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FRITS PALM... problematiek ...

Nieuwsinvogelvlucht

MOSKOU — De autoriteiten in de
ÖU zijn niet van plan om het autono-me gebiedNagorno-Karabach, sindsStalin onderdeel van de republiekAzerbajdzjan, weer onderte brengen
°}1 derepubliekArmenië. Al geruime
j^jd is het'in Armenië en Azer-
bajdzjan onrustig metdeze eisals in-
2et.De oppersteSovjet besloot giste-ren in een spoedbijeenkomst geen
perzi-ning van de grondwet te to-
lereren.

DEN HAAG—Paspoorten-produ-
cent KEP uit Schiedam krijgt nog
£enkans binnen 3 weken een fraude-
bestendigpaspoort te leveren.Deugt
dieeindversie nogniet,dan wordthet
contract verbroken. Dan blijft men
alsnog opgescheept methet "huidige
£Wartt vot" zoals de Tweede Kamer
{jet paspoort noemt. In hetkamerde-
bat kreeg staatssecretaris Van der
Linden er behoorlijk van langs om-
dathij dekamer verkeerdheeft inge-
lichtover verloopvan het fraude- be-
stendige onderzoek.

*****. AMSTERDAM — De dollar viel
"ets terug. De munt noterde 1,8943
Ned gld tegen een slotkoers
woensdag van 1,9005 gld. Op Wall
street was het gisteren rustig. Deu°w Jones index sloot 1,49 punt ho-
Ber op2067,64.
, JERUZALEM — De Israëlische
kernwapen- technicus Vanunu is
Vandaagdoor de districts-rechtbankan Jeruzalem schuldig bevonden

n spionage. Familieleden werden
u=c toegelaten tot het proces dat
chter gesloten deuren behandeld

ï^rd.De strafisnognietvastgesteld.J'anunu kan maximaal levenslang

LONDEN— De prijzen op de vrije
gemarkt zijnvandaag gestegen na-
dat OPEC- voorzitter Lukman had

dat in april het prij-
van het oliekartelbijeen zal

tornenom zichte beradenover maat-
delenom de dalingvan olieprijzen
tegen te gaan.Brent Olie steegdaar-
°P van 15,00naar 15,20dollarpervat
6<iWest TexasIntermediate steeg30
ce nttot 16,50 dollar.

JOHANNESBURG — De ZA
staatsradio heeftaartsbisschop Tutuvandaag ervan beschuldigd een
£°nfrontatie tussen kerk en staat te
bevorderen.

*****MAPUTO—Ondanks hetnon- ag-
ressie- verdrag van 1984 is ZA in ie-

totbegin 1988steunblijven
|?ven aan de Renamo- rebellen in

Oliveira, een Portu-gees dieeen belangrijke functie bin-
j^iRenamo heeft vervuldzei dathij
j^ijsmateriaal voor de voortgaan-aeZAinmengingheeft overgedragenaan deMo^ambicaanse autoriteiten,
'iveira is gedesillusioneerd ge-aakt inRenamo en maakt gebruik

911 een amnestie-regeling.
*****, DeFilipijnenendeSU

e°ben vandaag afgesprokenregel-
2atig politiek overleg te voeren,

halen de twee landen der nds 1976 bestaande diplomatieke
strekkingen naderaan.

ANKARA—Drie niet- geidetitifi-
eerde vliegtuigen hebben vanmor-

6?n tot 2 maal toe bombardementen
ytgevoerd op Turks grondgebied.

olgens een verklaring van het mi-
lsterie van Buitenlandse Zaken, as een van de vliegtuigen af-

uitde richting van Iraq. Er
"elen geen slachtoffers. Er werd

li_}te materiele schade aangericht.
"debuurt van de Turkse grenszijn
«are gevechtenaan de gang tussenraöenlraq.

*****
kIDON — Israëlische gevechts-

tii e^uigenhebben woensdagPales-
g^se kampen bij de Libanese stad
Pal .?ehombardeerd. Minstens 7
Va j*ynenwerden gedood.Een deelJ* debommen bestonduittijdbom-vpn die pas explodeerden toen de
ti-oW. tu'gen a* weer waren ver"

*****
0

Washington — Taiwan heeft
"der druk van de VS een eind ge-

fah- iaan **e'X)uwvaneengeheime
«tin voor de Pr<K*uctie van pluto-

«m dat nodig isvoor de aanmaak
Nb _*00mbommen. Dit meldde deew York Times woensdag.

*****gi^AlßO—Egypteheeftzich aange-
ve-t? Ü Syrie en Jordanie met een
li« u

, ng datEgypte by een Israë-
(Se Preventie- aanval" op Sau-r^ctte rakettenbases Saudiarabie tezalkomen. Israel voelt zichbe-zigt sindsSaudiarabieChinese ra-ketten heeft aangekochtmet een be-re« van 3.500 km.

In Concorde ook zware jongen ingerekend

Voor vermeende overval
zes man aangehouden

ORANJESTAD — In ver-
bandmet de inval die depoli-
tie op Aruba deed in twee ho-
tels, alsmede de aanhouding
van een piloot en passagier
van een gestolen vliegtuig,
zijn in verband met een ver-
moedelijke poging tot een
overval op Aruba nu zes per-
sonen aangehouden, waaron-
der een vrouw. Het betreft
hiervierAmerikanen en twee
Venezolanen.

Commissaris Peterson zette
tijdens een persconferentie Ui-
teen dat depolitie eentip had ge-
kregen in het weekeinde dateen
goed bewapende bende plannen
zou hebben een overval of ont-
moeting op Aruba te plegen. Dat
was danook de reden dat de poli-
tie in staat van verhoogde pa-
raatheid werd gebracht.

GOED WERK
De commissaris zette de aan-

houdingvan devier personen ui-
teen waarover deAmigoe giste-
ren berichtte. De twee andere
personen waren met een vlieg-
tuig naar Aruba gekomen. De
douane recherche die weer goed

werk verrichtte vertrouwde de
zaak niet. Toen een hoeveelheid
munitie werd gevonden werd de
politie ingeschakeld. De piloot
en depassagierwerden ineen ho-
tel aangehouden. Aan boord
werd ook nog een zwaar wapen
gevondenalsmede diversepisto-
len. Volgens depolitie wijst alles
in derichting dat de mannen bij
een overval of ontmoeting be-
trokken waren.

Voorts bleek dat deregistratie
papieren vervalst waren, het
toestel bleek gestolen, terwijl de
nodige documenten ontbraken.
Het onderzoek duurtvoort. Com-
missaris Peterson deed een be-
roep op degemeenschap datwan-
neer men iets vreemds mocht
zien, direct de politie te
waarschuwen, want de politie
heeft in dit soort zaken de hulp
van de gemeenschapnodig.

ZWARE JONGEN
Gistermiddag werden nog

twee personen in Concord hotel
aangehouden. Onder de perso-
nen, die dankzij het snelleoptre-
den van de Arubaanse politie
eergisteren werden aangehou-

den. zou zich een "zware jongen"
bevinden, die vermoedelijk be-
trokken is geweestbij derecente
overval op SintMaarten waarbij
een bedrag van een half miljoen
dollar werd buitgemaakt.

Wat betreft de Italiaan/Ven-
ezolaan A.B. afkomstig uitCara-
cas. De 53 jarige man was des-
tijds aanwezig in het Venezo-
laansecasino Del Vegio toen dit
beroofd werd. Hij wordt onder
meer door Interpol gezocht ter-
wijl hij vermoedelijk aan de Ne-
derlandse Antillen zal worden
uitgeleverd, in verband met
overval en oplichtings-zaken die
hij op Sint Maarten beging.

WILLEMSTAD — Het crui-
seschipRegent Star, wijkt afvan
haar schema en bezoekt vrijdag
25 maart Curagao. De Regent
Star ligtvan 07.00 uur tot 15.00
uur in de haven. De Kamer van
Koophandel en Nijverheid
vraagt de winkeliers van Punda
en Otrabanda morgen ook tus-
sen de middag open te blijven ten
gerieve van de passagiers en de
bemanning van het cruiseschip.

ENCLAVES
Op 28maart heeft in Sapoa op-

nieuwoverleg plaats, metname
over de vaststelling van de
"enclaves" waarheen de contra's
zich moeten begeven na het in
werking treden van het staakt-
het-vuren.

