie gaan
waar zij woonachtig zijn. Ouders
moeten het trouwboekje of geboortebewijs bij de inschrijving
mee brengen. De centra waar ingeschreven kan worden, vindt
men elders in ditblad in een bekendmaking van het SKOA- bestuur. Dringend worden de ou-

ders verzocht de inschrijvingen

morgen en vrijdagavond te doen.

dubbelspel echter kwamen zij
niet aan bod tegen deArubaanse
duo's. Naast de zes eerste plaatsen wist Aruba ook drie tweede

plaatsen te bezetten. Hetkoppel
Danguillaume Oduber/Maarten
van Romondt werd eerste in de
categorie jongens onder tien
jaar, terwijl Curt Harms /Ryan
Maduro tweede werd.
Bij de jongens onder de twaalf
jaarwerd het duo-Pauli van Romondt/David van Ramshorst
eerste. In de categorie onder de
zestien jaar werd het duo Frans
Ponson/Onno van Romondt
nummer een en Otmar Toppenberg/Jean-Marc Rosenstand
nummer twee. Bij de jongens onder de twintig jaar werd het duo
Theron Swaen/Clifton Wong
nummer een.
Bij de meisjes werd Marlo Ponson/Cindy Arends eerste, terwijl
Andra Tromp /Malice Koolman
tweede werd. Dit was in de leeftijdsgroep onder de veertien jaar.
In de categorie onder de zestien
jaar, gecombineerd met onder de
achttien jaar, was de eerste
plaats voor Gisele Escalona/
Louise Erasmus, en de tweede
plaats voor Jo-Ann
Every/Dyan<* Escalona.

ORANJESTAD - Vertegenwoordigers van Antillean Public
Library (APLA) brachten giste-

beleefdheids- bezoeken aan
waarnemend gouverneur mr
Maximo Croes en deminister van
Welzijnszaken, mr Mito Croes.
Een en ander is ook in verband
met een door APLA op Aruba te
houden workshop op 22 en 23 juni dit jaar. Deze studie- bijeenkomst zal gaan over het werk van
bibliothecarissen en het optimaal
een bibliotheek
functioneren vanmedium
in een
als informatiegemeenschap. Bij defoto vlnr: de
APLA- delegatieleden Felicia
Thomas (Sint Maarten), Olivia

ren

Figaroa (Aruba), gouverneur
Crocs, Roy Colastica (Curagao)
en MarvisAmerikaan (Curagao).

SANNICOLAS-Grupo Teatral Pikante is een nieuwe toneelgroep van jongelui van dertien tot 22 jaar uit San Nicolas,
die met veel succes de stukken
'School ykiko despues?', 'E Aruba mas nobo', en 'Pa unda?'
brachten in Centro di Barrio Lago Heights. Zaterdag 26 maart
acht uur 's avonds, wordt een
voorstelling gegeven in Don Boscoclub, in San Nicolas.

Tin mester di

|

WAITER
na

COCO PLUM CAFE
Pasa personalmente na

CARNABY

Nassaustraat 100

J

DE OVERHEIDSVAKBONDEN TREFFEN voorbereidingen om morgen een manifestatie in Oranjestad te houden.
Op deze wyze willen vakbondsleiders hun ontevredenheid
uiten, dat de regering-Eman niet naar hun pijpen wil dansen. De Overeenkomst van Noord is de hete brei. Hetis begrijpelijk, nu het optreden tegen de regering is gericht, dat
de oppositiepartijen niet zullen ontbreken.
Het is het goed recht van devakbonden om te protesteren;
toch vragen wy ons met velen af: waarom?
De regering heeft reeds herhaalde malen duidelijk gesteld, dat zij het Akkoord van Noord respecteert, mits het
binnen de bestaande wetten en regels blijft. Wat willen de
vakbonden dan, dat wetten en regels aan de kant worden
geschoven omaan de wensen van de bonden te voldoen?
Als de vakbonden van mening zijn, dat de regering zich
niet aan het Akkoord van Noord houdt uiteindelijk een
overeenkomst tussen het bestuur van Aruba en de vakbonden —dan had men al lang naar derechter kunnen stappen.
Dan was ernu duidel ij kheid over devraag of het respect van
deregeringjuist is, óf datdevakbonden gel(jk hebben, dat
deregering zich niet aan het akkoord houdt. Naar blijkbaar
gaat men liever de straat op omdat men ook wel weet dat er
dringend maatregelen in en voor het overheidsapparaat genomen moeten worden.
Reeds jaren is bekend, datons overheidsapparaat eenwaterhoofd heeft en dat afslanking dringend nodig is. Dét is
wat devakbonden willen voorkomen, ofschoon deregering
toch duidelijk gesteld heeft hetgeheel op een verantwoorde
en menselijke wijze te willen regelen. Trouwens het beleid
van dezeregering is steeds gericht geweest om wat ontslagen betreft de zaken 'menselijk' aan te pakken.
Heeft deregering er immers niet voor gezorgd, datde onderwijskrachten die door het vorige bestuur op straat werden gezet, toch aan het werk konden blijven? Heeft deze
regering al mensen op 'onmenselijke' wijze naar huis gestuurd? Hebben de ministers niet regelmatig contact met
de vakbonden wanneer er om gevraagd wordt?
Daarb ij kan ook devraag gesteld worden: waarom hebben
de vakbonden niet gezorgd, dat hun vertegenwoordiger
voor het GO en GOOP werd aangewezen, zodat deze instanties de overheid van advieskunnen dienen? Dat deze organen nog nietkunnen werken, komt hoofdzakel ijk omdat de
vakbonden geen vertegenwoordigers hebben aangewezen.
Wij geloven, dat het dehoogste tijd is datde regering en
vakbonden alsvolwassenen aan tafel gaan zitten om de zaken uit te spreken. Dan zal er zeker een antwoordkomen op
de steeds weer terugkerende vraag: waarom?

—

—

Bij verschil interpretatie rechter inschakelen

Minister Mito
Croes:Protocol van
Noord lijkt partijpolitieke zaak
—

ORANJESTAD De minister van Arbeid, mr Mito
Croes, heeft de indruk dat de
hele kwestie van het Protocol
van Noord een zuiver partijpolitiek aspect heeft gekregen en een kwestie is geworden om politiek mee te bedrijven.
"Ik geloof dat dit de situatie in
verwarringbrengt in die zin, dat
niet kan worden gesproken van
een Akkoord van Noord, maar
van een partijpolitieke beweging. Ik heb begrip voor het feit,
datdeoppositie een dergelijke issue omarmt, maar on zichzelf

doet dit de ovèrheids- dienaren
geen enkel goed". Zo bracht de
minister naar voren.

Volgens minister Croes werd
vorig jaarmet devakbonden uitgebreid gediscussieerd over het
Protocol van Noord. De regering
maakte toen al duidelijk, dat zij
met ditprotocol kan leven zolang
allesbinnen de margevan dewet
blijft daar de regering geen
macht heeft om de wet te breken.
Is het protocol conform de bestaande wetten, dan is de regering bereid met de vakbonden te
praten voor het Georganiseerd
Overleg (GO). Minister Croes

Bezwaren tegen optreden SEPA-voorzitter

SIMAR niet bij manifestatie
—

ORANJESTAD Tijdens
een gisteravond gehouden
vergadering van de vakbond
van leerkrachten, SIMAR, is
besloten, dat de SIMAR morgen nietzal deelnemen aan de
manifestatie die de Gezamenlijke overheids- vakbonden
tegen het beleid van de regering- Eman willen houden.
Desgevraagd bevestigde Simar- voorzitster, Burny Every, dit aan de Amigoe. Zy wilde nog geen verdere bijzonderheden geven omdat eerst
de vakbonden van het Simarstandpunt op de hoogte moeten worden gesteld. Vanavond om kwart voor acht zal
de Simar in een televisieprogramma de nodige toelichting geven.
Uit de Amigoe ten dienste
staande gegevens blijkt, dat in
Simar- kringen vooral bezwaren
bestaan tegen de SEPA- voorzitter, Gregorio Wolff, omdat deze
de gehelekwestie teveel in depolitiek heeft getrokken. Dat was
vermoedelijk ookdereden, dater
voor de buitengewone vergadering van de Simar gisteravond

—

weinig belangstelling bevond.
Men heeft bezwaren, dat er teveel politiek wordt gespeeld.

SCHADELIJK
Gisteravond lieten de aanwezige Simar- leden duidelijk blijken, datzij niet van plan zijn aan
een manifestatie deel te nemen
waaraan ook deMEP deelneemt,
aangezien juist de MEP in het
verleden het onderwijs en de onderwijskrachten niet juist behandeld zou hebben. Ook de houding en uitlatingen van vakbondsleider Gregorio Wolff wa-

ren iets waarmede leden van de
Simar zich niet konden vere-

nigen.
Het verwyt werd gehoord, dat

Wolff geen strijd als vakbondsleider voert omvoor zijn le-

den op te komen, doch door zijn
optreden de leden schade toebrengt. Het moet uit uitgesleten
worden geacht, dat er nog meer
vakbonden zich van de manifestatie zullen terugtrekken omdat
het teveel politiek is geworden.
Desgevraagd stelde de SEPAleider, Gregorio Wolff, niet op de
hoogte te zijn van het terugtrekken van de Simar. Wel was het
zo, dat Simar op de vergadering
met de politieke partijen en ook
gisteren niet was komen opdagen. "Het ziet er naar uit", aldus
Wolff, "dat zoals ik bij premier
Eman 'het zwarte schaap ben', ik
dit nu ook bij de Simar ben geworden".

VOORSTEL GABA
Inmiddels is de GABA meteen
voorstel gekomenbij deregering
omeen commissie van juristente
benoemen teneinde een uitspraak te doen over het Akkoord
van Noord. In de commissie zou
een juristvan devakbonden, een
van deresreriner en een neutrale

juristzitting moeten nemen

Deregering—die altijd bereid
is geweest om te praten heeft
directlaten weten tegen een dergelijke commissie geen bezwaren te hebben.

—
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noemde de positie van de overheidsdienaar een zeer beschermde positie volgens de hui-

dige wetten. Hij zei dat lang gesproken werd over de standpunten van deregering en vakbonden en van de kant van deregering is het evenmin een probleem indien er verschil van mening is ten aanzien van de interpretatie van het Protocol van
Noord, daar er onpartijdige
rechters zijn die altijd hun oordeelkunnen geven.

"Dit betekent dat indien een

partij van mening is dat de interpretatie die door de andere
partij wordt gegeven nietjuist is,
eerstgenoemde partij naar de
rechter kan stappen", aldus minister Croes.
Wat betreft detelexboodschap
van de minister- presi Jent aan
de vakbonden om hun vertegenwoordigers in het GO en het
GOA aan te wijzen, hoopte minister Mito Croes tot slot, dat er
spoedig reacties zullen binnenkomen. Het betreft hierimmers
instrumenten waarbij de vakbonden participatie krijgen in
zaken die hun leden aangaan.

f

ONDERWIJS ARUBA

v
(S.K.O A)

ta participa eu diahuebs24 y diabiema25 di maart 1988 di 6'or di atardi te
9'or di anochi tin e oportunidad pa

INSCRIBIALUMNONAN

pa scoolnan preparatorio (kleuterschool)y scooinanbasico pae afta escolar 1988-1989.
E inscripcion tanto pa scoolpreparatorio como pa scoolbasicolo ta central
y lo tuma lugar na e siguiente centronan di inscripcion:
E centronan di inscripcion ta:
I
IMELDA KLEUTERSCHOOL: De La Sallestraat z.n.
Centra di inscripcion pa e muchanan eu ta biba na Oranjestad y e
barionan cercano.
II
JACINTA KLEUTERSCHOOL: Patiastraat 2.
Centra di inscripcion pa alumnonaneu ta biba na Dakota y barionan cercano.
111
CAYENA KLEUTERSCHOOL: Noord 6A
Centra di inscripcion pa Noord y becindario
IV
COLEGIO ORA UBAO: Tanki Leendert 187
d_'_sf"P0'0" Pa Tanki Leendert y becindario.
r.T__.
V
MARIA GORETTI COLLEGE: Paradera.
f__£_l ["scriPo'o" Pa Paradera y becindario.
v/i
VI
KUKWISA SCHOOL: Pos Chiquito.
ntro di inscripcion pa Pos Chiquito y becindario.
VII
H. HART COLLEGE: Savaneta
Centra di inscripcion pa Savaneta.
VIII
TRUPIAL KLEUTERSCHOOL: SantaCruz.
Centra di inscripcion pa Sta. Cruzy becindario.
IX
TARCISIUS KLEUTERSCHOOL: Brazil.
Centra di inscripcion pa Brazil y becindario.
X A) RAYO Dl SOLOKLEUTERSCHOOL: Torenstraat 2A.
B) ARUBANITA KLEUTERSCHOOL: Weg Kustbatterij 7A
Centra di inscripcion pa San Nicolas y becindario.
S.K.O.A. Ta pidi tur mayornanpa inscribinan jui(nan)naecentra diinscripcion dinan paroquiaobarioaribaediananyorananmencionayditrace nan
boeki di matrimonio (trouwboek) o "geboortebewijs" di c jui.
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VS BLIJVEN VETO-RECHT EISEN
Vier grote schuldenlanden bereid tot concessie

Enrique Iglesias wil BID
nieuw leven gaan inblazen
—

CARACAS In de Interamerikaanse Ontwikkelings-

.