Als de contra's zich eenmaal
hebben teruggetrokken in de
enclaves mogen zij maximaal 8
gedelegeerden afvaardigennaar
de "Nationale Dialoog": een
overleg tussen deregering in
Managuaen de 14oppositie- par-
tijen. In het kader van de Natio-
nale Dialoog wordt gesproken
over afschaffing van de ver-
plichte militaire dienst.

Er zijn afspraken gemaakt
over een brede amnestie voor de
tegenstanders van de Sandinis-
ten, die in 1979 ex-president
Anastasio Somoza verdreven.
Managua laat zondag 100 poli-
tieke gevangenen vrij, terwijl
minstens de helft van derest de
vrijheid herkrijgt voor 15 april.
De andere helft komt vrij nadat
een algehele vredesregeling is
gesloten.

Voor de amnestiekomen ook
deex-leden van denationale gar-
de van ex-president Somoza in
aanmerking. Bij elkaargaathet,
volgens cijfers van de regering
Ortega, om iets meer dan 3.000
personen. Waarnemers van de
Organisatie van Amerikaanse
Staten (OAS) zullen toezien op
de uitvoeringvan de amnestie.

Ook komen er garanties dat
diegenen die het land ontvlucht
zijnvanwege politieke motieven
vrijelijk terugkunnen keren.

U
Hetprincipe- akkoordvan Sa-

poa bevatvoorts debepaling dat
de contra's humanitaire hulp
kunnen blijven ontvangen.
Maar die dientte lopen via neu-
trale instanties. De Sandinis-
tische regering heeft toegezegd,
dat allepolitieke gevangenenen
de contra's een reële kans krij-
gen, weer deel te gaan nemen
aan het politieke leven. Zo mo-
genzij meedoenaan parlements-
of gemeenteraads- verkiezin-
gen, terwijl zij ook kandidaten
mogen stellen voor het toe-
komstige Middenamerikaanse
parlement.

De eerste rechtstreekse be-
sprekingen op Nicaraguaans
grondgebied tussen de Sandinis-
tischeregering en de door deVS
gesteundecontra's werd aan re-
geringszijdegeleiddoorminister
van Defensie Humberto Ortega,
terwijl Adolfo Calero de delega-
tie van de contra's leidde. Zij on-
dertekenden ook het akkoord.
Alsgetuigen warenbij debespre-
kingen aanwezigdeprimaatvan
derooms- katholieke kerk, kar-
dinaal Miguel Obando y Bravo

en de secretaris- generaalvan de
OAS, Joao Baena Soares. De
twee laatstgenoemden maken

ook deel uitvan de"Verificatie-
commissie" die toezicht zal hou-
denopnalevingvan hetakkoord.

VANAF 1 APRIL: WAPENS ZWIJGEN 60 DAGEN
Ortega: nu aan VS om betrekkingen te normaliseren

Principe-akkoord tussen
Sandinisten en contra’s

SAPOA — De regering van Nicaragua en het Sandinistische
verzet(RN)zijn woensdagavond laateenbestandvan 60 dagen
overeen gekomendatop 1april ingaat. Beidepartijengavenna
afloopvan hetoverleg in Sapoa, in het zuidenvan Nicaragua,
eengemeenschappelijk communique uit. Daarin verklaarden
zij heteens gewordente zijnovereen principe akkoorddateen
eind moet makenaan dezeven jaardurendeoorlog dievolgens
cijfers van deregering in Managua aan 50.000 mensen het le-
ven gekost heeft. Op6aprilkomen detwee partijenin Managua
bijeenom nader overlegte voeren over de detailsvan een alge-
mene vredesregeling.

Presdient Daniel Ortega was
gisteravond naar Sapoa gereisd
omhet akkoord aan tekondigen.
Hij zei te hopen dat het plan
"voor eens en voor altijd een ein-
de maakt aan de gewapende
strijd". "Als president van deNi-
caraguanen vertrouwikerop dat
dit plan werkelijkheid wordt".
En hij voegde eraan toe"ik hoop
ook dat hetvredesplaneen einde
zal maken aan de haat tussen de
Nicaraguanenonderling."

Ortega noemde de bereikte
overeenkomst een grote stap
voorwaarts enzei datdit het mo-
ment is voor de Amerikaanse
regering om ditinitiatief testeu-
nen en zich in te zetten voor nor-
malisering van de betrekkingen
met Nicaragua. "De eerste stap
hebben de Nicaraguanen gezet
en de tweede stap moeten deNi-
caraguanen samen met derege-
ring van de VS nemen". Ortega
nodigde president Ronald Rea-
gan uit dit principe- akkoord te
steunen.

De leidervan decontra's, Cale-
ro zei op zijn beurt ervan over-
tuigd te zijn datnu het eenmaal
gelukt is om een akkoord te be-
reikenhetookmogelijkmoet zijn
dit akkoorduit tevoeren. Hij be-
nadrukte dat hetverdragwas ge-
sloten tussen Nicaraguanen, uit
goede wil en met vertrouwen in
detoekomst.

Douane Schiphol
onderschept cocaïne

uit Curasao
SCHIPHOL — De doua-

ne op Schiphol heeftvorige
week vrijdag bij een routi-
ne- controle onder niet af-
gehaalde bagage een kof-
fer met daarin 20 kilo co-
caine gevonden.De koffer
kwam uit Curacao, de be-
stemming was Amster-
dam. Gewacht is of dekof-
fer alsnog zou worden op-
gehaald, maar datgebeur-
deniet. De douanewachtte
om diereden met het naar
buiten brengen van de
vondst.

Op dezelfde dag vorige
week werd een 23- jarigestu-
dent uitRio de Janeiroaange-
houden met 5kilogram cocai-
ne. De "straatwaarde' van de-
ze partij bedraagt zeker vijf
miljoen gulden.

De Braziliaanse student
had vijf kilo cocaine verstopt
in een metalen bodem op
wieltjes, waarop hij een fiets
voortduwde. De fiets zat ver-
pakt in een hoes. Er komen op
Schiphol wel meerfietsen met
reizigers mee, aldus de doua-
ne, maar de zaak werd niet
vertrouwd. De student wilde
volgens zijn verklaring de co-
caine in Amsterdam verko-
pen en verder door Europa
fietsen.

Statenvergadering
voorlopig uitgesteld

WILLEMSTAD — De Sta-
ten- vergadering die vanmor-
gen hadmoeten plaatsvinden
is voorlopig uitgesteld nu de
regering demissionair is ge-
worden. Afgelopen maandag
had devergadering almoeten
plaatsvinden. Het niet opda-
gen van Frente- StatenlidWil-
son (Papa) Godett bij die ver-
gadering, was het begin van
een serie ontwikkelingen
waaruit een regerings- crisis
voort vloeide. Statenvoorzit-
ter Onofre Bikker betreurt
het dat juistin dezetijd, nu er
belangrijke beslissingen ge-

Antillianen bekenden

Lijk vermoorde vrouw
Lelystad gevonden

LELYSTAD — De politie
heeft woensdagmiddagin het
Markermeer het stoffelijk
overschot van de 63- jarige
Francina D. Joustra aange-
troffen. De vrouw was na een
ruzie over geleend geld, een
bedrag van 128 gulden, op 15
februari door twee Lelystad-
se drugsverslaafden gekne-
veld en geblinddoekt in het
water geworpen. Beiden ver-
slaafden zijn afkomstig van
deAntillen.

Na de bekentenis van het
tweetal heeft de politie diverse
speuracties met vliegtuigen en
helikopters boven het Marker-
meer uitgevoerd. Het lichaam
bleek zestig meter van de kant
van de dijkLelystad- Almere te
liggen.

Een eerste onderzoek op het
stoffelijkoverschotheeftvolgens
de politie aangetoond dat de
vrouw hoofdletsel vertoont. Don-
derdag wordt sectie verricht.

Naast de twee.eerste aange-
houdenverdachtenheeft depoli-
tie vorigeweek ook nogeen derde
arrestatie verricht. Deze ver-
dachte zou ookbij de moord op de
vrouw zijn betrokken.

nomen moeten worden, een
kabinets- crisis is ontstaan.

Op de agenda voor de Staten-
vergadering, stondenverschil-
lende belangrijke punten. Zo
moest de landsverordening voor
delumpsum-regeling besproken
worden en de bevriezing van de
vakantiegelden voor ambtena-
ren. Deze wetsontwerpen blijven
voorlopig liggen.

"Ik hoop dat de politici hun
'common-sense' zullen gebrui-
ken en dat er snel een nieuwe
regering wordt gevormd", liet
Statenvoorzitter Bikker van-
morgen desgevraagd tegenover
de Amigoe weten. Hij is er voor-
stander van datde nieuwerege-
ringeen zobreed mogelijkebasis
krijgt: departijen moeten waar
dat mogelijk is samenwerken en
gezamenlijk een nieuwe rege-
ring vormen, meentBikker.

Hij pleit niet voor verkiezin-
gen: dat zou het laatste middel
zijnom naar te grijpen. In eerste
instantiemoet volgensBikker in
overleg getracht worden een
nieuwe regering te vormen.
Mochten die pogingen tot niets
leiden, kunnen verkiezingen
uitkomst bieden.

De ontwikkelingen zetten ook
een domper op de feestvreugde
nu de Staten hun vijftig- jarige
bestaan herdenken. Ook die 'ti-
ming'komt slechtuit.De activi-
teiten inverband met deviering,
zullen echter normaaldoorgang
vinden: "De Staten zijn niet de-
missionair, maar deregering."

MANIZALES —De Colom-
biaanse vulkaan Nevado del
Ruiz werd deze dagen weer
actief zodat een voorzorgs-
alarm uitging voor de bewo-
ners in degevaren- zone.

Zo zeimen bij deVulkaan-
dienst in Manizales. In no-
vember 1985kwam deze vul-
kaan tot uitbarsting waarbijzon twintigduizend mensen
zijn omgekomen,vooral in het
stadje Armero.

Spaanse premier
naar Costa Rica

SAN JOSE — Minister presi-
dent Felipe Gonzalez van Spanje
brengt een officieel bezoek van
drie dagen aan Costa Rica. Het
bezoek moet gezien worden als
een "bewijs van de excellente re-
laties tussen beide landen", zo
verklaarde president Oscar Ari-
as Sanchezvan CostaRica.

Wervelende CanCanin Plaza Hotel

/ °nze ien,neis/er^ ./ * enjuUiemeem ybi.I />_. 'Keniet \**~*J

WILLEMSTAD - ledere
avond wordt er tijdens het diner
in het Curagao Plaza Hotel een
wervelende CanCan- show.ge-
houden. Dit tergelegenheid van
deFranse week .Eris een speciale
chef- kok aangetrokken om de
gasten te latengenietenvan culi-
naire hoogstandjes.

TID-TCP 1



MENSEN

Veel van de hardnekkige ge-
zondheidsklachten in moderne
kantoorgebouwen 'oa hoofdpijn,
lusteloosheid, droge keel, geïrri-
teerde ogen en kortademigheid i
zijn het gevolgvan vuil in de sys-
temen voor het behandelen van
LUCHT. In Nederland althans.
Uit onderzoeken blijkt dat van
de twee miljoen Nederlanders
die in een kantoor- omgeving
werken, de helft gezondheids-
problemen ondervindt en dat40
procent daarover regelmatig
klaagt. Het grootste en be-
langrijkste deel van de werkom-
geving voor veel mensen, de
lucht, komt uit kilometerslange
kanalen die nóóit worden
schoongemaakt. Het regelmatig
schoonmaken van deze kanalen
van het 'klimaatbeheersings-
systeem' kan veel infecties en
ontregelingen van het bin-
nenklimaat van kantoren voor-
komen, zeggen deskundigen.

In bijna alle wintersportgebie-
denligtnu voldoende sneeuw, in
sommigezelfs iets te veel. Zoals
bekend was de overvloedige
sneeuwval van de afgelopen tijd
in deAlpen mede de oorzaak van
een lawine waarbij een goede
vriend van de Britse prins Char-
les het leven verloor en waren
prinses Julianaen haar man ge-
dwongen langer in Lech te blij-
ven omdat zij ingesneeuwd wa-
ren. In het ZuidduitseErlangen
waren kinderen echter in hun
sas met de SNEEUW. Zij maak-
ten er dezefraaie familie van.

Zeven jongensvan 16 en 17 jaar
uit Weert en omgeving zijn op
een rangeer- terrein in dieplaats
met een diesel- locomotief een
eindje gaan rijden. Een van de
jongenshad in een boekje-gele-
zen hoe hij de locomotief aan de
praat moest krijgen en moest
besturen. Doordat het rangeer-
terrein was afgesloten, konden
de jongens niet op de spoorlijn
Weert- Eindhoven komen. Bo-
vendien ontdekte een NS-
employe dat er iets loos was en
werd de politie gewaarschuwd.

Een 33-jarige vrouw uithet Bel-
gische Oostende heeft bekend
dat zij tussen 1980 en 1987 acht
van haar kinderen kort na hun
geboorteheeft VERMOORD. De
politie was de vrouw op het spoor
gekomen,nadat vorigjaarin een
toiletvan een warenhuis de lijk-
jesvan een pasgeboren tweeling
in een plasticzak waren gevon-
den. De vrouw werd opgespoord
via de videoband die wordt ge-
maakt van de warenhuis- bezoe-
kers. Aanvankelijk bekende de
vrouw alleen de moord in het wa-
renhuis en een moord op een do-
thertje in 1980. Na uitvoerig on-
derzoek bij buren en familie
bleek dat de vrouw in de tussen-
tijd nog vijf van haar kinderen
om het leven had gebracht. Vol-
gens depolitie is naruim eenjaar
onderzoek nog steeds niet duide-
lijk welke motieven de vrouw
heeft gehad. Zij leefde al ruim
tien jaar samen met een vriend

en twee kinderen, een uit haar
eerste huwelijk en een uit dere-
latie met haar vriend. Het gezin
leefde volgens de politie beschei-
den en kende geen financiële
problemen. De vrouw zou haar
zwangerschappen goed hebben
verborgen,aldusde politie. Haar
vriend zou van demoorden niets
hebben gemerkt.

In Turkije zijn krachtens een
weer in het leven geroepen ze-
denwet exemplaren vernietigd
van boekenvan de Amerikaanse
schrijver ARTHUR MILLER en
van een veelgelezen schrijveruit
Istanbul. Een rechtbank in Is-
tanbul had passages in Millers
"Tropic ofCapricorn ■ en Agmet
Altans Sudaki Iz ■ (Schaduw op
het water) tot een "commerciële
uitbuiting van de seksualiteit"
verklaard.

PRINS BERNHARD heeft inAr-
tis in Amsterdam de eerste zo-
merpostzegels van dit jaar ge-
kocht. De serie werd daar gepre-
senteerd omdat de dierentuindit
jaar 150jaarbestaat. Het thema
van de drie zgeels is -Mens en
dierentuin - en zezijn ontworpen
door Tessa van der Wals. Op de
zegel van 55 centstaat een Quag-
ga, een uitgestorven zebrasoort,
op die van 65 cent een zeekoe,
voorkomend in de kustwateren
en rivieren van Florida tot aan
Brazilië en die van 75 cent toont
een orang-oetan, in denatuur le-
vend op Borneo en Sumatra. De

opbrengstvan de toeslag, respec-
tievelijk 30, 35 en 55 cent, is be-
stemd voor instellingen die
werkzaam zijn op sociaal en cul-
tureel gebied. De Nederlandse
Antillen en Aruba delen voor
tienprocent in deopbrengst mee.

Tweeduizend jaarna zijn doodin
12 voor Christus is deRomeinse
generaal en vertrouwelingen ui-
teindelijk schoonzoon van Cae-
sar Augustus, MARCUS VIP-
SANIUS AGRIPPA, in een over-
lijdens- advertentie in een krant
inRome door een onbekende her-
dacht. In een terechtwijzing we-
gens laksheid aan dehedendaag-
sebestuurderenvanRome, somt
de onbekende op wat Agrippa,
die al op 51-jarige leeftijdover-
leed, in zijn tijd voor de eeuwige
stad heeft gedaan: hij is de bou-
wer van o.a. het Pantheon, de
Thermen of badinrichtingen en
de waterleiding en riolering die
grotendeels nog bestaan. Onder
de necrologie staat 'SPQR', se-
naat en volk vanRome.