...Curagao krijgt zijn eerste mini
jazz-festival. Foto: v.1.n.r.8.F0x,
A. Zimmerman, P. Acket, C. van
der Meulen, mevrouw Acket en
mevrouw A Oltheten...

Curacao
beste bij
schermen
—

SANTA CRUZ Acht deelnemers uit St Thomas, vier uit
Curacao en twaalf uit Aruba,
deden mee aan hetinternationale schermtoernooi, dat de
Scherm Amateur Bond Aruba (SABA) organiseerde ter
gelegenheid van de nationale

dag.
De ploeg uit Curasao (Nederlandse Antillen) haalde de meeste successen uit het toernooi. Bij
heren- individueel werd R. Jessurun (Curagao) winnaar, gevolgd door zijn landgenoot E.
Plantijn en als derde deAruba I.
Hazel. Bij de dames individueel
werd de kampioenstitel bemachtigd door A. Snel (St Thomas) met landgenote S. Simmonds op de tweede plaats en L.
Danker (Aruba) als nummer
drie.
De equipe- wedstrijden werden eveneens gewonnen door de
Nederlandse Antillen met het

team bestaande uit, Jessurun,

Plantijn, Smit en Meivin. Tweede werd hetArubaanse team, gevormd door Hazel, Hooglang,
Rasmijn en Thomas, terwijl de
derde plaats ingenomen werd
door het team Benjamin,
Faulkner, Pattison en Simmonds uit St Thomas.

Aanzet tot jaarlijks gebeuren

Mini jazz-festival in
november op Curasao
WILLEMSTAD- Gistermiddagpresenteerde de stichting
Curasao International Jazz
Foundation zich aan de Curacaose pers. Dit vond plaats in
het Las Palmas hotel. In zijn
toespraak deelde de heer C.
van der Meulen mede, dat de
stichting in hetleven is geroepen om internationale jazzfestivals te organiseren op
Curacao. De stichting heeft
voor het eerste evenement de
hulp in geroepen van een van
de organisatoren van het wereldberoemde North Sea Jazz
Festival, Paul Acket uit Nederland.
Acket verblijft momenteel
met zijn echtgenote op het eiland, om zich te oriënteren.Volgens Acket zijn er beslist goede
mogelijkheden dat zon jazz- festival in deregio uitgroeit tot een
ware happening. Acket en leden
van de stichting hebben al met
diverse instanties besprekingen
gevoerd.

De ITC- directie is erg ingenomenmethetplan, om hetfestival
in het ITC- gebouwte houden. Zo

ook Angel Salsbach, gedeputeerde van Onderwijs.
De stichting streeft er naar om
het eerste 'mini'- festival in november te laten plaatsvinden.
Voor de 'try out' is één dag gepland. In 1989zal geprobeerdwor-

—

JAKARTA De nieuweminister
van Olie van Indonesië, Ginandjar,
zal voorlopighetbeleidvan zijn voorganger Subroto voortzetten. Voor de
toekomst moet worden afgewacht,
aldus Ginandjar.
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U bent van harte welkom.
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Kiwanis Club Piscadera i C.F.W.
Ta organise pa 3 diakonsekutivo pa 20.30'0rden Sentro Pro Arte e

programa

PABO GOSA "
""pika"ATA
kv "Vale (pika-pika)" Croes, Shon
pa

adulto
Un show
Benchi (hot manera semper) i Chiwawa i Ketjap.
Dia 28 di mart kv muzik di Krishnu Penso i The Greatest Red
tambe Karino kv El Pavo Win.

Dia 29 di mart: Spice & Pepper kv Chinto Panthoflet i Rudy

Plaate.

Dia 30 di mart: Maestro Edmond Chatlein i Los Explosivos.
Karchinan ta optenibel na tur libreria a rasón di ’1.12.50 i na Norman's
-*r—

BIN HARI BO BARIKA YEN

YUDA PA UN BON

ATA P'ABÖ GOSA DEN SENTRO PRO ARTE
dispenserpa:

L

f

W

Aangezien jazz- muziek niet
iedereen aanspreekt, is hetzaak
om ook het 'grote' Curagaose publiek voor het jazz-festival te intereseren. "Door middel van zogenaamde lokale workshops en
de media is zulks te verwezenlijken," aldus Acket. Mevrouw Acket die nauw bij het organiseren
van het North Sea Jazz Festival
is betrokken, is erg optimistisch
over de belangstelling van het
Curagaose jazz-publiek.

Televisierel op Sint Maarten

Cable tv schrapt
ABC, NBC en CBS
PHILIPSBURG —Een
groot aantal abonnees van de
St Maarten Cable TV voelt
zich bij de neus genomen,
daar deze maatschappij heeft
bekend gemaakt dat met ingang van de dag van de bekendmaking (17 maart) de
drie belangrijkste Amerikaanse "networks", ABC,
NBC en CBS niet meer kunnen worden uitgezonden
maar zullen

worden vervan-

gen doorandere.Ditheeft een
storm van verontwaardiging
opgeroepen omdat juist veel
mensen op Cable TV waren
overgegaan om in de gelegenheid te zijn deze stations te
kunnen opvangen.
De verontwaardiging richt
zich nogal tegen drie instanties:
de Cable TV maatschappij, het
plaatselijke TV station en
Landsradio. Aan de Cable TV
wordt verweten, dat men het publiek valselijk heeft voorgelicht
en dat men heel goed wist dat
men geen vergunning had om
ABC, NBC en CBS uit te zenden
en dus vroeg of laat deze uitzendingen zou moeten stopzetten,

”AANGEBRACHT”
Het plaatselijke station LBC
TV wordt verweten, dat men de
zaak heeft "aangebracht", terwijl men zelf niets doet om zes
programma's te verbeteren. Razende televisie- kijkers hebben
te kennen gegeven dat dezelokale maatschappij in de loop der jaren geen stap vooruit is gekomen
en afgezien van een paar lokale
programma's die op één hand te
tellen zijn, niets anders heeft te
bieden dan oude films, worstelwedstrijden en iedere avondeen
andere televisie- predikant.

waarom Landsradio

QS&SmW
x,
?^sjp^

het zover

heeft laten komen dat veel kii-

>

=*

Stroomonder breking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoeren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Donderdag 24 maart 1988
vanaf 09.00 t/m 14.00 uur
] * Gedeelte Sta. Rosaweg (tussen Bellisimaweg en Kaya Drs. Oy
Sprock), gedeeltevan Engelenweg (vanaf Sta. Rosaweg totvan
Staverenweg), gedeelte van Staverenweg (Lh.v. van Engelenweg), Kaya Toni Kunchi, Kaya Douwe Zalm, Kaya JohnMenge,
Kaya Prof. Enrique Ecker, Kaya Papachi Sutherland, Kaya Yay
Romer en Kaya Drs. Oy Sprock.

i

PUBLIEK

”VERWEND”
Tenslotte vraagt men zich af,

W.

NORMAN'S PASTRY

ganiseren.

laatste jarenniet in geslaagdzijn
kapitaal uit te breiden om zo
meer geld voor kredieten beschikbaar te krijgen. Het krediet- programma van de BID
moest zelfs op een laagpitje worden gezet. Volgens de nieuwe
BID- president Iglesias past het
niet dat een bank alleen maar
middelen beschikbaar kan stellen met het geld dat men krijgt
van terugbetaalde leningen.
NEGENMAAL
Over de uitbreiding van het
kapitaal is tussen maart 1986 en
oktober 1987 al negenmaal gepraat, zonder dat er een oplossing voor is gevonden. De uitbreiding is nodig met het oog op
de project- financiering in de periode tot en met 1990.Het is overigens niet voor niets dat Antonio Ortiz Mena devoorzittershamer aan Iglesias overgeeft. Hij
heeft niét minder dan zeventien
jaarleiding gegeven aan deBID
maar paste er voor de man te zijn
die moet toestaan dat de VS het
door hen opgeeiste veto- recht
krijgen bij dekrediet- verlening.
De jaar- vergadering van de
BID staat dus in het teken van
deze problematiek. Kernpunt is
datde VS hetveto- recht opeisen.
Men beroept er zich op dat men
de grootste donor is van de BID
en "slechts" 34,5 procent van het
stemrecht heeft in het bestuur.
De BID telt 44 leden en wel 25
landen in ontwikkeling en negentien industrie-

kers al "verwend" waren met TV

op alle uren van de dag en met
programma's van gehalte, en
waarom niet vanaf het begin
werd opgetreden tegen het niet
hebben van een vergunning.
Het Bestuurscollege van St
Maarten heeft zich inmiddels gericht tot het plaatselijk TV station LBC om alles in het werk te
stellen dat het publiek de netwerkendie zij via Cable TV heeft
leren kennen, nu via LBC zal
kunnen zien. Tot nu toe is LBC
alleen in de lucht's morgens van
zes tot acht uur met CBS nieuws,
en 's middags van half vier tot
ongeveer middernacht.

landen.

SCHULDEN
In Washington wekt men ondertussen de indruk steeds minder waarde te hechten aan de
BID. Dit doet zich voor in een pe-

riode waarin het schuldenvraagstuk nog steedsrecht overeind staat. Duidelijk is wel geworden dat de kwestie van de
buitenlandse schuld niet zo snel
op te lossen is en datderemedies
daarvoor ook niet zo gemakkelijk voorhanden zijn. De leningen van de BID, bestemd voor
ontwikkelings- projecten als
scholing en aanleg van wegen,
riolering enz. zijn daardoor op de

achtergrond geraakt. De VS vinden dat de BID zijn leningen afhankelijk moet stellen van economische hervormingen. Maar
ook als dit gebeurt willen de VS
toch nog het veto- recht bij het
toekennen van de kredieten.
AanLatijnsamerikaansekant
is men nu zover dat men bereid is
in principe te aanvaarden dat er
een zeker economisch beleid
moet worden uitgestippeld om in
de toekomst in aanmerking te
komen voor BID- kredieten. Zo
verklaarde minister Gustavo
Petricioli van Mexico. Men
meent dat men met deze principiële beslissing een belangrijke
stap heeft gezet om het meningsverschil te overbruggen binnen
de BID.

GROTE VIER
De vier belangrijkste schulden- landen van Latijns Amerika- Argentinië, Brazilië, Mexico
en Venezuela -bleken op deze
BID- vergadering bereid tot een
bestand met de VS om daarmee
te bereiken dat het kapitaal van
de bank kan worden uitgebreid.
Vooruitlopend op de bijeenkomst in Caracas hadden deze
landen onderling overleg gepleegd.
President JaimeLusinchi van
Venezuela ging ook nader in op
de netelige kwestie van de buitenlandse schuld tijdens zijn toespraak bij deopening van de vergadering. Volgens hem moet
men streven naar relaties in de
sfeer van onderlinge samenwerking en niet naar confrontatie
tussen deregio en de internationale financiële gemeenschap.
Hij wees er op dat de schuldenkwestie de mogelijkheid in zich
heeft een chaos te veroorzaken
op wereld- schaal. Lusinchi legde er de nadruk op dathet principe is en blijft dat men zijn verplichtingen nakomt. Zolang dit
echter tenminste niet een obstakel wordt voor deontwikkelingsmogelijkheden.

MINDER GEGROEID

Mede als gevolg van de schulden- kwestie gaat het niet goed
met de economie in zijn totaliteit
in Latijns Amerika. De economische groei bleef in 1987 beperkt tot twee procent, zo becijferde de BID. Dat was de helft

* Vanaf 09.00 t/m 16.00 uur
* Gedeelte Bellisimaweg (vanaf perceel nr. 21 t/m 30) en Begoniaweg.

ïcSKODELA==

Expositie
- Liefhebbers van sierbloemen moeten koWILLEMSTAD

mende zaterdag en zondag vrijhouden. Dan vindt namelijk de
1988 Orchid Showplaats. De Curasao OrchidClub heeft de orga-

nisatie in handen.
Hoewel hetklimaat op Curgao
nietoptimaal is voor het kweken
van alle soorten orchideeën, is
het dé clubleden toch gelukt om
een grote collectie aan te leggen.
Een gedeelte daarvanzal tijdens
de show tentoongesteld worden.
De 1988 Orchid Show wordt
gehouden in de All Purposeroom
van Maduro Plaza (tegenover
het Antem- gebouw aan de Dokweg). De tentoonstelling is geopend van 10.00uur tot 18.00uur.
De toegang kost drie gulden.

Kinderen beneden de twaalf mogen gratis naar binnen.
Versnaperingen, een loterij en
verkoop van planten maken eveneens deel uit van het programma

van de groei met vier procent in

1986. In sommige landen was er
zelfs sprake van achteruitgang.
De rente die tot de beurscrisis
van oktober 1986 relatief hoog
was heeft ervoor gezorgd dat de
kapitaals- stroom naar Latijns
Amerika voor het vijfde jaar
achtereen is verminderd.
De BID zegdein 1987leningen
toe tot een totaal van 2,36 miljard dollar, waarvan 1,91 miljard daadwerkelijk werd overgemaakt. Het jaar daarvoor werd
er 3,03 miljard toegezegd en
werd er 2,36 miljard dollar ook
betaald. Niet alleen de zwakke
economische positie van Latijns
Amerika maar ookde daling van
de dollar-koers en het uitblijven
van een kapitaals- vergroting
van deBID zijn de oorzaakvan de
vermindering van het bedrag
aan leningen. Ook het aantal
projecten waarvoor de BID geld
beschikbaar stelde verminderde. Er kwamen in totaal 43 kredieten af voor 32 projecten. In
1986waren het 63 leningen voor
36 projecten. Verleden jaarverdiende de BID 336 miljoen dollar
waarmee de totale reserves op
3,44 miljard dollar uitkomen.
COLOMBIA VOOROP
In 1987 was Colombia hetland
dat het meeste geld leende bij de

BID, namelijk 546 miljoen dollar. Op de tweede plaats kwam
Brazilië met 369 mjljoen en derde was Ecuador met 263 miljoen.
Argentinië dat in 1986 nog 516
miljeon dollar los kreeg bij de
BID leende verleden jaar helemaal niets. Chili deed het
evenmmin. In 1986 had Chili
nog het record- bedrag van 522
miljoen dollar geleend.