Een jeugdwerk van RICHARD
WAGNER dataltientallen jaren
werdvermist, is teruggevonden.
Als artistiek directeur van een
theatergezelschap in Magde-
burg had de componist in 1843
het eerste deel en 29 opmaten
van het tweede deel van een
tweede symfonie in E grote terts
voltooid, maar was toen verder
gaan werken aan de opera -Das
Liebesverbot». Het werk zal,
naar de Beierserijksbibliotheek
in Munchen meedeelde, op 13 ok-
tober in de Beierse hoofdstad
worden gespeeld door hetBeier-
se staatsorkestonderleiding van
Wolfgang Sawallisch. De direc-
teur van de muziekafdeling van
deBeierse rijks- bibliotheek, Ro-
bert Munster, ontdekte het ma-
nuscript dat zich in privé- bezit
bevond. De oorspronkelijke par-
tituur, die slechtseenruwe opzet
van hetwerkgeeft, dookin 1887,
vier jaarna de doodvan Wagner
op in een Berlijnse antiquitei-
ten- winkel. Wagners weduwe,
Cosima Liszt, vroeg de dirigent
Felix Mottl, het voor volledig or-
kest te instrumenteren, maar de
uitvoering die had moeten vol-
gen, vond nimmer plaats.

Sommige mensenverzamelen si-
garenbandjes, kikkers ofpostze-
gels, anderen AFVAL. Daar
kwamen ambtenaren van de ge-
meente Monona achter toen bu-
ren klaagden over stankover-
last. De mannen gingeneenkijk-
jenemen in hetappartementvan
een bijna vijftigjarige vrouw en
troffen daar een scene aan die
nietzou misstaanin eenfilm van
Alfred Hitchcock. In heteen- ka-
merappartement lag hetafval op
sommige plaatsen opgestapeld
tot aanhetplafond. Hetbleek dat
devrouw zich al 16jaarlang aan
deze liefhebberij overgaf. Zeven
mensen, o^wapend met gasmas-
kers en isolerende weggooi- kle-
ding zijn ruim vier dagen bezig
geweest de rotzooi te ver-
wijderen.

Don Sternervan het Wildpark in
het Amerikaanse San Diego
weegt heteerste EI dat geprodu-
ceerd werd door een -in gevan-
genschap levende- Californische
condor. Volgens deskundigen is
het een bevrucht ei en kan het
kuikentje binnen twee maanden
verwacht worden. Mocht het
condortje inderdaad tegen die
tijduitzijneikruipen, danzal de
vreugde groot zijn. Vorig jaar
werd delaatstein hetwild leven-
de Californische condor gevan-
gen, omdat het dier met uitster-
ven bedreigd wordt. Via een
fokprogramma probeert men de
condornu tebeschermen.

*****Twee jeugdigePolenvan zestien
enzeventien jaarhebbenvier da-
gen lang zonder eten of drinken
verstopt gezeten in een lading
van een paar duizend jassenaf-
komstig uit de industriestad
Vroclaw en bestemd voor een
kleding- bedrijf in Limburg. Zij
kwamen UITGEHONGERD op
het terrein van een internatio-
naal expeditie- bedrijf in het
Limburgse Nuth aan. Na aan-
komst hebben zij politiek asiel
gevraagd. De jongeluizijn voor
onderzoek naar een ziekenhuis
gebracht, waar ze inmiddels
weer ontslagen zijn. In af-
wachting van hun asiel- aan-
vraagzijnze ondergebacht in een
opvang- centrum voor asielzoe-
kers. Het tweetal maakt het
naar omstandigheden goed. Zij
hebben in Vroclow kans gezien
zich in de vrachtwagen te ver-
stoppen na de douane- controle
van de lading en de verzegeling
van de wagen. Daartoe hadden

ze maanden lang de laadplaats
voor vrachtwagens geobser-
veerd. De chauffeur, die onbe-
kend wil blijven, beweert van
niets te weten. Door de verzegel-
de ladingkon hij degrenzen, ook
die van de DDR, zonder proble-
men passeren. De Polen nebben
verklaard vooral om econo-
mischeredenen naarhetWesten
te zijn gevlucht. Ze zagen het in
eigen land niet zitten. Eén van
hen is wees, de andere heeft zijn
moeder in Polen achtergelaten.

LONDEN — ZA legereenheden
zijn een nieuwe aanval begonnen
diepinAngola(640km vande grens)
in een poging een belangrijke basis
van het regerings- leger te verove-
ren. Dit is gemeld door het Britse
blad The Independent die zich be-
roept op militairebronnen in ZA.

Torn Poes en de Klokker

2039 — Het is natuurlijk wel prettig, dat deKlokker zich weer
gezond voelde en aan het werk wilde. Niet alleen voor Torn
Poes, die hem verzorgd had, maar ookvoor heer Ollie. Want
eerlijk gezegd was die dekluts kwijt geraakt. Begrip van tijd
had hij nietmeer; hij wistalleen maar, dathij doodmoewas en
genoeg had van hetverzorgen van de tijd. "Ik wil naar huis!"
sprak hjj klagend. "We schieten niet op! We komen nergens!
Het verleden begint al evennevelig teworden als detoekomst
was. Ik wilnaar deanderekant van dezerivier, misschienishet
daar beter. Misschien is daar een weg naar Bommelstein!"
"Dat kan!" zei Joost, "kijk, daar is een brug, alsu mij toestaat.
Maar erg sterklijkt die mijniet, heer Olivier.Zonbrug over de

tijd is alleen maar van boeken gemaakt en dat is zulk zwak
bouwmateriaal." "Onzin!" zeiheerBommel, terwylhij debrug
beklom. Joost aarzelde echter. "Heer Olivier is te fors ge-
bouwdvoor een brug over detijd," prevelde hij. "Ik ben bang,
datdit niet goedafloopt. Wat te doen?" Op datzelfde moment
kwamen TornPoesen deoudeKlokker bij grootvadersklok op
Bommelsteinaan. "Als jemijnu evennaarbinnenhelpt,kanik
heer Bommel aflossen!" sprak het grijsaardje opgeruimd.

Maar toen verstrakte zijngelaat, want hij merkte, dathetuur-
werkaan het teruglopenwas. "Hetis dehoogstetijd!" mompel-
dehij bezorgd.

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

*****
TELECURAQAO
DONDERDAG: 16.30 Ora pa mucha;
17.00Thundercats; 17.30TheYearlin;
18.00 Filatelie; 18.15 Purba ku keshi;
18.30Style; 18.40Informe deportivoku
Hector Rosario; 19.00This week in Ja-
pan; 19.30Throb; 20.00 Notisiero Tele-
8;21.00Special;21.30lt'saliving;22.00
Wega diNumber; 22.10Kontakto; 23.00
Sluiting.
VRIJDAG: 16.00Record music & Tele-
tekst; 16.30 Ora pa mucha; 17.30 AG-
HUSA ku Leo Floridas; 18.00Man dre-
chi diDios; 18.15Ajedres na plaka chiki
ku Omalio Merien; 18.30Mira i Skucha;
18.45 Informe deportivo ku Hector Ro-
sario; 19.00Kachu ku GibiBacüio; 20.00
Notisiero Tele-8; 21.00 Matlock; 22.00
Wega di Number; 22.10 Show di Job;
23.00 Sluiting.
(Wijzigingen voorbehouden).

AGENDA

CURACAO
NACHTDIENSTARTSEN: Patiëntenvan de
artsenvan Bandabao(3e distrikt)kunnen in
spoedgevallentelefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan hun eigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie dedienstdoendearts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
opzon- en feestdagen alsmede op werkda-
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel.:
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degehele daggesloten; na 17.00uurkunt u
de zustervan dewacht bellen:zuster Pata-
ca, tel.: 87342, pageboy027-360.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvan
07.15-10.30uur; alleen volgensafspraak.

**« * *
NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster 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.
DIERENASIEL: dagelijks geopendvan
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA ISLA (tel.: 663895):openingstijden
van maandagt/mvrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voorspoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.
BOTICA'S(nachtdienst)
Otrobanda: Curagao, Breedestraat, tel.
623575.
Punda: Brievengat,Corrieweg, tel.: 79098

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te OpenbareBasisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouw Credit Union San Pedro.

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
Santa Rosa: iedere maandag-en zaterda-
gavondom 19.30uur te Aloëstraat 12.

MUSICAL
19.30 uur "Jesus Christ Super Star" ge-
bracht doorKolegio Chaya Willems - Centro
Pro Arte.

CULTUREELCENTRUM CURACAO
20.30uurpresentatievan toneelstuk "onder
de leden" (m.m.v. Shireen Strooker, Wiek
Ederveen, Jan van Galen e.a.; Regie: Shi-
reen Strooker en Hams man inrietveld) - De
Tempel.

VRIJDAG
DIVERSEN
DE VOGELVRIEND
09.00-12.00 uur Vogel tentoonstelling voor
schoolkinderen 8 Landhuis Habaai.

V Tel: 672000
Persagentschappen: ANPen AP.
Samenwerkingsovereenkomst met
The Miami Herald,Oe HaagscheCou-
rantDe Brabant Pers.

DKUKKEJRU:Rotaprint NY
DISTRIBUTIE (abonnementen):
Curasao:Districo NV, teL: 370503,
370604 en 370304.
Voor klachten gelieve dezenummers
op te bellen. Het ai_mnemenfsgeld
kan ook oetaatdworden via Giro rek.
nr.; 208.000, Maduro's Bank rek. nr.:
286.330.08 en ABN rek. nr.:
11.15.626.
Aruba:Nassaustraat 110, te).: 24333.
Bonaire(abonnementenenincas-
so):nw. A. Wong-Loi-Sing, NoordSa-
Jna,

Losse nummers 60 cent:
Abonnementsprijs opalleeilandenvan
de Nederlandse Antillen vijftien gul-
denper maand.
BuitenAntillen(Nederland):
NA’.80,15 per maand (luchtpost) of
NA/.24,- per maand (2eepost); jaar-
lijks vooruit Iebetalen.

Aanname advertenties:
Maandag t/mvrijdagvan 07.30-16.D0
uur; zaterdag 07.30-10.00 uur.
Alle advertentiesvoorde komendedag
moeten 1 dagvan tevorenvdórvieruur
binnenzijn ofop dezelfde dagvóór tien
uur.

ZOEKERTJES verschijnen op
dinsdagen vrijdag en kunnen iedere
dag tussen 07.30-16.00 uur worden
opgegeven.behalve op zaterdag.
Alleen zoekertjes die op maandag en
donderdagvóórtwaalf uurbinnenzrjn,
kunnende dagdaarop(dusdinsdagen
vrijdag) verschijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
NassaustraafHO.
Tel.: 24333(drie lijnen).
Directeur-Hoofdredacteur:
Josvan derSchoot.
Redactie: Ramiro Tromp, Anna
Tromp-Van der Schoot,Djisbie Fran-
ken (fotograaf).
Advertentie-afdeling: Jos van der
Schoot en EtleenLandsmark.

BONAIRE
Correspondent;
Hubert Unkels, Kaya Gobernador _.:
Debrot 154, tel: 8627.

SINTMAARTEN
Correspondent:
Gerard van Veen, Posibox 118,f. .:
873859(Fransekant).
Abonnementen advertenties:
The Chronicle, Grounddove Road,
Pointe Blanche, tel.: 23919.

SABA:
Correspondente:
Ruth Hasselt, tel: 2299.

ST.EUSTATIUS:
Vertegenwoordigster /Correspon-
dente:
Peggyvan de Horde, WMewallweg 1.

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
Jos de Roo en Victor Haftamp:Radio
Nederland Wereldomroep (tel.: 035-
-16151, toestel 319).

T 4^icog ■
UITGEVERIJ AMIGO£ NV
Scherpenheuvel z/n ofP.0.8.577
Cura9ao_.A.
Giro 440.000
Bankrek. nr.: 11-07-313
Algemene Bank nv
Bankrek. nr.: 874.825.10
Maduro & Cutiels Bank nv

CURASAO
Centrale(alle afdelingen)
672000
Directie:
kigrid de Maayer-Hollander.
Antttfean News HoldingNV
Hoofdredactie:
ArdHorvers (hoofdredacteur)
Hannekevan Kouwen (wnd. hoofdre-
dactrice)
Overige ledenRedactie:
Toon van Dongen, MoniquevanMeer-:
wijk, Yvonne van Es* Sheila Rhodes
(secretaresse), Chris van Grol
(sportmedewerker), Solange Isseft
(opmaak) enKen Wói^(fotograaf).

ADVERTENTIE-AFDELING
Acquisitie:
Viola Bernardus en JannyNaaldijk.
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HENRY ® By Dick Hodgins

BONER’S ARK ® By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY ® By Mort Walker

REDEYE ® By Gordon Bess
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KABNA-DIRECTEUR OVER POLITIEKE CRISIS
Waardering voor ’moed kabinet-Martina’
Problematiek verandert niet
voor welke coalitie dan ook
WILLEMSTAD — "Ook al is hetkabinet- Martina de-

missionair, de problematiek verandert niet. Ook niet
wanneer er een andere coalitie tot stand wordt ge-
bracht", zo zei vanmorgen drFrits Palm, directeur vanhetKabinet Nederlandse Antillen, KABNA, tijdens een
telefonisch interview met deAmigoe. "Vast blijft staan,
dat we praten over eventueel steun verlenen voor de
tweede helftvan de sanerings-periode, over detekorten
en over de wijze waarop in de Nederlandse Antillen ge-
dachtwordt om die tekortenterug te dringen. Een ande-
re coalitie krijgt ook te maken met dezeproblematiek.
, Drs Palm zei, dat het gaat omeén operatie: "Als Nederlandgeld op tafel wil leggen — en ikherhaal: als Nederland dat wil
doen — dan moeten alle gaten
zlJn gedicht. ledereen moet er-mee aan de slag tot 1991".

DeKABNA- directeurzei, dat
er een 'tijdsdruk' is ontstaan, nu

het kabinet- Martina demissio-
nair is geworden: "het is alle-
maal wat moeilijker geworden
van Antilliaanse kant. Maar ik
heb begrepen, dat er een aantal
varianten is, waaraan gewerkt
wordt.We wachten in Nederland
af. Dat kan evenwelniet te lang
duren.Eventueel kunnen we in

mei nog met elkaar praten. We
kunnen in elk geval geenmaan-
den wachten".

Palm zei, dat hetNederlandse
kabinet de begrotings- bespre-
kingen in juni afrondt: "Daar-
vóór moetendecijfers optafel lig-
gen. Het gaat om extra begro-
tings- steun voor deAntillen, die
in 1989 zou moeten ingaan. In-
dien die cijfers er niet tijdig zijn,
dan zijn de kaarten geschud.
Mogelijk, dater in de voorjaars-
nota nog wat gedaan kan wor-
den, maar de Antillen moeten
zich goed realiseren, dat het om
fundamenteel meer-jarigeplan-
nen gaat".

De KABNA- directeur be-
treurt de gang van zaken wel:
"Cijfermatig waren we klaar, we
moesten nogsprekenover inhou-
delijkeafronding binnenhet Ne-
derlandse kabinet. Er zou nog
gesproken wordenover: isdithet
maximaal haalbare; is dit poli-
tiek wel verkoopbaar? Want als
ambtenaar kun je uiteraard
nuchter cijfers invullen, maar
daarmeeben jeer niet.De maat-
regelen moetenook politiek ver-
koopbaar zijn. daarover moest
nogworden gepraat".

Don Martina:

”We hebben onze
goodwill verspeeld”

WILLEMSTAD — Een ge-
sprek tussen demissionair
Premier Don Martina en mi-
nister JandeKoning van An-
tilliaanse en Arubaanse Za-
ken, heeftdeAntilliaansepre-
mier niet veel reden tot opti-
misme gegeven. De Koning
peeft zich zeer bezorgd uitge-
Jatenover de laatste ontwik-kelingen opCuracao en trekt
"Jet nut van dekomst van een
demissionair kabinet om de
°egrotings- steun te bespre-ken, in twijfel.

Dat liet premier Don Martina
desgevraagd tegenover de Ami-
goe weten. Zoals bekend was hij
'h eerste instantie vast van plan
dereis doorgang te latenvinden,
gezien hetbelangvoor de Neder-
landse Antillen dat de begro-
tings- steun verkregen wordt.
N.a zijn gesprek met Jan de Ko-
ning, lijktdatnietzo zeker meer.

DeKoning heeftpremier Mar-
ina toegezegd, dat hij zal na-
gaanof deNederlandseregering
de Antilliaanse delegatie later
dan in de week van 18 april kan
°ntvangen. Dat is echter
enigszins problematisch omdat
net bezoek juist zo gepland was
dathet samenvielmet de Neder-landse besprekingen over de
begroting voor het volgend jaar.

Jan de Koning twijfelt er
echter aan of het veel nut heeft
°ni een demissionair kabinet te
ontvangen. Bij het geven van
begrotingssteun zijn het te voe-
ren beleid en devoorwaarden die
aan de steun verbonden worden,
jnimersvan doorslaggevend be-
lang. Een demissionair kabinet
kan daar echter geen toezeggin-
genover doen.