Schaakrainer
Van Wijngaarden
geeft lessen

—

WILLEMSTAD
De Nederlandse schaaktrainer Cor van
Wijgerden geeft een aantal
schaaklessen op Curacao in de
periode 25 maart tot 12 april. In
het buurtcentrum te Janwe zal
Van Wijgerden speciaal voor de
leden van schaakclub Janwe
trainings lessen geven op 26,28,
29,30 en 31 maart en 4,5,6,7,8
en9aprilvan9uurtotl2.3ouur.
Zaterdag 2 april zal het jaar-

lijkse Paastoernooi gehouden
worden met snelschaakpartijen
van 9 uur to 12.30 uur. Diezelfde
middag zal Van Wijgerden een

simultaan- seance houden om 3
uur. Ook deze activiteitenzullen
in het buurtcentrum Janwe
plaatsvinden.
Het kampioenschap 1988 zal
gedurende de bezoekperiode van
Van Wijgerden onderbroken
worden. De laatste ronde vóór
deze onderbreking vor.l plaats
op 19 maart met enkele interessante partijen. De mooiste partij
was die tussen Bernice Leocadia
en Sonali Cardose. Leocadia leverde een prachtige strijd en
hield Cardose meer dan een uur
bezig. Cardose op haart beurt
deed haar best en wist op het
laatste nippertje de partij te
winnen.
Zaterdag 16 april zal de volgende ronde plaatsvinden.

maar dat ze hiermee wel intussen een groot aantal abonnees
hadden gewonnen.

Kv e meta payega na vn sentro pa rehabilitamuhenan drogadikto

Pastry.

den een driedaags festival te or-

bank BID moet nieuw leven
geblazen worden. Samen met
het Internationaal Monetair
Fonds en deWereldbank kan
de BID Latijns Amerika bijstaan bij het oplossen van zijn
schuld- problemen, welke
schuld is opgelopen tot 410
miljard dollar. De nieuwe president van de BID, de huidige
minister van Financien van
Uruguay Enrique Iglesias, is
daar duidelijk over. De BID
moet bij deze hulp- verlening
voorop staan, meent hij. De
toekomst van de BID stond
centraalop zijn jaar-vergadering in de Venezolaanse
hoofdstad. De Interamerikaanse bank wordt namelijk
geplaagd door ernstige interne tegenstellingen. Daarbij
staan de Verenigde Staten
namelijk tegenover deLatijnsamerikaanse landen waar
deVS hetkapitaal van deBID
niet willen vergroten tenzij
men als grootste donor meer
te vertellen krijgt bij het beschikbaar stellen van dekredieten. Van Europese zijde is
al het idee gelanceerd om te
bemiddelen in deze hoop- oplopende ruzie. De Neder-

landse minister van Financiën deed dit voorstel in Caracas.
Als gevolg van dit belangrijke
meningsverschil is de BID er de

Amsteltennistoernooi

Kool-Sloftsof en
Vorst-Michel de
finale-winnaars
WILLEMSTAD Zondag—

middag werd op debanen van
C.S.C, te Damacor zowel definale van dewinnaars- als van

de verliezersronde gespeeld

van het Amstel dubbel tennis
toernooi.

In deverliezersronde speelden
de dames Corry Chapman/Toke
Reinhardt tegen Nelly Luursema/Mary van Soest. Na een
strijd van ruim tweeëneenhalf
uur won het duoChapman/Rein-

KRALENDIJK - In de race
rond Klein Bonaire wist Elvis
Martinus de ervaren windsurfer
Erwin Muller voor te blijven.
Martinus eindigde ook als eerste.
De prestaties van Muller in de Aklasse maakten hem echter wel
overwinnaar in het totale klassement. Bij de foto: een overzicht
van de windsurfers tijdens de
wedstrijden van Aquaspeed Bonaire Windsurfers (ABW).

—-JtHam--

i
;

j,

HOTEL&CASINOV^-

—i

Winnaars French Week
maandag 21/3 en
dinsdag 22/3
Narcia Silverman

Curacao Caribbean Hotel
18.8.Q.-set

hardt met 4-6,6-2 en 7-6.
In de verliezersronde-finale
JerryDibe
bij de heren wonnen Max Paula i HolidayBsach Hotel
en Junny Engelhardt in twee
1 Christian Dior parfum (big)
spannende sets (6-4, 7-6) van J
Anfhony Pieter en Gerry Booi.
Angelo deLuca
ïJe finale van de winnaarsron- i
Angelo Mini Shop
2 French special
de bij dedames werd met overtui1
bottle
French vJine
ging gewonnen door Anita Kool
en Olga Sloftsof. Zij versloegen
A.E. Fiisinga
Emely de Jongh en Lorry KrasTroepiaa_>eg 8
mer met 6-4 en 6-0.

De finale bij de heren in de
winnaarsronde werd bijna een
walk-over. Coquito Romerö en
John Lee-On moesten hun
meerdere erkennen in Heinrich
Vorst en Frank Michel (6-0,6-1).
Na de prijsuitreiking werd er
nog van een gezellige bbq genoten.

J

Mr. fif Mrs Ira King
Curacao Plaza Hotel
1 bottle 1ANSON
champagne&hjicket

Curaçao valt tegen
bij Aquaspeedstrijd
KRALENDIJK

—

Voor de
organiseerde
maal
tweede
de
windsurf- vereniging Aquaspeed Bonaire Windsurfers
(ABW) een wedstrijd tussen
deBonaireaanse en Curacaose surfers. Er werd in twee
klassen gestart en het totaal
aantal deelnemers was 22. De
strijd was een complete overwinningvoor Bonaire.
Dat was een zoete revanche,
aangezien de wedstrijden op Curagao niet zo voorspoedig waren
verlopen voor de Bonaireaanse

windsurfers, die op het zusterei-

Nelamine Dinner Set
J. Kus ter
ShavJneenOeg 34
MelamineDinner Set

Erwin Muller algemeen winnaar

j

j

land duidelijk werden verrast
doorhetruwe water. In categorie
A startten veertien deelnemers.
Erwin Muller van Bonaire werd
eerste, gevolgd door 2) Pieter
Zweers (Cur.); 3) Mike de Vries
(Cur.); 4) Elvis Martinus (Bon.);
5) Alex Martijn (Cur.); 6) Glenn
Koeijers (Cur.); 7) Henk Schrijvers (Bon.) en Constantino Saragossa (Bon.). Ook in deB-klasse
werd deoverwinningin de wacht
gesleept door een Bonaireaanse
windsurfer. Het was Adria Goeloe. 2) Arnald Mercelina (Bon.);

Elvis Flores (Bóh.); 4) Edith
Ottenheim (Cur.); 5) Cherill
Winklaar (Bon.) en 6) Willem
Winklaar (Bon.).
Er werdook een lange afstandwedstrijd georganiseerd, waarbij de windsurfers Klein Bonaire
moesten ronden. Nummer 1
werd Elvis Martinus (Bon.); 2)
Erwin Muller (Bon.); 3) AleX
Martijn(Cur.); 4) Pieters Zweers
(Cur.); 5) Glenn Koeijers (Cur.)
en 6) Max Beijert (Ned.).
3)

STERKE WIND

Evenals vorige week opLac werden de wedstrijden van Aquaspeed windsurfers samen georganiseerd met de zeilende vissersboten. Daar werd in twee
klassen gevaren. De grote schepen in de A-klasse, waar Mambula de van tevoren aangekondigde revanche niet bewaarheid
zag. Eerste werd Veloz, terwijl
Mambula met de tweede plaats
genoegen moest nemen. In de Bklasse won Lucero. Pech voor
Triki, want hoewel het schip was
ingeschreven, kon de boot niet
varen, aangezien door de zeer
sterke wind de mast brak.

SPORT AGENDA

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 tot na 02.00 uur; zondag vanaf
13.00 uur.

SCHAAKVERENIGING CURAQAO

(Maduro Plaza)

iedere maandagavond om 20.00 uur gelegenheidtot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE

elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaakles en -training voor de jeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

—

GLASGOW Celtic heeft
in het weekeinde een grote
stap gezet naar het veroveren
van de Schotse voetbaltitel.
In de derby tegen aartsrivaal
Glasgow Rangers zegevierde de
groen-witte formatie met 2-1. De
voorsprong op de ploeg van Sou-

ness, met een duel minder gespeeld, bedraagt nu zes punten.
De uitslagen zijn:
Dundee United Aberdeen: 0-2;
Dunfermline Dundee: 6-1; Falkirk Motherweel: 0-0; Hibernian Hearts: 0-0; Morton St. Mirren: 0-2; Glasgow Rangers Celtic: 1-2.
De stand:
36 59
1. Celtic
37 53
2. Glasgow Rangers
36 50
3. Hearts
36 50
4. Aberdeen
36 38
5. Dundee
36 36
6. Dundee United
7. Hibernian
37 35
36 29
8. St. Mirren
37 26
9. Motherwell
37 26
10. Falkirk
36 20
11. Dunfermline
36 14
12.Morton

--

-

Voetbaltoernooi om Copa Gasora

Halve finalisten worden
komend weekeinde bekend
-

WILLEMSTAD Het door
Sentro Deportivo Körsou georganiseerde voetbal- toer-

nooi om de Copa Gasora, nadert een beslissende fase. Het
afgelopen weekeinde werd er
weer flink strijd geleverd
voor een plaats in de halve finale. SDK vergrootte zijn

kans op een plaats bij de
laatste vier dankzij een 3-0 zege op Segas.

(Sentro di Bario Janwé)

-

- -
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Het komend weekeinde kunalle halve finalisten bekend
worden in de strijd om de Gasora
Cup. In poule A (veteranen) nam
Victory Boys de leiding door een
3-0 zege op Jong Colombia. De
ploeg uit Boca is uitgespeeld en
heeft alle vijfde duels verloren.
Victory Boys kan door een overwinning op SUBT komende zondag een grote stap naar de halve
finale doen. Slechts Scherpenheuvel kan deploeg uit Sta. Rosa
dan nog de voet dwars zetten.
SUBT en Scherpenheuvel,
beide nog ongeslagen in de veteranen-poule, ontmoeten elkaar
zaterdagavond om 17.30 uur. De
dag erna moeten beide ploegen
weer in actie komen. Scherpenheuvel ontmoet Sithoc en SUBT
zal uitkomen tegen Victory
Boys. Dit duel wordt direct na de
wedstrijd Undeba vs RCA gespeeld (19.00 uur).
In poule B wordt zaterdagmiddag ook een heftige strijd verwacht tussen Bevolking en
Dienst Arbeidszorg. Beide teams
hebben slechts eenmaal gelijk
gespeeld. Bevolking speelde een
wedstrijd minder. Ennia Caribe
zal tegen Café Dans la Rue geen
nen

55
43
43

al te grote inspanning behoeven
te leveren om de eerste plaats in
poule C voor zich op te eisen.

3. Segas
4. Curinta
5. Anthony Veder
6. Pierson Heldring

UITSLAGEN EN STANDEN
De uitslagen van het afgelopen weekeinde zijn:

Tijdens Paasvakantie

- -

Curinta Segas: 4-0; Maduro's
Bank Ennia Caribe: 0-2; A.L.M.
F.K.P.: 2-1; VictoryBoys Jong
Colombia: 3-0; Anthony Veder Cent. Madeirense: 1-2; S.D.K.
Segas: 3-0; Café Dans la Rue
A.L.M.: 0-3; Maduro's Bank
Insp. der Belastingen: 0-3;
Dienst Arbeidszorg Kodela: 2-0; De Koning Scherpenheuvel:

-

-

--

-

-

De standen:
Poule A:

1. Victory Boys

2. SUBT
3. Scherpenheuvel
4. Sithoc
5. De Koning
6. Jong Colombia

Poule B:
1. Dienst Arbeidszorg

47

36
36
44
52
50

2. Bevolking
3. Brandweer
4.lslaShop
5. Selikor
6. Kodela

47
35
45
43
53
41

Poule C:
1. A.L.M.
2. Ennia Caribe
3. M & C Bank
4. Insp. der Belastingen
5.F.K.P.
6. Café Dans laRue

57
46
55
44
43
41

Poule D:
1. S.D.K.
2. Centr. Madeirense

47
45

53

Tennistoernooi
Junior Open ’88

—

In de
WILLEMSTAD
organiseert
Paasvakantie
Tennispark Julianadorp van
28 maart tot en met 9 apnl ook
dit jaar weer een jeugdtoernooi in samenwerking met
Boolchand's Sportsworld.
Dit toernooi heet het Junior
Open 1988.
Voor dit toernooi heeft de inschrijving reeds plaatsgevonden. Meer dan 80 jongens en
meisjes, verdeeld over de leeftijdsklassen 10 jaar en jonger, 11
en 12 jaar, 13 en 14jaar, 15 en 16
jaar, komen tegen elkaar uit in

het enkelspel.
Er wordt een winnaars- eneen
verliezersronde gevormd, waardoor alle deelnemers minstens
twee wedstrijden spelen. Het
toernooi start op maandag 28
maart om 09.00 uur.

De deelnemers kunnen vanaf
vrijdagmiddag 17.00 uur dewedstrijdschema's ophalen op het
Tennispark. Het verstrekte Tshirt moet verplicht tijdens de
wedstrijd worden gedragen.
Gedurende de genoemde periode zijn zowel 's morgens als 's

middags toernooi- wedstrijden.
De finale- wedstrijden worden
zaterdagmiddag 9 april gespeeld. Een ieder is van harte
welkom op Tennispark Julianadorp aan de St. Michielsweg.

...wedstrijden
een actiebeeld van een van de

Keman (sen) en De Kanter (jun) topscorers

Tweede Staal Antillen waterpolotoernooi succesvol afgesloten
-

Het
WILLEMSTAD
Tweede Staal Antillen waterpolo-toernooi is zaterdag
beëindigd met een viertal
wedstrijden. Bij de senioren
bleef kampioen Pluvius in
zijn laatste wedstrijd ook ongeslagen. Met minimaal verschil werd devierde winstbehaald via een 7-6 zege op Poseidon.Later op deavond verloor Poseidon ook de tweede
wedstrijd. Nu was Neptunus
met 9-2 het sterkst.
Bij de junioren was Groupers al kampioen en werd
slechts gestreden om de tweede plaats. Snappers won het
laatste duel tegen Octopussies met 12-4. Bij de recreatiepoloërs wonnen de heren
dankzij een sterk tweede

kwart op het nippertje van de

dames: 5-4.
Daar de kampioenen vorige
week al bekend waren was het
slechts de vraag of Octopussies
bij de juniorenen Poseidon bij de
senioren alsnog hun eerste overwinning zou behalen.

werd op en om de marinebasis Parera de jaarlijkse terugkerende cross over vier kilometer gehouden. De organi-

satie van dit evenement was

...de overall- winnaar van de
cross, Willebernds van de afdeling MP van het detachement

Suffisant, ontvangt de prijs uit
handen van de commandant van

de marinebasis Parera...

in handen van de afdeling
Sport van demarinebasis.
Om 08.01 uur gingen de 54
deelnemers/sters van start. Het
deelnemersveld bestond uit 44
senioren, acht veteranen en twee
dames. Met name de laatste categoriebleef wat het aantal betreft
onder de maat en de organisatie
verwacht dan ook bij een volgende loop meerdere deelneemsters.
De MP- groep van det. Suffisant was sterk vertegenwoordigd en heeft met een eerste en
derde prijs bij de senioren een

goede prestatie geleverd. Ook
het stationsschip, de Hr. Ms. Van
...de commandant van de marinebasis Parera, dekapitein- luitenant ter zee R.H. Zuidema,
reikt de veteranen- prijs uit aan
de winnaarLubbers...

Kinsbergen, was goed vertegenwoordigd met tien lopers, ondanks het feit dat het schip nog
maar net in de Nederlandse Antillen was gearriveerd en de bemanning nog aan het tropische
klimaat moest wennen.
Verder was het eerste peloton
van de compagnie mariniers te
MB Parera en de Technische
dienst goed vertegenwoordigd.
Hopelijk een goed voorbeeld voor
anderen, zodat de organisatie bij
een volgende te organiseren loop
een nog groter aantal deelnemers/sters mag verwachten.
Het parcours voor de senioren
en veteranen bestond uit twee
ronden van 2040 meter, met
daarin een flinke stijging naar
de windmolen, waarachter voor
een aantal deelnemers, tijdens

de tweede ronde, de bekende
man met de hamer verscholen
stond. Niettemin finishten alle
deelnemers/sters en kan mede
gezien het grote aantal deelne-

rinebasis Parera...

een

tegen Fortuna (4-0)
twee keer en bracht zijntotaal
daarmee op twintig treffers.
De betere schutters in deer-

7. Slagboom (DS)
8. Hofman (Fey)
9. Koolhof (Gro)
Meijer (Aja)

Willems (Twe)

Been (Fey)
Hoekstra (Fey)

Kruzen (DBo)
15.Godee(WH)
Keur (Twe)
Vanenburg (PSV)

10

10
9
9
9

—

LIVERPOOL Everton is
blijkbaar de enige Engelse
club in Engeland die dit seizoen in staat is Liverpool te
verslaan. Nadat de tweede
ploeg uit de havenstad de
trotse lijstaanvoerder al uit
het League-Cuptoernooi had
gestoten,

maakte Everton

zondag ook een einde aan de
reeks van 29 wedstrijden
waarin de ploeg van Dalglish
in de competitie ongeslagen
bleef.
De uitslagen van het afgelo-

om

deKNVB-beker uitkomen tegen RKC, de lijstaanvoerder
van de eerste divisie.
Als PSV het achterstallige
duel tegen Den Bosch wint,
komt de landskampioen thuis

In het vierde kwart wist Poseidon door goals van Guiseppe Lo
Fo Wong en Dave Luteyn een 4-6
achterstand weg te werken.
Twee seconden voor tijd beging
LoFo Wong een persoonlijke fout

uit tegen RBC. De kwartfinale- wedstrijden worden op 13
april gespeeld.
De loting was als volgt:
VVV of DS '79 Feijenoord;
NEC of Willem 11- Roda JC;
RKC-Ajax2;FCDenßoschof

die een strafworp veroorzaakte.
Jeroen Kibbelaar maakte geen

fout en scoorde dewinnende tref-

-

fer: 7-6.

De laatstekans voor Poseidon

op een tweede plaats ging in het
duel tegen Neptunus ook verlo-

PSV-RBC.

I

SALIDA
14diYuli

Junioren:

1. Groupers
2. Snappers
3. Octopussies

48(55-23)
44(31-37)
4 0 (24-50)

Senioren:
l.Pluvius
2.Neptunus

44(34-36)

48(41-25)

3. Poseidon

40(27-41)

Jong Belegen:
1. Turtles
2. Angelfishes

30(21-17)
03(17-21)

J-fC P^l AI J
I IJUInI I
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pen weekeinde in de Engelse
competitie zijn:
Arsenal - Newcastle: 1-1; Coventry Derby: 0-3; Nottingham

Forest - Manchester United: 0-0;
Oxford - Chelsea: 4-4; Queens
Park Rangers - Norwich: 3-0;
Southampton - Charlton: 0-1;
West Ham United - Watford: 1-0;
Wimbledon - Tottenham
Hotspur: 3-0; Arsenal - Liverpool: 1-0.
De stand:

30 73
1. Liverpool
32 59
2. Manchester United
3156
3. Everton
4. Nottingham Forest2222 9 53
3052
5. Arsenal
6. Queens Park Rangers 3152
3048
7. Wimbledon
8. Tottenham Hotspur 3442
9. Sheffield Wednesday 32 40
3139
10. Coventry
32 39
11. Norwich

12.Luion

13. Newcastle United

14. Southampton
15. West Ham United
16. Derby County
17. Chelsea
18. Charlton
19. Portsmouth
20. Oxford
21. Watford

28 38

30 38
32 37

3136
3134

32 34
32 31
30 30

3027
3023

ROME —Ruud Gullit speelde een hoofdrol bij de 2-0
overwinning van AC Milan in
de thuiswedstrijd tegen Pescara. Gullitmaakte het tweede doelpunt zelf en bereidde
de andere treffer van Massaro voor. Toch blijft de
achterstand van AC Milan op
koploper Napoli vier punten.
De ploeg van Maradona won
simpel met 3-0 van degrada♦h. kandidaat Como.
De uitslagen van het afgelo-

pen weekeinde zijn:

-

Ascoli Inter Milan: 2-1; Fiorentina Cesena: 3-1; Juventus Pisa: 2-1; AC Milan Pescara: 2-0;
Napoli Como: 3-0; AS Roma
Empoli: 1-0; Sampdoria Avellino: 2-0; Verona Torino: 0-2.
De stand:
1. Napoli
2338
24 34
2. AC Milan
3. AS Roma
23 33
4. Sampdoria
23 28
5. Internazionale
23 24
6. Torino
23 24
7. Juventus
23 23
8. Verona
23 23
9. Fiorentina
23 21
10. Cesena
23 20
11. Pescara
2319
12. Ascoli
23 17

-

-

-

-

13.Pisa
14. Avellino
15. Como

16. Empoli (-5)

-

-

-

23 16
23 15
2315

2313

\
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28 di Yuli

PREIS PA PERSONA

i buelta ku avion di
* Pasashi idaNEW
YORK den e presioso Hotel
Estadia
na
*
NEW YORK PENTA DENTA
* Estadia na WASHINGTON den Hotel DUPONT PLAZA
den WASHINGTON pa CASA BLANCA. CAPITOLIO
* iTour
CEMENTERIO ARLINGTON
I " Estadia na WILKES BARRE den Hotel GUS GENETTI
* Tour bishitando HERSEY i BALTIMORE
I " Estadia na NIAGARA FALLS den Hotel QUALITY INN
I " Tour bishitando NIAGARA FALLS den e krusero
MAID OF THE MIST ( a/gu inolvidabel)
I " Buelo ku EASTERN AIRLINES pa MIAMI
I * Transport ku Bus pa ORLANDO
I * Estadia den BEST WESTERN HOTEL
* Tour pa BUSH GARDENS
I * Tour pa SEA WORLD
* Tour pa WALT DISNEY WORLD
* Tour pa EPCOT CENTER
I * Estadia 2 (dos) anochi den Hotel EVERGLADES
* Transport ku Bus dia di regreso pa Korsou

I
I

11

10

haald op Poseidon.

Lang heeft het er naar uitgezien
dat het duel gelijk zou eindigen.

j * DEN E PAKETE TA INKLUI:

21
20
18
14
13
13
12
10
10
10

Ajax 2 zal in de
—
kwartfinales
de strijd

ZEIST

■11I

keinde

Ellerman (Spa)

Suff.),3.Wasbauer(MßP).

nis Damink met 10 goals.
Bij de junioren scoordeLars de
Kanter 18 treffers, vier meer dan
Raul Koopman. Carolien Pielage scoorde voor de Snappers acht
keer en voor de Octopussies 5
keer. Met een totaal van dertien
treffers staat zij derde.
De eindstanden in de poules:

NIAGARA FALLS /WASHINGTON /DISNEY WORLD
SEA WORLD /BUSH GARDENS /EPCOT CENTER

verdediger Ronald Koeman,
teruggebracht tot één treffer.
De Ajacied scoordein het wee-

4.Boere(DHa)
s.Gillhaus(PSV)

Veteranen
1. Lubbers (MBP), 2. Melis (det

TOPSCORERS

Ondanks het feit dat hij
slechts drie van de vier duels
heeft meegespeeld, scoorde Wim
Keman 18 treffers. Hij wordt gevolgd doorJeroenKibbelaar met
14, Ramon Matze met 11en Den-

New
York]
\

—

3.Kieft(PSV)

link (MBP).

Martin van Tokbleken uiteinde-

lijk voldoende voor de eindoverwinning. De dames hadden in
het eerste kwart via Astrid Gonesh een 0-1 voorsprong genomen. Na een 4-2 standhalverwege, wist Marjolein van deMerwe
de spanning terug te brengen: 54. In het laatstekwart kwamen
beide ploegen niet meer aan scoren toe. Gezien deresultaten van
de drie wedstrijden (8-6, 8-7 en
nu 5-4) mag gezegd worden dat
beide teams tevreden kunnen
zijn over de geleverde prestatie.
De dames zijn beslist niet 'weggespeeld' door de heren.

.

DEN HAAG John Bosman, de spits van Ajax, heeft
het verschil met de leider op
de topscorerslijst, de PSV-

2. Bosman (Aja)

Dames
1. Jongmans (MBP), 2. Humme-

geslaagde cross.

Uitslagen:

Topscorers
eredivisie

1.Koeman (PSV)

det. Suff.).

Neptunus-treffers.
In hettreffen tussen de damesen heren- recreatie-poloërs heeft
het er weer naar uitgezien dat de
dames hun eerste overwinning
zouden behalen. Maar een drietal goals in hettweede kwart gescoord door Joe Wilms (2) en

mers, teruggekeken worden op

...het begin van decross op de ma-

edivisie zijn:

SENIOREN
Bij de seniorenwasPluvius vorige week al onbereikbaar voor
de overige twee teams geworden.
In hun laatste duel tegen Poseidon bleef het team ook aan de
goedekant van de score. Na aanvankelijk een 0-1 achterstand te
hebbenweggewerkt (Dennis Damink scoorde de openingstreffer)
werd via detussenstanden 3-1,3-4 en 4-5, een 6-7 overwinning be-

Senioren
1. Wittebernds (tevens winnaar
MBP Cross, MP det. Suff.), 2.Rave (MBP), 3. Zwarteveen (MP

van

ren. Poseidonkon geen vuist maken en zag Neptunus via de tussenstanden 2-0,4-0 en 6-1 uitlopen naar een 9-2 winst.Wim Keman scoorde vier van de negen

JUNIOREN
Octopussies, het enige damesteam bij de junioren, kon tegen
Snappers slechts in het eerste
kwart gelijkwaardig partij geven. Ze namen zelfs doortreffers
van Loes Booster en Sieglinde
Lendering een 2-0 voorsprong
die evenwel nog voor het einde
van het kwart genivelleerd
werd. Daarna liep Snappers via
detussenstanden 2-4 en 4-7 uit
naar een 4-12 overwinning.
Snappers bereikte daardoor een
score van vijftig procent en Octopussies behaalde in geen van
hun vier gespeelde wedstrijden
een overwinning. Het verlies
met 7-9 tegen de Snappers op de
eerste wedstrijddag was nog de
meest gunstige score voor de
dames.