Een sombereDonMartina liet

weten datheter nietzorooskleu-
rig voor deAntillen uit ziet: "De
Antillen, en met name Curagao,
hadden veel 'goodwill' opge-
bouwd inNederland. Datzijn we
nu aan het verspelen."

VERTROUWEN
Palm: "De sanering op zich

was al noodzakelijk. Maarals di-
rect gevolgdaarvanmochtervan
worden uitgegaan, dat het ver-
trouwen van de private sector
zou worden hersteld. Dat er ge-
zegd zou worden: de overheid
geeft zelf het goede voorbeeld,
wij volgen. Dan zou er een op-
gaandelijn zijnontstaan in de in-
vesteringen door deprivate sec-
tor. Er zou meer werkgelegen-
heid zijn ontstaan, kortom: het
begin van de oplossing".

Tot slotzei deKABNA- direc-
teur nog: "Er iskeihard gewerkt
doorhetLand en doorhetEiland
bij het invullen van de cijfers.
Daarbijben ik zelfzeernauw be-
trokken geweest.Nogmaals: dat
dwingtzeker respect af. Wat wij
graag hadden willen zien, was:
dathetbeleid van hetkabinet ge-
steund werd door een breed
maatschappelijk draagvlak, van
vakbonden en het bedrijfsleven.
Nu is het afwachten wat er gaat
gebeuren. Ikkan ookgeenkoffie-
dikkijken".

FORSE INGREPEN
Palm verklaarde, dat depoliti-

ci in Nederlandzich wel degelijk
realiseren, dathet om "forse in-
grepen" gaat: "Het is geen klei-
nigheid waaroverwe praten. We
wisten, dathetkabinet- Martina
over een zeer kleine meerder-
heidbeschikte in de Staten.Dus,
dathetkabinet- Martina nu met
dezeproblemen te kampen heeft
gekregen, is voor ons niet zon
grote verrassing".

Vol lof is hij over de houding
van het kabinet- Martina; "Die
dwingt zeker respect af. Er v^isgrote moed voor nodig om met
een dergelijke bezuinigings-
operatie te beginnen. De Antil-

lenvormen immers een land met
een bijzonder hoog-werkloos-
heids-percentage. En metderge-
lijke bezuinigingen sneed het
kabinet- Martina in zijn eigen
vlees".

"Het kabinet was er zich van
bewust, datindien er niet op een
dergelijke wijze bezuinigd zou
worden, dat er daneen ongecon-
strueerd proces zou ontstaan.
Een zeer onaantrekkelijk pro-
ces. Niemand geeft de garantie,
datwat wij er allemaal van ver-
wachtten, inderdaad zou uitko-
men, maarvast staatwel, dat in-
diener niets gedaanzou worden,
dat dan het moment zou ont-
staan waarop men de mensen
niet meer zou kunnen betalen,
meteen devaluatie als gevolgen
ga maardoor".

WILLEMSTAD —De 35 jaar
gewordenArmand Terencio Sil-
jjanie is dood op bed aangetrof-

fen. Een vriend die hem ophaal-deomtegaan werkenmerkte dat
ef niemand in dewoning te Ki-
rjndongo abaoreageerde op declaxon van de auto. De man.for-

..erde samenmetde moedervan
ZlJn vriend het raam.

Conferentie docenten
Engels ”waardevol”

WILLEMSTAD — Deze
maandvond in Chicago de 22ste
converentie plaats van TESOL
(Teachers ofEnglish toSpeakers
of Other Languages). Een dele-
gatie van de Curagaose tak van
TE?OL woonde de meeting bij.
Zij legdewaardevolle contacten
metbestuursleden van zowel in-
ternationale als regionale afde-
lingen van de onderwijzers- ver-
eniging, zo laat men via een
persbericht weten.

Vijfduizend TESOL'ers uit al-
le werelddelen konden geduren-
de vijfdagen naar keuze deelne-
men aan een aantal van de onge-
veer 700 workshops, colleges, en
demonstratiesvan lesmethodes.
Curacao vaardigde de heren mr
drs J. Bloem, C. Pieters en E.
Aniceto af. De eerste kreeg zijn
reis aangeboden door minister
Woodley van Onderwijs. De reis
van de twee anderen betaalde
een hotelketen. De hotelwereld
is een groot voorstander van ge-
degen onderwijs in de Engelse
taal ten bate van de dienstverle-
nende sector.

In hetkadervan dezogenaam-
de educational visits bezochten
de drie vertegenwoordigers de
West Side Prep School van Mar-
va Collins.Zijkreeg wereldwijde
bekendheid door haar eigen me-
thodenomkinderen uita- sociale
en minder bedeelde buurten on-
derwijs en dus hoop voor de toe-
komst te geven.

Dit jaarzullen regionale con-
ferenties van leraren Engels in
de volgende plaatsen gehouden
worden: Caracas in mei, Santo
Domingo in junien Puerto Rico
in november.

De eerstvolgende internatio-
nale conventie is in maart 19S i
in SanAntonia, Texas.

Agenten schieten
inbreker in been

WILLEMSTAD — Een inbre-ker isvannacht rond halfvier ge-
wond geraakt aan zijn linker-
voet dooreen politiekogel. Agen-
ten betrapten de man inLaRosaBar Restaurant te Oude Water.
Hij stormde daarop naar buiten
en sloeg op de vlucht. Een
waarschuwingsschot had geen
effect. Daarop vuurde één van de
agenten een gericht schotaf. De
gewonde inbreker verdween in
de duisternis, maar werd ander-half uur later in de buurt van
Montagne di Rey alsnog dooragenten aangehouden. Na een
bekentenis bracht men hem
naar de polikliniek voor verple-
ging.

AKKOORD
De Amigoe berichtte giste-

ren al dat de PNP, FOL en SI
elkaar lijken te vinden. De
laatsteberichten wijzen erop
dat FOLen SI al een akkoord
hebben getekend en dat al-
leen de PNP nog een handte-
kening moetplaatsen. Van de
groene oppositie- partij was
vanmorgen niemand bereik-
baar: wederom was iedereen
in vergadering. Ook gisteren
is tot in de vroege ochtendu-
ren vergaderd.

Het vertrouwens- conflict
tussen dePNP en de partijen
MAN en DP lijkt overleg tus-
sen deze drie grotepartijen in
de weg te staan. Zowel MAN
alsDP hebbenerkend dathet

vertrouwen in de PNP er nog
niet is. Zoiets moet weer
groeien, liet DP- leider Agus-
tin Diaz daarover weten. Ook
MAN- leider Don Martina
verklaarde tegenover de
Amigoe dat het niet zo ge-
makkelijk is om de wrijving
die er in het verleden tussen
de MAN en PNP ontstaan is,
zomaar te vergeten. Beidepo-
litici zijn echter van mening
dat die problemen bespreek-
baarzijn.

Over de verklaring van de
PNP dat niet met 'blokken'
gesproken wordt, liet Marti-
na weten dat ook hij van me-
ning is dat allereerst aparte
besprekingen plaats moeten
vinden. "De wrijvingen tus-
sen de MAN en PNP is een
kwestie die alleen die twee
partijen aangaat. Hetzelfde
geldt voor de problemen tus-
sen deDP enPNP." Indien uit
de besprekingen zou blijken
dat de vertrouwenscrisis
overbrugd kan worden, zou-
den gezamenlijke vergade-
ringen moeten plaatsvinden
omdat "er immers gezamen-
lijk geregeerd moet worden."

Die hoop lijkt echter ijdel:
alles wijsteropdatdeMAN en
DP in de oppositie- banken
plaats moeten nemen.De Cu-
ragaose overheid zou dan be-
staan uitafgevaardigden van
de PNP, SI en FOL. Dat zou
voor SI- oprichters George
Hueck en Nelson Monte mo-
gelijkheden bieden om weer
als gedeputeerden aan te tre-
den. Indien er op lands- ni-
veau geen verkiezingen ko-
men en de PNP en FOL ook
daar voldoende steun weten
te krijgen om deregering te
vormen, zullen er tussen deSI
en PNP een aantal duidelijke
afspraken gemaakt moeten

worden. De SI heeft immers
alleen zitting in de ei-
landsraad, maar Hueck en
Monte staan beide nog op de
PNP-lijst om Statenlid te
kunnen worden. Dat geeft de
SI een 'wapen' om op eilande-
lijk niveau belangrijke gede-
puteerde- posten af te dwin-
genvan dePNP. Aan de ande-
re kant, heeft de SI de PNP
hard nodig om in de eilande-
lijke regering te komen. Een
kabinet met partijen MAN/
DP is voor de SI immers niet
haalbaar.