Parera Cross hoopt meer
deelnemers te trekken
WILLEMSTAD—Zaterdag

waterpolo toernooi van Zwem en
Polo vereniging De Dolfijnen...

Deportivo Körsou werd gespeeld
voor het Tweede Staal Antillen

welke in het Sentro
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Benoemingen
in curatorium

ABVO-voorzitter na val van kabinet:

’Geen wonder, dat ons volk
om de politiek moet lachen'
—

WILLEMSTAD De voorzitter van de Algemene Bond

van Overheidspersoneel (AB-

VO), Frits Brito, betwijfelt het
of de houding van Frente
Obrero i Liberashon (FOL) te
aanzien van het opzeggen van
verdere deelname in het Bestuursollege en ten aanzien
van de coalitie- partners van
deregering als 'oprecht' moet
wordenbeschouwd. "Of hetis
een doorgestoken kaart, samen met de andere partijen,
om zodoende te ontkomen
aan de massaleontslag- verleningen óf FOL heeft eindelijk
spijt gekregen van de duizend
ontslagen, die door de SEMAKO- affaire moesten vallen",
aldusBrito.
De vakbondsleider zei, dat "elke volgende regering er rekening mee moet houden, dat Curacao niet opgezadeld kan worden met nóg meer werklozen.

Het werkloosheids-

percentage

is al opgelopen tot dertig. We
kunnen er niet nóg meer bij hebben. Daarvoor is de situatie nu al
te explosief.
Het maakt, volgens Brito, allemaal niet zoveel uit, welke
regering er tot stand zal worden
gebracht: "Geen enkele partij
brengt haar ideologie in praktijk. Alle partijen hebben al met
een andere partij geregeerd. Er
is geen verschil. Kijk, de leiders
bevinden zich niet in een crisis,
want die blijven lachen. Zij hebbenhun hachje veilig gesteld. Zij
zijn full- time met politiek bezig.
En geen enkele partij heeft totnu
toe leiders naar voren gebracht,
dieer blijk van gaven, datzij zich
bewust zijn in een land- in- crisis
te leven".

"Ik besef heel goed", zo zei Brito, "dat politiek gezien moet worden als 'de kunst der verwikkelingen', maar ik begin me af te
vragen of wij ons—als klein land
— kunnen veroorloven politiek
te bedrijven, zoals dat in een
groot land gebeurt".
LACHEN
"Als we zien hoe vaak hierregeringen vallen, om wat voor
simpelereden danook, dan ishet
niet minder dan logisch dan dat

het volk gaat lachen. Er wordt
hiervan regering gewisseld alsof
men een andere broek aantrekt.
Het is zelfs gebeurd, dat een
regering viel, omdat geen subsidie werd verleend aan een
sportclub, die een buitenlandse
reis wilde maken. Wat moet het
volk daarvan denken?", aldus de
ABVO- voorzitter.
Over de bezuinigings- maatregelen zei de ABVO- voozitter tot

van

WILLEMSTAD

derlandseAntillen en de Rijksuniversiteit Groningen, benoe-

slot: "Er moetbezuinigd worden.
Daarover is iedereen het eens.
Maar het moet als volgt gebeu-

mingen gedaan ter aanvulling
van ontstane vacatures in het
Curatorium van de Nederlands
Antilliaanse Stichting voor Kli-

ren: degene die niets heeft, kan

niets inleveren; degene die iets
heeft moet iets afstaan; degene
diehet meeste heeft, cjie moet het
meeste bijdragen. Zo hoort het.
Die maatregelen moeten sociaal
in evenwicht zijn. Anders ontstaat er een chaos. Daarmee
moet een volgende regering rekening houden".

nisch Hoger Onderwijs

(Naskho).

Naeen tiental jarendevoorzithamer gehanteerd te hebben, heeftP.T.M. Sprockel besloten als zodanig af te treden. Zowel in Groningen als op Curacao
is op gepaste wijze afscheid van
hem genomen. In devergadering
van 14 maart van dit Curatorium werden de functies als volgt
verdeeld: mr. E.L. Joubert (president curator), mr. CE. Dip (secretaris), L. Santine (penningmeester).
Leden zijn dr. I.R.A. Asjes,
prof. dr. J.W. Beks, drs. E.R. Calmes, dr. C. Elassaiss, dr. M. Kibbelaar, prof.dr. J. Minderhoud,
P.T.M. Sprockel en mr. A.F.M.
ters-

Bedrijfsleven dringt
aan op sterke coalitie
—

(KvK) en

Vereniging Be-

drijfsleven Curacao (VBC)
die een gezamenlijk persbericht hebben uitgegeven.
Het bedrijfsleven vreest dat
als het Antilliaans verzoek om
Nederlandse begrotingssteun
niet behoorlijk wordt begeleiden
op tijd wordt besproken en afgehandeld, de kans groot is dat da
Antillen dit jaar en volgende jaren niet meer inaanmerking komen voor begrotingssteun.
"Een gezondefinanciële situatie kan onmogelijk worden bereikt zonder het in evenwicht
brengen van debegrotingen. Stimulerings- maatregelen zijn
dringend noodzakelijk wil het
beoogde herstel van de economie
plaatsvinden. Belangrijke wetgevende maatregelen ter stimulering van de offshore industrie, wachten dringend op goedkeuring van de Staten. En ookde
groeimogelijkheden van het toerisme zullen niet gerealiseerd
worden als de politieke impasse

blijft voortduren."

DE REGERING VANDE

NEDERLANDSE ANTILLEN
ROEPT SOLLICITANTEN OP VOOR DE FUNKTIE VAN:

DIRECTEUR VAN HET DEPARTEMENT

landgebieden.
STRUCTUUR VAN HET DEPARTEMENT
De organisatie omvat een viertal afdelingent.w.:
1. Afdeling Programmering en Projektvoorbereiding
2. Afdeling Human Resource Development
3. Afdeling Uitvoering Ontwikkelingsprojekten

FUNKTIE-EISEN

——
— processen
— Kennis

Academische opleiding
Tenminste 5 jaarmanagement ervaring
Ervaring met het tot stand brengen van bestuurlijke besluitvormingsin de overheid
van en affiniteit met de ontwikkelingsproblematiek van
kleinschalige, eilandelijke economieën.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Hetsalaris is vastgesteldvolgensBezoldigingslandsbesluit van de Nederlandse Antillen schaal 17, NA/.5572,- per maand ongehuwd en
NA/.6965,- per maand gehuwd.
De gebruikelijke rechtspositionele regelingen zijn van toepassing.

INLICHTINGEN

Voor inlichtingenkan men zich wenden tot de huidige Directeur van het
Departement voor Ontwikkelingssamenwerking, G. Curiel, M A

te1.611866.

Sollicitaties met curriculumvitae dienen binnen 14 dagen na het verschijnenvan dezeadvertentie te worden gericht aan de Ministervoor Ontwikke-

lingssamenwerking,Fort Amsterdam, Curacao.
Een psychologische test kan dccl uitmaken van de selektie-procedure.
In verband met de voor de Landsoverheid afgekondigde personeelsstop
worden voorshands alleen personen die reeds bij de Landsoverheid
werkzaam zijn gevraagd te reflecteren.

Torres.

-

WILLEMSTAD Gisteren
zijn in hetHolidayBeach Hotel &
Casino doorde touroperatorsCarousel Tours en Mirabelle Tours
verschillende plakkaten uitgereikt aan de directie van hetHoliday Beach Hotel. Deze Canadese
touroperators hebbendit hotel en
Curagao uitgekozen als het beste
vakantieoord in het Caribisch gebied.
Foto: Mike Lapointe (r) van

Mirabelle Tours overhandigt een
plakkaat aan manager Mor, ir
Nasif(l) en eigenaar Jacobo
Prins (m).

—

LONDEN De Britse autoriteiten
hebben dinsdag 16zakenmensen gearresteerd op verdenking illegaal
militaire goederen naar Iran te hebben uitgevoerd.

MinisterDe Koning bij diploma-uitreiking

Carosserie-opleiding
—

WILLEMSTAD Drie CuMTS- ers worden
1987 in het kaaugustus
sinds
der van een speciaal project
opgeleid tot eerste autoschade- hersteller in het Centrum
Carrosserie- branche te Sassenheim door de Stichting
Vakopleiding Carrosserieuedrijf VOC. Eind juni hopen
de leerlingen Meivin Boas-

racaose

Vakbondsleider Ong-A-Kwie:

’Ik had van politici meer
gezond verstand verwacht’
—

WILLEMSTAD "Ik had dit
niet verwacht, want ik dacht
dat de politici beter zouden
nadenken. De huidige crisis is
een ramp voor de Antillen en
met name voor Curasao. Elke
dag dat de crisis langer duurt,
zal meer afbreuk doen aan het
eiland", dat is de reactie van
vakbondsleider Ewald OngA-Kwie die niet begrijpt hoe
de politici het in zon moeilijke tijd zover hebben laten

"Als de vakbonden een sta-

DOELSTELLING
Het Departement is belast met de economische ontwikkeling, de wetgeving inzake ontwikkelingsplanning en de coördinatie van welvaartsplannen.
Vertaald naar de huidige praktijkzijn ereen twee-tal basisfunktiesvan het
Departement aan te wijzen, t.w.:
a. Het assisteren van de Regering van de Nederlandse Antillen en de
afzonderlijke eilandgebieden met adviezen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerkingsaangelegenheden en aanverwante diensten
op sociaal-economischterrein.
b. Het adviseren en assisteren van in het bijzonder de Regering van de
Nederlandse Antillen en deeilandgebieden Bonaire, Saba, St. Eustatius en St. Maarten bij hetopstellenvan hun ontwikkelingsprogramma's;
het voorbereiden en in voorkomende gevallen uitvoeren van ontwikkelingsprojekten ten behoeve van de Regering en vorengenoemde ei-

—
—

wederopbouw te effectueren."
"Er hangen zware, donkere
wolkenboven definanciële, sociale en economische toekomst
van Curagao." Het bedrijfsleven
dringt dan ook ten sterkste aan
op het zo spoedig mogelijk tot
standkomen van een regering op
brede basis.

komen.

VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

4. Afdeling Interne Zaken.
Thans zijn er een 24-tal medewerkers werkzaam op het Departement
TAKEN
De Instruktie van de Directeur, Landsbesluit nr.2 dd.2 oktober 1965 bepaalt dat: tot de verantwoordelijkheid van de Directeur van het Departement behoort de overheidsbemoeiïngenmet betrekking tot deverbreding
van de welvaartsbasis, waaronder mede wordt verstaan:
a. De coördinatievan de ontwikkelingsplannenen programma's voor zover deze ligt op het terrein van de bemoeiingenvan de centrale overheid.
b. Het adviseren inzake bij Nederlandof deEuropese Gemeenschappen
in te dienen of ingediende plannen en/of projekten, mede rekening
houdende met afspraken gemaakt met Nederland c.g. met de doorde
Europese Gemeenschappen gestelde voorwaarden.
c. Het adviseren inzake voorstellen, plannen of projekten in het algemeen
o.m. verband houdende met devestiging van industrieën, debevordering van hettoerisme of de stimulering van het handelsverkeer.
d. De werkzaamheden en administratieverband houdende met de aanwijzing van de Directeur van het Departement voor Ontwikkelingssamenwerking tot:
NationaleOrdonnateur van hetEuropees Ontwikkelingsfondsvoor
de uitvoering van projekten gefinancierd door de Europese Gemeenschappen;
alsmede als vertegenwoordiger van de Regering voor projecten
gefinancierd doorde United Nations Development Programme.

Volgens de twee organisaties
heeft een demissionaire regering niet de nodige steun en geloofwaardigheid om de ingrijpende stappen te nemen die nodig zijn om Curagao te redden.
"Het is daarom zaak dat er zo
snel mogelijk een sterke coalitie
tot stand komt die voldoende
steun geniet om zowel op
landsniveau als op eilandsniveau het dringend noodzakelijke
beleid op het gebied van begrotings- evenwichten economische

kinguitroepen, staat iedereen op

Vliegerwedstrijd
WILLEMSTAD

— Kiwanis

Club Piscadera nodigt iedereen
uit voor een vliegerwedstrijd op
zondag 27 maart op het terrein
achter het SDK- gebouw. Deelname aan de wedstrijd is geheel
gratis. Vanaf 09.00 uur kunnen
deelnemerszich inschrijven. Om
11.00 uur begint de eigenlijke
competitie. Er zijn prijzen voor
de mooiste, de grootste, de origineelste, en dekleinste vlieger in
beide categorieën deelnemers:
de groep kinderen tot en met
twaalf jaaren de groep van dertienjaar en ouder. Versnaperingen zijn tegen gereduceerde prijzen verkrijgbaar. Meer informatie is verkrijgbaar bij Norman
Serphos (tel. 76881) ofvia andere

leden van Kiwanis Club Piscadera.

u

Zes ton voor

jeugdprojecten
WILLEMSTAD—Eenbedrag
750.000 Nederlandse gulden dat door de toen regerende
koningin Juliana was geschonken aan de Stichting Internationaal Jaar van hetKind ten bate
van projecten in de Antillen,
heeft jarenlang ongebruikt op
een rekening gestaan. Het bestuur van de stichting op de Antillen gaat binnenkort over tot de
verdeling van het geld en roept
organisaties die zich met
jeugdwerk bezighouden op om
bijdragen voor hun projecten te
vragen. Dit geldt voor instellingen op alle vijfde eilanden.
Van het oorspronkelijk uitgedeelde bedrag is 150.000 naar
Aruba gegaan. Het resterende
geld isbelegd oftegenrente op de
bank gezet. Het bedrag is nu gegroeid tot 664.050 Antilliaanse
gulden.
Verzoeken voor subsidie kan
men richten aan: Stichting Internationaal Jaar van het Kind,
per adres Kaya Kokolishi 31.
Meer informatie kan de heer D.
van der Ree, voorzitter van de
uitdelende organisatie verstrekken (tel. 616166).
van

— Onlangs

zijn door de regering van de Ne-

Verontrust overpolitieke crisis

WILLEMSTAD "Het bedrijfsleven heeft de maandag
ontstane politieke crisis als
een uiterst verontrustende
ontwikkeling ervaren. Deze
politieke crisis doet zich voor
in een periode waarin beslist
geen ruimte is voor instabiliteit", datis de reactie van de
Kamer van Koophandel

NASKHO

z'n achterste benen om teroepen
dat stakingen het eiland verpesten. Van de politici had ik dan
ook meer verwacht." Met name
het investerings- klimaat zal
volgens Ong-A-Kwie een enorme dreun krijgen: de investeerders kijken immers naar de politieke stabiliteitvaneen land: dat
blijkt op Curasao nu instabiel te
zijn. En die dreun komt in een
tijd dat het investerings- klimaat net een beetje begon bij te
trekken: al die inspanning lijkt
nu voor niets geweest te zijn.
Op de vraag of Ong-A-Kwie
denkt dat de crisis voorkomen
had kunnen worden,
antwoordde hij datwaar mensen
werken, oplossingen gevonden
moeten kunnen worden: "Ik
dacht dat we in een geciviliseerde maatschappij leven en niet
een politieke jungle waar de
landsbelangen niet meer voorop
gesteld worden."
Elke dag dat de crisis langer
duurt, zullen de gevolgen groter
worden. Het is volgens de vak-

Marokkaan al
zeven jaar
illegaal op

Curasao
—

WILLEMSTAD De politie
stuitte dezeweek op een illegaal
op Curacao wonende Marokkaan die zeven jaar geleden als
verstekeling op Curacao was
aangekomen. De 27-jarige A.A.
werd zeven jaargeleden door de
Havenpolitie in het Huis van
Bewaring opgesloten toen hij als
verstekeling ontmaskerd werd.
Op kosten van de regering
werd hij terug gestuurd naar
Marokko. De man werd in Marokko echter toelating geweigerd en weer op het vliegtuig gezet terug naar Curagao.
Sindsdien loopt de man staatloos rond zonder een verblijfsvergunning. Uitonderzoek is gebleken dat met A.A. niets gedaan kan worden. De autoriteiten zijn van het geval op de hoogte gesteld. Getracht wordt om
toelating voor A.A. teregelen of
om hem naar zijn vaderland terug te sturen.

Alliance

Française

—

WILLEMSTAD Het bestuur van deAlliance Frangaise
is als volgt samengesteld: voorzitster en directrice descours Josephine Sweers; secretaris-penningmeester Anita Boisnier;
culturele activiteiten dr S.
Boelsma en Antonia Schnog; administratrice des cours TuyetK.
David; public relations
Humphrey Zimmerman en commissaris radio- programma's
Frouwien Sto vé.

bondsleider dan ook zaak om zo
snel mogelijk een nieuwe Curagaose regering te vormen. Op de
vraag wat voor regering hij zich

daarbij voorstelt, antwoordde
Ong-A-Kwie: "Er zijn twee mogelijkheden. Of er wordt wederom een zwakke regering gevormd met een marginale meerderheid, of er komt eindelijk een
nationale aanpak waar het vakbondswezen al jarenlang voor
pleit."
Een nieuwe regering zal de sanerings- maatregelen moeten
voortzetten, meent Ong-AKwie. Gezien de precaire situatie van Curagao is dat onvermijdelijk. De vakbonden dienen
danmeer inspraak te krijgen bij
die sanering. Dan denkt Ong-AKwie dateen belangrijk deelvan
de problemen voorkomen kun\en

worden.

De begrotingssteun van Nederland, hangt nu ook aan een
zijden draadje, meent Ong-AKwie: "ledereen weet hoe deHollanderszijn. Als de deureenmaal
dichtis, gaat 'ie nietmeer open."
Veel zin zal het niet hebben als
Don Martina met een demissionair kabinet naar Nederland afreist, vreest Ong-A-Kwie, onder
deze omstandigheden zal Nederlandwaarschijnlijk geen geld geven. Ook dit probleem bewijst
dat elke dag telt: nog voor die besprekingen moet er een nieuwe
regering zijn.
De vakbonden zullen vooralsnog een afwachtende houding
aannemen: "We hopen dat de politici hun gezond verstand gebruiken. Meer kunnen we niet
doen."

Pikante show

—

WILLEMSTAD Een driedaags festijn gaat maandagavond 28 maart van start in het
Centro Pro Arte. Onder de naam
'Ata pabo gosa' zal Vale Croes
een zeer pikante show op deBiihne brengen.Daarbij wordthij bijgestaan door Shon Benchi en
Chiwawa. Op maandag treden
tevens Krishnu Pensu & The
Greatest Red, Carino en El Pavo
Win op. Voor dinsdag hebben
Spice & Pepper, Chinto Pathoflet en Rudy Plaate getekend.
Woensdag zijn Edmond Chatiein
en Los Explosivos de gasten die
het publiek zullen vermaken.
Kaartjes voor deze showvoor volwassenen zijn verkrijgbaar bij
Normans Pastry Shop, allelokale boekhandels en bij de deur van
CentroPro Arte. Ze kosten 12,50
per stuk.
De show is een van de fundraising activiteiten voor de oprichting van een opvangcentrum
voor aan drugs verslaafde vrouwen en meisjes. Fundashon Soci-

al CFW en Kiwanis Club Piscadera werken in ditproject samen
met de groep rond Zuster Modesta.

Antil anenin Sasenheim
man, Frensel Josefina en Wilson Jansen deleerlingwezen-

opleiding af te ronden. Het
ligt in het voornemen van minister drs. J. de Koning van

Antilliaanse zaken in juni
persoonlijk de diploma's van
de voortgezette opleiding tot

Ie autoschadete reiken.

hersteller uit

Inmiddels zijn de leerlingen
de primaire
opleiding autoschade- hersteller, geslaagd. Na de uitreiking
van de diploma's op 19 februari
bracht drs. F.A. Palm, directeur
van het Kabinet van de Nederlandse Antillen en Arubaanse
Zaken, namens minister De Koning de grote waardering van de
Nederlandse regering tot uitdrukking voor dit opleidingsproject van de VOC.
De werkloosheid onder met
name jongeren op Curagao is
groot. Volgens directeur Palm
wordt momenteel in nauwe samenwerking met Nederland
door deAntilliaanse regering gewerkt aan het opstellen van een
sanerings- en herstructurevoor de eerste fase,

vo r

rings- programma. In het
Centrum Carrosseriebranche te
Sassenheim is het mogelijk de
drie leerlingen op een efficiënte

onderwijskundig verantwoorde wijze op te leiden,
aangezien het centrum niet alleen als landelijk examencentrum en instituut voor
applicatie- cursussen in de carrosserie- branche fungeert,
maar ookonderdakbiedt aan één
van de zeven regionale leerwerkplaatsen van de VOC.
en

In deze leerwerkplaatsen worden 350 leerlingen gedurende
één jaartwee dagen per week onder leiding van ervaren leermeesters opgeleid tot carrosse-

rie- bouwer, autoschade- hersteller, autospuiter of voertuiginterieurbouwer. De opleiding
in Sassenheim van de leerlingen
uit Curagao wordt ondersteund
door het volgen van stages in diverse bedrijven. De praktijk- op-

leiding wordt gefinancierd door
de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosserie-

bedrijf.

Kritische noot in
verslag bejaardenzorg

”Bezoek bejaarde
voor begrafenis”
WILLEMSTAD— "Nog
geen tien procent van de bejaarde bewoners van onze instelling krijgt bezoek van familie en vrienden. En als er
mensen komen dan zijn dat
meestal dezelfden. Bij begrafenissen zie je echter wel veel

mensen. Waarom niet een
keertje meer tijdens het leven
van vader, oom of vriend." Zo
luidt de kritische nood van
broeder Ton, directeur van
het Richardushuis, in het deze week uitgekomen jaarverslag van Birgen diRosario
over 1986. Deze organisatie
zet zich in voor hulp aan bejaarden. Zij heeft onder meer
een aantal bejaardenhuizen
in haar beheer.
Ook Huize Welgelegen merkt
in een rapportage op dat het contact met familie en kennissen tegen viel, ondanks stimulering
vanuit het bejaardentehuis. Ook
dittehuis maakt deel uit van de
overkoepelende organisatie Birgen di Rosario. Een van de
jongste bejaardenoorden, Nos

Lanterno,

maakt echter melding

van voldoende bezoek.

Voorzitter M. Swart van Birgen diRosario merkt als dieptepunt van 1986 aan de acties van

vakbondsleden voor uitbetaling
van de vakantietoelage. Hoogtepunt was de in gebruikneming
van de nieuwe fysiotherapie- en
personeelsruimtes bij het Richardushuis te Santa Rosa en de
aanvang van de werkzaamheden voor het Theresiaschool-

project.
Uit een verslag per tehuis

blijkt dat Huize Welgelegen in
1986 188 bewoners had op het
eind van het jaar. Daar stonden
108 verzorgers tegenover. Ongeveer 85 procent van de opgenomen bejaarden had een hoge leeftijd en was daardoor relatief
hulpbehoevend. Nos Lanterno
begon 1986 met 39 ouderen van
dagen. Eind van dat jaar was het
aantal bewoners opgelopen tot
67.

Het open bejaardenwerk in
het project 'Kwidopa grandinan'
begon het verslagjaar met
hulpverlening aan 203 bejaarden verspreid over 143 adressen
in Bandariba, Bandabou, Willemstad en de overige woonwijken. Het jaar werd afgesloten
met 234 cliënten op 117 adressen. Hoewel deKiwanisclub een
nieuwe Toyota Starlet schonk
aan de bezoekers van de bejaarden, kampen zij nog steeds met
een tekort aan auto's zo blijkt uit
het jaarverslag. Andere knelpunten zijn de onderbezetting
van het verzorgend en het administratiefpersoneel en het onvoldoende bereikbaar zijn van medewerkers. Als oplossing hiervoor werd aangedragen dat me-

dewerksters een page- boy nodig
hebben. Andere aandachtspun-

ten waren en blijft het voorlichten van familieleden van be-

jaardenzodat een betere samenwerking in de hulpverlening
verleend kan worden.

Vrouw

mishandeld
WILLEMSTAD — Een ruzie
de 50-jarige man J.L. en
tussen

de 37-jarige vrouw S.A. liep zo
hoog op dat het tot een handgemeen kwam. De man mishandelde de vrouw met een ketting en
een stuk pijp. Zij had een opgezwollen arm toen ze aangifte
deed bij de politie. De man werd
aangehouden en overgedragen
aan derecherche.

Vice-consul
WILLEMSTAD (RVD)

— Me-

vrouw Miriam Dube iserkend en
toegelaten, op de voet van

vreemdeling, als vice- consul
van Venezuela op Bonaire met
jurisdictie voor het eiland Bonaire.

MARTINA-KABINETGOED VOOR BONAIRE

LAATSTE

AGENDA

BONAIRE
POLITIE: 8000
BRANDWEER 8222
TAXICENTRALE: 8845
HOSPITAAL: 8900
LANDFILL teLagoen: maandag t/m vrijdag
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WOENSDAG 23 MAART 1988

baandag en donderdag van 14.00-18.00

'4.00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
Uur)
(openingstijden voor lezers)

— Desgevraagd beaamde de leider
van de Union Patriotico Bonairiano (UPB) die momen-

"ur; zondag gesloten.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
(openingstijden voor hetpubliek)

uur; dinsdag en

vrijdag van 08.00-12.00/

Woensdag van 14.00-19.00 uur.
pOSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
ingetekende stukken 15.45 uur: gewone
stukken 16.30 uur.

SERVICE CLUBS

Kiwanis: donderdagavond 19.30 uur - Hotel
Bonaire.

Uons: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
Round Table: elke tweede maandag
Buurtcentrum Terra Corra.

■

"Otary: woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING
°8-00-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-

pend.