Zoals gebruikelijk opCura-
gao in een situatie als deze,
zoemt het in de wandelgan-
gen van de geruchten. Zo
wordtgezegd datdePNPen SI
geëist zouden hebben dat To-
linchi Pietersz niet als gede-
puteerde terug mag komen.
Gezien de situatiebinnen de
FOL waar Pietersz een zeer
machtigepositie heeft(zo niet
de belangrijkste) lijkt dit ge-
rucht uit de lucht te zijn geg-
repen.

Antwoord op twijfels Staten
Regering: bevriezing vakantie-
uitkering is bittere noodzaak
WILLEMSTAD — In

antwoord op vragen van de
Staten-fractiesheeft deAntil-
liaanse regering laten weten

dathetvooralsnognoodzake-
lijk blijft om de vakantie- uit-
kering voor ambtenaren te
bevriezen. De meeste Staten-
fracties hadden zich daar be-
zorgd over uitgelaten, onder-
meer gezien de zuigkracht
van het bedrijfsleven op ge-
specialiseerde krachten bij
de overheid. Het bevriezen
van secundaire arbeids-
voorwaarden, maakt datpro-
bleem nog groter, brachten
de Staten- fracties naar
voren.

In antwoord daarop heeft de
regering een overzicht gemaakt
van de bezuinigingen die de be-
vriezingvan de vakantie- uitke-
ring tot gevolg heeft. Voor het
landwas dat in 1985 2,9 miljoen
guldenen in 1986 en '87 jaarlijks
vijf miljoen gulden. Het ei-
landgebied bezuinigde als ge-
volgvan debevriezingvan deva-
kantie- uitkering in 1985 9,5
miljoen gulden en in 1986 en '87respectievelijk 15,6 miljoen en
16,7 miljoen gulden.

In de jaren 1988, '89 en '90
denkt het land jaarlijks4,25 mil-
joengulden te besparen. Het ei-
landgebied Curagao verwacht in
die jaren 14,19 miljoen gulden
perjaartebezuinigen. Indeze cij-
fers is dedoelstellingvan het vo-
lume- beleid, waardoor 15 pro-
cent van het aanwezige perso-
neel zal afvloeien, al doorbere-
kend.

Over de bezorgdheid van de
Statenfracties dat door dergelij-
ke maatregelen de zuigkracht
van het bedrijfsleven op over-
heids- personeel nog groter
wordt, zegt de regering dat dit
probleem altijd albestond en al-
gemeenbekend is. "De door de
regering hier aan de orde gestel-
de maatregel is van tijdelijke
aarden isbedoeld om gedurende
diebepaalde tijdin hetkader van
debezuinigings- maatregelenop
de totale personeels- kosten tot
een verantwoorde vermindering
van uitgaven tegeraken."

Zeker gezien de totale begro-
tings- tekorten van land en ei-
landgebied Curagao samen, die
gedurende de periode van 1988
tot en met 1992 geschat wordt
van 134,2 miljoen naar 216,6
miljoenoptelopen, ishet volgens
deregering duidelijkdatervoor-
lopig nog niettot uitbetalingvan
de vakantie- uitkeringkan wor-
den overgegaan.

"Ook deregering hoopt dat de
economische opleving zich
gunstig zal ontwikkelen en al-
dus metzich zal meebrengen dat
door inkomsten- verhoging en

uitgaven- verlaging een zodani-
ge begrotings- evenwicht zal
wordenbereikt, dat weertot uit-
betaling van devakantie- uitke-
ring kan worden overgegaan."

Partijen zitten dag en nacht in vergadering

Politieke situatie
is status quo

WILLEMSTAD — De poli-
tieke situatie is status quo:
de partijen MAN en DP
hebben nog steeds geen
antwoordgekregen op hun
uitnodiging aan de PNP.
Deze groene partij zit dag
ennacht in vergadering en
volgens politieke waarne-
mers ontbreekt alleen de
handtekening van de PNP
nog onder een akkoord dat
al wel door de partijen SI
en FOL getekend zou zijn.
Zelfs al zou de PNP reage-
ren op het verzoek van
MAN/DP om aan tafel te
zitten en de vorming van
een nieuw kabinet te be-
spreken, dan lijkt dat
slechts 'pro forma' te zijn.

Een nationaalkabinet, met
deelname van allepartijen of
zelfs de grootstepartijen, lijkt
echt niet haalbaar. Het be-
roep dat de sociale partners,
bedrijfsleven en vakbonden,
op de politieke partijen doen
om hiernaar te streven in het
welzijn van het land, lijkt op
een muurvan politieke onwil
te stuiten. PRESSIEGROEP

Er zou ook eenpressiegroep
zijn ingesteld door devakbon-
den en het bedrijfsleven, die
elkaar dan eindelijk ergens
hebben gevonden. Dit ge-
rucht werd echter met klem
ontkend van zijde van deKa-
mer van Koophandel. Welis-
waar hebben de sociale
partners allengepleit voor de
vorming van een nationaal
kabinet, maar van een pres-
siegroep is beslist geen spra-
ke, aldus een woordvoerder.
Vanmiddag komen de VBC
en KvK weer in vergadering
bijeen om de situatie te be-
spreken. Ernstige bezorgd-
heid om de huidige crisis- si-
tuatie en deklap die ditvoor
met name Curagao betekent,
is overal waar te nemen

Overleg staatkundige structuur

Dip van edachten gewisseld
over een staatkundig model voor
deNederlandseAntillen. MrDip
gafeen toelichting op zijn bijdra-
geaan hetdenkprocesover de toe-
komstige staatkundige sa-

WILLEMSTAD-Dinsdag22
S9°rt is in de "Raadscommissie

Structuur" samennet de afgevaardigden uit Bo-
"fure Saba en St. Eustatius, on-aer begeleiding van mr Carlos

menstelling in de "Raadscom-
missie Staatkundige Structuur"
in aanwezigheid van vertegen-
woordigersvanBonaire, Saba en
St.Eustatius.
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%«f j GrOte Opening de Vierde PUEBLO te Ponton openen. DankiPueblo.
*lPlJtëk _ -l. u J | Speciale Paasaanbieding in Pueblo PontonJ^^l''^'JL- PUI BLO Ponton i : 1]^WJsh^^ | WWi^wlwll op 25 -26- 28 maart krijgt U bij aankoop een bon:
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loHoro VHiH_n_\/nnH tnt Q HO Hyde Park Apple Juice 12oz 1.95 Frosty Acres French Cut Green Beans.. 160z... 2.59leaere vnjaagavona 101 ïf.UU Rich's Jelly Donuts 11 oz 2.97 Hydepark Apple Juice 12oz 1.95
ledere Zaterdag: 8.00 - 8.00 G-FrostVani||a|ceCream 21 7-75 Rich's jeiiyDonuts noz 2.97

... .._,.._ rmmimritm winkel: wimii:
Danny Boy Sardines in tomato sauce 15oz 1.79 Kraft BBQ Sauce 18 oz 2.65
Campbell's Vegetable Soup 0.79 Campbell's Vegetable Soup 0.79
Distinction Lechi Awa 410 gr 0.79 Taco Chocolate en polvo 400gr 1.49

__ÉÉÉI % Pl*«i^^l Wajang Ketjap Manu 500mi 3.35 Firesidecremecookies(asst.) 19oz 2.50

ÉÉÉ -*_1-JbE__L Ü Melrose Jam(Assorted) 370gr 1.35 IvorySoap 3.50z 0.85
ü HP" ::_M i^Mß|^sa Markant gesneden bonen 720 gr 1.75 AlcasaFoil Standard 0.75

1 1 J I ContinentalCaldo de Pollo/Carne 160 gr 1.39 Fish Mosquito Coil paki 049

LAIKy: Sunny Delight Fruit Punch _gall 2.55
Sunny Delight Orange Punch Vè gall 3.19 Yoghurt 6oz 1.15

W^^^^^m^ÊmmW*WmW^mWßß^^U^^^^B Hydepark American singles 12oz 2.98 | Swiss Miss Pudding (Assort.) 4 pack 3.45

Gebruik de speciale coupon van onze folder waarmee U de volgendekortingen krijgt: J^^^
DiamoridFoil7s^ TlTsO^rT^^l Kraft Bl3QSaucelÓol 5 w\é^l

0.50 korting van 2.95 voor 2.45 | 0.30 korting van 2.38 voor 2.08 | 0.20 korting van 2.65 voor 2.45 |j maximaal 3 stuks | . maximaal 2 pakken \ \ maximaal 4 flessen ) lÈi^lft
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I Supermarket Pueblo Ponton Jk W

Wensen U veel succes toe. j

PLAYA LIQUOR and3l
BOTTLING COMPANY

Engelandstraat 5 —Eagle

Pabien

met de opening van

PUEBLO PONTON
' ''' ■ >

Wensen U veel succes toe/

MV, ■ ■ , - J ARUBA TRADING COMPANY ,

Pabien Supermercado

Pueblo Pontoii^^BJlfcMmmm
veel succes

Tropical Bottling
Company

;/.._!..■ TEL.j-

’ IPubMd .
I IKDKRKKN IS ALTIJD HAPPY

|J* " |PEPSI|
zekerbij de opening\>an deVierdeSupermarketPueblo
te Ponion.