MUZIEKBIBUOTHEEK: voor bezichtiging

"ervan gelieve contact op te nemen met de
heer Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

pOLITIECLUB (Weg naar Willemstoren)
op vrijdag van 20.00-24.00uur; zapeopend
terdag van 12.00-24.00 uur.

SPREEKUUR (gezaghebber): elke donder-

dag van 09.00-11.00 uur op het Bestourskantoor, Kralendijk; laatste donderdag van de maand van 10.00-12.00 uur te

Rincon.

KOKOLISHI

-

(tel.: 8198): verzameling Bonaireaanse schelpen en koraal; open van
Jnsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur
Kaya Nikiboko Zuid 3.

J-W:

openingstijden slachthuis maandagt/m woensdagvan 07.00-12.00/13.00J6-00 uur en donderdag en vrijdag van

06.00-11.00/11.30-14.30 uur.
'23 maart)

PROTESTANTSE KERK:

20.00 uur 'Enku-

*tiü' in dekerk te Kralendijk.

KERKDIENSTEN

JjHrtBernarduskerk Kralendijk:

dagelijks 18.45 uur; zondag 08.30 en 19.00

Coromotokerk Antriol:

dagelijks 19.30 uur; zondag 09.00 en 18.00

uur

LUdovicuskerk Rincon:

°agelijks, ook zondag, 19.30 uur.

doorgeven
KLACHTENBEZORGING
*«n
Kaya

mevr. A. Wong- Loi- Sing,

Cacique 4.

dat niet mogen baten en zal er
een nieuwe coalitie moeten worden gevormd.

KRALENDIJK

teel in coalitie met de POB het Bestuurscollge vormt van
Bonaire, dat kennis is genomen van het feit dat zich zowel in de centrale regering als op eilandniveau op Curacao een aantal ontwikkelingen heeft voorgedaan. Ellis
zei momenteel nog door geen enkele partij te zijn benaderd.
in de Staten de meerderheid telDe fractievoorzitter in de eilandsraad en de leider van de len met fractie- leider Jopie AbUPB, Rudy (Ruman) Ellis, zegt raham en waarnemend Statenvoorzitter Monchin Soliana. Exechter wel, datde momenteel de-gedeputeerde Franklin Crestivooral
de
missionaire regering
an (PDB) droeg de verantwoorvoor
Boveel
laatste maanden
en
de
delijkheid voor de minister- porEllis
gedaan.
naire heeft
van Ontwikkelings- satrouwens
nimmer
tefeuille
hebben
UPB
menwerking.
afwijzend gestaan ten opzichte
van de steun die gegeven kon
worden aan deregering. Ook het
laatste kabinet Martina, dat nu

demissionair is, aangezien de
regering in de Staten niet meer

meerderheid kan rekenen, kon zich verheugen in de
steun van de UPB, zij het niet als
coalitie- partner. Daar had Ellis
overigens nimmer bezwaar tegen. Na de laatste verkiezingen
voor de eilandsraad, diewerden
gewonnen door de UPB, bleef de
huidige oppositie- partij Partido
Democratico Bonairiano (PDB)
op een

KRALENDIJK- Uit handen
van Orfebo- voorzitster Theresita
Toré- Strickx mocht de voorzitter
van het bestuurvan deCrèsh Bon
Kwido een cheque in ontvangst
nemen om de noden van de
stichting te bestrijden. Bon Kwido was heteerste grote project van
de damesclub en zij voelen nog
steeds een zekere mate van verantwoordelijkheid. Bij de foto:
links Theresita Toré- Strickx en
rechts de voorzitter van de
stichting Bon kwido, Julio An-

Sela-

BEREID

STEUN

Desgevraagd zegt Ellis momenteel nog door geen enkele
partij te zijn benaderd over de situatie en de eventuele steun die
de UPB zal kunnen geven. Het
doel dat de UPB daarbij voor
ogen houdt, aldus Ellis, is steeds

-

Al in het begin van de bestuursverantwoordelijkheid op eilandsniveau en herhaald op het
moment dat St Maarten de steun
ontzegde aan de regering, bood
Ellis aan met zijn Statenzetel
slechts één, want de PDB beschikt over deoverige twee) —de
regering in de coalitie te steunen. Daar is niets van gekomen,
aangezien de regerings- fractie
van de PDB bij monde van Jopie
Abraham slechts danwildevoorstemmen, indien de oppositie-

-

partij PDB op eilandsniveau
werd opgenomen in het BC. Een
voorwaarde waaraan Ellis en de

UPB, gezien de historische
achtergronden, natuurlijk niet
konden voldoen. Dat neemt
echter niet weg, dat StatenlidEllis zij het niet in coalitie
toch zijn steun aan kabinet Martina IV gaf. Uiteindelijk heeft

—

—

— Dinsdag-

aal de directeur van Volker
Stevin Roads, dr Herman
Drenth, overgekomen naar
Bonaire. Na het officiële gedeelte werden hetBC en deei-

landsraadsleden uitgenodigd
voor een lunch.
Drenth benadrukte dat zijn
komst naar Bonaire enerzijds te

Bij derde lustrum vrouwenclub

TheresitaToré: taak
Orfebo nog niet klaar
?enino Bonairiano (ORFEj?P)bestaat vijftien jaar. Om
?>t derde lustrum te vieren,
J. amen de dames en geno-

egden bijeen in Den Laman

aar de vierentwintig leden
®* Wel en wee van de vereniP*g over de afgelopen jaren
Voorzitster TheToré- Strickx bood boXeödien het bestuur van de

yj"èBh BonKwido een financi-

aan.
al'Vsa*teunde
was niet zo vreemd, aan-

de oprichting en begeleijpien
g

J?n van dezecrèche het grootste

is dat de damesclub heeft
Zij het met de fïnan**e steun van een groot aantal
y dere instanties, maar het inikwam toch rechtstreeks
va«ef
oort uit
de Orfebo. Theresita
ré benadrukte dat de viering
i
a*j een lustrum grote betekenis
van de
VH aangezien de leden
realiseügingzich
dan
even
j.g
Jö welke inhoud er gegeven
otdt aan een club en welke de
is voor de gemeenschap.

.

v^

"

Orfebo
heeft niet stil gezeten
de

afgelopen vijfien jaar, aldus
°°rzitster Toré. Zonder in te
an op de vele projecten die zijn
"gevoerd, wilde zij er toch wel
nadruk opleggen, dathet streö is geweest om de getrouwde

ouw meer gelegenheid te ge-

en zich te

e toekomstontwikkelen. Gezien
die ons te wachten

zitster, is het van groot belang
dat in de komende jaren alle
energie en idealisme gestoken
zullen worden in de ontwikkeling van de mens in onze gemeenschap.

crèche- bestuur Julio Angela
aanbood. Na het officiële gedeelte werd aan de clubleden en genodigden een koud buffet aange-

boden.

maken had met het 25-jarig bestaan van de Antillen, maar anderzijds ook vanwege de
werkzaamheden van de Antillen, die hebben bijgedragen tot
een verbetering van de economie
en het toerisme op Bonaire. Het
eerste werk dat de Antillen ooit
heeft uitgevoerd opBonaire was
deaanleg vaneen weg door de salina naar de luchthaven. Op het
moment dat het bedrijf werd opgericht, moest er een naam worden gevonden, aldus Drenth, en
men koos daarvoor de naam An-

tillen nv.

25 JAAR
Gedurende de jarendatdeAntillen nv. werkzaam was op Bonaire, is er steeds een vrij grote
wisseling geweest in het personeels- beleid. Vaak werden dertig tot 35 werknemers aangetrokken, omdat de werkzaamheden dat vereisten, maar over de
afgelopen tien jaar kan er toch
gerekend worden met een personeels- bezetting van rond twintig werknemers. Dat, aldus
Drenth, moet een prettig geluid
zijn in de oren van de bestuurders. Immers op die manier is er
steun gegeven aan de economie
en de sociale sector van het ei-

landgebied.
Het is duidelijk, dat de 25 jaar
dat de Antillen nu bestaat, ook
op Bonaire niet onopgemerkt
voorbij is gegaan. Het is niet zo

Mevr. deWed.
MariaLuise Mootoo-Sibbily
en kinderen.

sa de gelegenheid kreeg om
rechtstreekse vluchten op Bo-

naire te vliegen.

Tenslotte attendeert Rudy Ellis dat het BC uitersttevreden is
met deregeling van de te betalen
schulden, dievrijdag definitiefis
geworden. Daarmee heeft de

regering een enorme zware last
van de schouders van het BC ge-

Met verslagenheid namen wij kennis van het
plotselinge heengaan van onze werkneemsteren
collega

haald, aldus Rudy (Ruman)
Ellis.
OPLOSSING

Gezien de huidige situatie en
van het standpunt uitgaande dat
politici kunnen terugkomen om
eerder getekende verklaringen,
zegt Ellis dat er momenteel twee
stromingen zijn in de regering,
waar elf leden van de Staten een
blok hebben gevormd en een document hebben ondertekend.Elf
anderen hebben dat document
niet ondertekend. Als de situatie
zo blijft, aldus Ellis, dan is er
slechts één oplossing te bedenken voor de situatie waarin de
Antillen verzeild zijn geraakt.

BERNICE KETHROLA BRYSON
Wij zijn haar dankbaar voor haar jarenlange
inzet.
Moge zij in vrede rusten.
Hoofdcommissaris en personeel.

» stockmarket <<

ledereen die geen vreemdeling is
in het Jeruzalemvan depolitiek,
weet wat er dan moet volgen, aldus de leider van de UPB op Bonaire. Ellis vindt wel, dat onderhandeling om tot een oplossing
van de huidige demissionaire situatie te geraken op korte termijn moeten worden genomen.
De Antillen, Curasao en nog het
allerminst Bonaire, hebben hier
voordeel aan, aldus de Bonaireaanse politieke leider Rudy
Ellis.

blijken in hetgeen er gebeurt en
onze bijdragen leveren om de
ontwikkelingen beter te laten
voortschrijden. Volgens mevrouw Toré is detaak van Orfebo
nog lang niet beëindigd. De ervaring van vijftien jaar echter kan
een reden zijn om standvastig te
blijven in onze ideeën, aldus
voorzitster Toré-Strickx.

korte ceremonie opPlasa Fraternandi Tilburg bood het bedrijf
Antillen nv namens de directeur
drHermanDrenth, gezaghebber
Soliana een hamer aan om de

laatste steen te leggen in het totale
project. Bij defoto: een geknielde
gezaghebber die de laatste steen
in het gat legt dat voor deze officiële daad was open gelaten.

AS CF MARCH 23,1988.

KLM
Meneba

Philips
Rcyal Dutch
Telegraaf
Unilever
Index

35,40
66,00
30,00
227,40
262,00
117,10
250,30

NEW YORK STOCK EXCHANGE

moeilijk daarvoor op Curasao
een grote receptie te geven, maar
meer waardering zal er zijn om

substantieel iets bij te dragen
voor de gehele gemeenschap. In
eerste instantiebesloot de Antillen om Plaza Wilhelmina een
opknapbeurt te geven, maar in
samenhang met de viering van
de fraters van Tilburg die honderdjaar op deAntillen zijn, leek
het beter juist dat plein op te
knappen dat naar de fraters is

I,

komen.
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Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BATIK VAN DE NEDERLANDSEANTILLEN GELDIGOP WOENSDAG23 MAART 1988 EN TOT NADER ORDER:
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KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTEMENTVAN FINANCIEN EN GELDIG VANAFHEDEN 23 MAART
1988 EN TOT NADER ORDER.

bruik maken van de Eilands
Voorlichtings Dienst (EVD).

Letondu senior is directeur
van een supermarkt. Hetlosgeld had hij uit dekassa's gehaald.
Men moet in Frankrijk tot
1980 teruggaan om een
soortgelijke ontvoering met
tragisch einde tegen te

--

«

vernoemd.

LAATSTE STEEN
Het plein is inmiddels klaar,
hoewel debekende kiosk daarop
een afschuwelijk aanzien biedt,
"vaarvoor kennelijk geen enkele
gallon verf over was, is er in de
bestrating die door de Antillen
nv werd aangbracht, een gaatje
open gelaten. Daarin moest de
laatste steen worden gelegd en
die eer viel gezaghebber mr George Soliana te beurt. Drenth feliciteerde voorts de gemeenschap vanBonaire en hoopte dat er goed gebruik werd gemaakt van het gerenoveerde
plein.
Gezaghebber Soliana dankte
uit naam van de bevolking de
Antillen nv met het geschenk.
Opvallend was wel, dat geen enkele lokale persmedia was uitgenodigd. De Antillen nv kon ge-
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Industrials
Transportation 892,92 + 12,84
REUIER
CLOSING «ARKET COWENT MARCH 22,1.988.
THE MARKETS ENDED SLIGHTLi POSITIVE BUT THE CJIA
AT 2066.15 OET .99 ON QUIET VOLUME ("10 PCT) OF
142 MILLION SHARES.
THE BROADER INDEXES MANfGED SMALL GAINS VITO TOE
S"P 500 (".10) AND THE NEW YORK CCKPOSTTE (".05).
SECCNQARY MARKETS PERPOFMEB BKITEK AS THE AMERICAN
EXCHANGE OCMPOSITE ROSE .62 AND THE NASDAO CCMPOSI_E
ADDED 1.19.
Abbott I_ös.
American Exp.
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9.75%
OBUG.Tl€l€_l_G€_P€fl 85/89
99.56
13 %
OBUG_T_I€_ING€N P€R 86/90
103.81
12 %
OBUG_TI€I€NI_G€_ P€R 88/92
103.83
10.5 %
OBUG_T_I_NI_G€NP€RI9BB
100.10
10.25 % OBUG_T_I€_ING€N 1986P6R 1990
100.07
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENINGEN BEDRAAGT 10.21%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN
BU HET LOKALE BANKWEZEN.
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verwoest.

KRALENDIJK- Tijdens een
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72,90
108,70
44,50
25,70
34,90
133,80

Aegon
Ahold
Akzo
Cred.lyon.
Fokker

—

Dat eist bescherming van onze
kinderen, onze echtgenoten en
de vrouwen in onze gemeenschap. Daarom zullen wij
meer aandacht moeten laten

.

JWSTEREftM TCDRÏ PRICE.

Glst.Broc.
Heineken

ANNEMASSE Een
Franse jongeman van 19
jaar die zondagmorgen bij
Annemasse in de HauteSavoie in een dorpje in de
Franse Alpen bij de Zwitserse grens was ontvoerd,
is door zijn ontvoerders
doodgeschoten nadat een
losgeld was betaald.
De ouders van Herve Latondu hadden het losgeld voor
de vrijlating van hun zoon,
ongeveer 350.000 frank, een
uur na het telefoontje van de
ontvoerders betaald, maar
maandagmorgen vond men
op 150 kilometer van de
plaats waar hij was ontvoerd,
zijn lijk. Het lag op een
landweg bij Bourgoin in het
departement Isere. Hy was
met een schot in het hoofd terechtgesteld. Zijn gezicht was

TOERISME
Bonaire staat momenteel in het
portaal van een toeristische ontwikkeling. Dat zal zijn invloed
hebben op de economische ontwikkeling, maar ook op ons sociale leven, aldus Theresita Toré.

DONATIE
Aangezien de Orfebo aan de bakermat heeft gestaan van de crèche op Bonaire was het logisch
dat de club bij de vijftiende verjaardag ook een geschenk aanbood aan 'Crèsh Bon Kwido'. Dit
gebeurde in de vorm van een financiële injectie, die Theresita
Toré aan de voorzitter van het

Hij zal altijd in onze gedachten blijven voortbestaan.

Antillen renoveert Plasa
Fraternan di Tilburg

schenk aan het Bestuurscollege. Het geschenk is derenovering van Plaza Fraternan di Tilburg dat al geruime
tijd werd verwaarloosd. Voor
deze gelegenheid was speci-

staat, aldus de Orfebo- voor-

CHARLES EUGEIN MOOTOO

Bij zilveren feest bedrijf

KRALENDIJK

—

gericht op de versterking van de
positie van de centrale regering
(een standpunt dat de UPB sedert de oprichting heeft gehuldigd red.). De opvatting van de
UPB daarbij is dat Bonaire op
korte termijn een stevige sociaal- economische toestand moet
bereiken om het hoofd te bieden
aan de grote werkloosheid, die
zich momenteel voordoet.
Op dit moment is het voor geen
enkel eiland gunstig en zeker
niet voor Bonaire, aldus Ellis,
om met een stagnatie van de
werkzaamheden te worden geconfronteerd.
Ellis attendeert er daarbij op,
dat het demissionaire kabinr-t
Martina IV veel medewerking
heeft getoond in het streven van
Bonaire. Ellis denkt daarbij aan
de samenwerking tussen de minister van Financiën, mr Lesly
Navarro, en de minister van
Ontwikkelings- samenwerking,
ing. Franklin Crestian, maar
ook aan de medewerking van minister van Verkeer en Vervoer,
Frank Rozendal, die het mogelijk maakte datde Venezolaanse
luchtvaart- maatschappij Aven-

-

middag om twaalf uur overhandigde het bedrijf van de
Antillen nv in hetkader van
het 25-jarig bestaan een ge-

Kralendijk
De dajjjfcsclub Organisashon Fe-

Onze dank gaat uit naar allefamilieleden, vrienden en kennissen voor hun blijken van medeleven bij het heengaanvan
onze lieve echtgenoot en vader

Ellis: beslissing moet er snel komen

UPB bereid tot steun
aan welke regering ook

van 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
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Cash

l^ ’.5,40
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maakt de wisselkoers bekend
van de BDLIVAR, geldig tot

DONDERDAG 10.30 uur

AANKOOP

-

Cheque

’.3,60

VERKOOP
«

6,60

J

/Vegetarian

/Gourmet Dinner
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heeft deze week
weer iets aparts

*.«

BONSAI

Normale prijs /_2Brsl.Deze week
Het bloemstuk van de week geldt van

of the

Curacao Plaza Hotel

IMARCH
THURSDAY
241988
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at 7.00 p.m.
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Spreker: J.A.O. Bikker (Statènvoorzitter)
Titel:

Zelfstandig Parlement".
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Verffabriek

Vitapointe bevat geen alcohol. Kapsalons zijn
overtuigd van de goede resultaten van
Vitapointe Hair Treatment.
GebruiktU ook de andere Vitapointe
J]
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THORAX CENTER
Jan Noorduynweg

23 maart tot en met 1 april 1988
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HOOFD (M/V)
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compleet
gemeubileerd

airconditioned

APPARTEMENT

Prijs:
maand.

NA/.400.-

per

V

Tel.: 74142

Sollicitaties met opgave van curriculum vitae en referenties vóór 11 april
1988richten aan de voordrachtscommissie der V.P.C.0., postbus 3555,
Willemstad, Curacao N.A.
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PROFJDR. HELEEN DUPUK

«SP^

op donderdagavond 24 maart 1988 een lezing houden over
VERANDERINGEN IN DE MEDISCHE ETHIEK EN
DEDAARAAN VERBONDEN JURIDISCHE GEVOLGEN
Deze lezing is georganiseerd in samenwerking met de Ver. Geneesk. v/d N.A.
Plaats
: Aula-UNA
Datum
:12 maart 1988
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Tijdstip

I
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20:30 uur

De Rector-magniticus UNA

Mr.drs.Alexßeinders.

Lunch

>,^ÉéW.

Moeders, bedankt voor
Uw vertrouwen in ons.
Op Uw verzoek verlengen
we de kampagne:

Pizza

Elk Geiberdeksel heeft

rp^mP

pan

f. Rw

| ||n
UnfeetskJat Nashonal di AntiaJ
\g/

Universiteit van de Nederlandse Antillen
University o( the Netherlands Antilles
Universidad dé las Antiilas Neertandesas

SpeshalJßT^ilfUflE-jl
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PLUS GRATIS!

—
Speciale

★2 - slise di nos delisioso
"garlic bread".

Paasaanbieding

10% korting

op terlenka vallen en Brabants
bont met bijpassende valletjes.

La Indiana N.V.
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(hoogleraar Medische ethiekaan deRijksuniversiteit Leiden)

Traha pabo, ora bo pidié manera bo keré.L.ku
kualke vn di nos diesinku "topping" nan favorito.
,

«fit
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In het kader van deDe la Try Ellislezingencyclus van de UNAzal

§&=* Sinks, Even Ceramic Tile

bathroom or kitchen with
our exclusivePorcelain coat,

II A

Overal aan zitten!
~ ML

Caracasbaaiweg

I Let us redecorate your

Voor inlichtingen kunt 11 z jch wenden tot mevrouw S.V. Wiel, onderwijstunktionaris, tel.: 78178/74.

Tel. aanwezig.

*S»
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UITNODIGING

REPLACE IT-REFACE IT! A
( DON'T
Bathtubs,

Gedacht wordt aan iemand die:
het Prot. Chr. onderwijs uit overtuiging wil dienen en kerkelijk
meelevend is;
volledig bevoegd is en in het bezit van de aktes j, k, r, s of een
gelijkwaardigediploma;
bekend is met het onderwijs op de Nederlandse An'illen en het
Papiamentu beheerst;
beschikt over goede leidinggevende, organisatorische en contactuele kwaliteiten, ruime onderwijservaring en minstens drie
jaarervaring bij het basisonderwijs.

m.i.v. 1 april a.s.
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Ontvangen voor
de Paasdagen:
geklede jurken en combinaties.

Boutique

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs
te Curacao

AANGEBODEN

V

mm*
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AFWEZIG

vraagt per 1 augustus 1988 voor de onder haar bestuurvallende Marnix
Basisschool voor basisonderwijs (Gosieweg 2) een:

r
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Telefonisch of schriftelijke opgave bij het Hof van Justitievan de Nederlandse Antillen en Aruba, Afdeling Administratie, Wilhelminaplein nr. 4,
telefonisch 634111 toestel 146 -147.

Het bestuur van de

TE HUUR
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WOONHUIZEN

Teveel om op te noemen.
Kom zelf eens kijken, bij

Tel.: 75996

... van CLAIROL.

met minimaal drieslaapkamersin goede buurt te huur.

Waarnemer: Drs. G.H.J. Suverkropp

Sta. Rosaweg 17

JSJ^T^rl

Distributor: Balbrist Tel .: 611036

zoekt voor een aantal rechters

V2_

)

Vitapointe

>'v-#_"_

£v\J 'i'lllf

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van de Nederlandse Antillen en Aruba

,_'

en kippeyes.
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DRS. H.N. STEWARD, CARDIOLOOG.
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op 5 april 1988 voor de verkoop
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"Overheerlijkechocolade
Paaseieren,
* Belgische Paaseieren
Hershey kisses,
* Fondant eieren

oils, and Aloe Vera moisturizers, Hawaiian Tropic,

produkten. Uw haar zal U dankbaar zijn!
Voor mooi, glanzend, zacht haar.

El

Healthy sun tannlnQ begins with sensible son protection.
Hawajlan Tropic matches your complexions to safe,
tropical formulas. Effective sunbl .ks, water-resistant sunscreens, gradual tanning lotions, rich oil blends, new lighter

HyA/Vt

GESLOTEN ZAL ZIJN
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From Liflht
you're covered.
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Hendrikplein 11

f

(4-d,

STUDIO DI BAILE

0
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presenteert

djaluna - djabierne
11.30 a.m. - 2.30 p.m.

ARPITA
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(DANSEN UIT Curasao Peru Bolivia Mexico
Paraguay Sto. Domingo Colombia Guatemala)
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Caribbean Optical

m en brillen vindt U bij:
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Spaar de deksels
van babyvoeding
en vruchtensappen van GERBER
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
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UW REISBURO VAN VERTROUWEN
SchottegatwegOort 48-Tel.: 79400-611077-84788
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CENTRO PRO ARTE

VRIJDAG 15 april en ZATERDAG 16 april
kaarten f. 15,— p.p.
2>> " om 8.30 uur
april
ZONDAG 17
om 3.00 uur n.m. kindervoorstelling
kaarten ’.lO p.p.
k
ZONDAG 17 april om 7.30 uur n.m. kaarten f. 15,— p.p.
KOOP UW KAARTEN OP TUD OM
_=~\__
TELEUBSTELUNGEN TE VOORKOMEN BU:
l
Studio diBaile Körsou
IF
(Caracasbaaiweg 22d 4 tot 9 n.m.)
Boekhandel Salas NewEdition en Art-Screen
(Van Engelenwe» 21a)- Shoes 'n Things
___-^-_V
(Sta Rosaweg) -Hubo- NosElectronics
Mensing's Caminada
—-Ji
_>^

\
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CRIPPLED
THE
(Ballet Afro en Modern Jazz)

\ \^V

~^siW de allernieuwste
w/rfjfheeft
modellen voor U.
"^Jm
ygm Alle soorten glazen

Pl_£££l

★Un Pepsi-Cola regular
Tim»
E REFRESKO NUMBER 1 di Korsou!

KORSOU

\£y

BRIL?

I"

Permanenten, haarverven en het gebruik van
haardrogers kunnen Uw haar uitdrogen.
Zon, wind, zeewater en zelfs shampoo
kunnen Uw haar beshadigen.
"Vitapointe Hair Treatment", datnet unieke
Panthenol Pro Vitamine B-5 bevat, herstelt
het haar en maakt het weer gezond, zodat
het weer mooi glanzend en gemakkelijk
handelbaar wordt.

deelt mede dat zij wegens

HOTEL&CASINCrV^

VITAPOINTE...

.Een Uitkomst Voor Droog Haar.

M.V.

Tel.: 612500.

\%-

1

„Van Koloniale Staten tot

INVENTARISATIE

|

LEM PUNDA
De Castro Building 12 - Tel.: 612640 tussen 4-8 uur

6-8 uur p.m.

25 ■5 ü
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IJ/JÜ Antilliaanse

tickets at
the front desk
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AANVANG 29 Maart 6 uur

Zeelandia Business Center

_
woensdag tot woensdag
L
L-" Ontvangen prachtige kollektie zijden bloemen vanaf ’. 1.50.
Gezellig joh,kom gauw langs bij:
J@c_)
_S_V
*$É. _£_, 6ON 3 A 1- Zuikertuintje Teletoon: 79843 J£\ <M_
«§£

dsL f. 75.- all inclusive.
Pick up >Jour
'M
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DUITS VOOR BEGINNERS

Antilliaanse Juristen Vereniging
Diez viering maart 251988

BLOEMSTUK TUINTJE

I

WOENSDAG 23 MAART 198*

AMIGOE

10
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ALLEEN de deksels van de ENGELSTALIGE

GERBER zijn geldig voor deze kampagne.