Veel succes.
Victoria Bottling Company

licores aruba
\oensen

Supermarket Pueblo Ponton
\)erder succes toe!

Pabien
Pueblo Ponton

Wei iseii U a lie succes toe. _g=^^-

IPJ TOP Arendstraat 111

- f .f Bfll- ■ i'"" * -inI,
§ nißlilDt—i __h!_Pk _ ... ——' '=iïas j-fe

f ~
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Aruba's oudste bankinstelling

ARUBABANKnv
biedt

SUPERMARKET PUEBLO
gelukwensen met de opening von de vierde Supermarket te PONTON.
Deze opening getuigt opnieuw van Uw aanpak en doorzetting en vooral
het vertrouwen van de Arubaanse gemeenschap in Uw Supermarket.

Houden zo.

PABIEN SUPERMARKET PUEBLO
mei de opening\>an UvO _ ierde supermarket ie Ponton

\\)ij \. ensen U \>erder succes ioe.

ProHciat SÜPERMERCADO PUEBLO
PONTON

waarvoor wij de electrische installatie verzorgden.
Wensen U veel succes toe.

BP BOPEL TECHNICAL SERVICES N.V

\ Kas Paloma 70 - telefoon 33030
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AGENDA

ARUBA
KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/
14.00-1 7.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.
voor spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
22950 en 22316.
pageboy: 127-743.

Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
Wijdag en kunnen iedere dagtussen 08.00--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';20.15uur Where the boysare (14 jr.).|l: 20.45 uur Suspect (18 jr.).
DRIVE-IN: 20.30 uurflea/man (18 jr.).

BOTICA'S (nachtdienst)
Pabao brug: Oduber, tel.: 21780.
Pariba brug: San Lucas, tel.: 45119.

Wachtregeling doktorenOranjestad, Madiki. Tanki Flip, Noord, TankiLeenden, Paradera en Sta. Cruz: dokter J.
£an Veen,Tanki Flip 24, tel.: 27100.pos Chiquito. Savaneta en San Nicolas:aokter M, Cheung, via Centra Medico SanNicolas, tel.: 48833.

WIT GELEKRUIS: Oranjestad:tel.: 23168;
Noord:tel.: 23425;SantaCruz enParadera:
"el.: 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
47020/48301; San Nicolas: tel.: 45906; Da-kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
'voor brandgevallen, ongelukken of
'en of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen, tel.: 115)

TELEARUBA
DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18.30 CNN international news; 19.30Eurotops; 19.55 Sportlotto; 20.00Tele-
noticias; 20.30 Women of the world:
"Women, Health, Beauty & Fashion»;
21.30 Where there's life: «Adopt &
grandparent»; 22.00 Larry King show;
22.50Showbiz today(CNN); 23.30Slui-
ting.

VRIJDAG: 18.00 Archie & Sabrina;
18.30 CNN international news; 19.30
.emona;2o.ooTelenoticias;2o.3oSur-

medithon (Telethon for di Cas di Cultu-
ra); 22.30 Movie of the week:(Looking to
get out); 24.00 Sluiting.

Diversen
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
lijksgeopendvan 07.00-20.00 uur; na 20.00
Uur informaties viaverkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00 uurperdag geopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00 uur tot maandagmor-
9en 07.00uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
TAAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
/18.30-19.30uur.
Koningin wilhelmina fonds (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
Woensdag geopend van 08.30-12.00 uur -
paardenbaaistraat 8 (boven).

AMATEUR BASEBALLBOND ARUBA
'9.30 uur jaarlijkse algemene ledenver-
tedering.
JfRIJDAGDIVERSEN
'OERISTENSCHIP: 14.00-20.00 uur
Regent Star» - vert. Madura Shipping.

HISTORIKO ARUBANO: ope-
'J'iqstijden maandagt/m vrijdagvan 09.00-
-2.00/16.00-19.00uur;zaterdag van09.00-

-2.00 uur.

CENTRO Dl BARRIO DA-KOTA (openingstijden): dinsdag van
'6.00-20.00 uur en vrijdag van 17.00-19.00"ür.

*NASA(Stichting Hulpaan Slechthorenden
jyuba),Engelandstraat (Lionsgebouw t/o
~agleclub), is dagelijksgeopendvan 08.30--2.00/13.00-16.30uur.

KIBRAHACHA (dagverblijf
°or bejaarden): openingsuren dag-£*bujf: 08.00-12.00 uur; kantooruren:ï,;-30-12.30/14.00-17.00 uur - Piedra*«»t 23(tel.: 28159).

*****
'NSTITUTODl CULTURA(t/m31maart):
"8-00-12.00/13.30-16.30/19.00-21.00 uurij^egenheid tot bezichtiging van expositie
>scultura 1986-1988' (van leerlingenvan"^ldhouwster MaritzaErasmus).
*RUBA JUDOBOND (t/m 26 maart):
18.00-20.00/ 21.00-23.00 uur judocursus
°l.v. Victor Urbina (uit Venezuela) - gym-nastiekzaal ImeldaKleuterschool.

Watty Vos vergadert
diet AIDS-commissie

— Minister
Vosvergaderde met de"oor de regering ingestelde

terbestrijding van
%>S.

In de korte tijd van hun be-gaan heeft deze commissie reeds
Veel werk kunnen verzetten,v°oral ten aanzien van het pre-
Ventieve gedeelte. De Arubaan-
Se gemeenschap werd gemoti-
Veerd door campagnes en gewe-en op het gevaar maar ook
MaatregelenomAIDS te voorko-
j^n.Er vindt een zware screen-ng plaats van mensen dieuit de

Revaarlijke zone komen. Preven-
leis hetbelangrijksteonderdeel

om deze ongeneeslijke ziekte te
kunnen voorkomen.

Daarom richt de commissie
zijn werk in dierichting. Met de
commissiebesprak ministerVos
de verschillende activiteiten en
plannen. Minister Vos lietweten
' l eenberoep is gedaan opdebe-
.ende AIDS expert dr. Peter
Tottman om op Aruba meer in-
lichtingen en voorlichting te ko-
men geven ten aanzien van de
preventie. Minister Vos stelde
naar aanleiding van het gesprek
met de commissiete verwachten
dat iedereen medewerking zal
verlenen om Aruba vrij van
AIDS te houden.

IN BELANG VAN VEILIGHEID
Gespannen toestand in verband met 'bende-kwestie'
Vakbonden schorten op verzoek
van politie manifestatie op

ORANJESTAD — Op verzoek van depolitiebesloot deover-
heids- vakbonden devoorvanmiddagaangekondigdemars te-
gen deregering uit te stellentotvermoedelijkover twee weken.
Dit verklaarde gistermiddag devoorzitter van deambtenaren-
bond Sepa, Gregorio Wolff.

De Sepa- voorzitter verklaar-
dedat decommissarisvan politie
een gesprek met hem had en
daarbij een beroep deed op de
overheids- vakbonden de marsuit te stellen vanwege de heer-sende situatie in verband met deaanhoudingen van buitenlan-
ders in hotels en op de luchtha-
ven en als gevolg hiervan de
spanningen die in het politie-
korps heerste. Dit laatste mede
in verband met het feit dat het
onderzoek voortduurt en er ver-
dachten rondlopen die nog niet
gepakt werden en de vrees dat
deze verdachten zich in de mars
zouden kunnen gaan mengen.
Men zou dan van deze gelegen-
heid gebruikkunnen maken om
watvoor plan ook ten uitvoer te
brengen.

Gregorio Wolffzei tips te heb-

ben gekregen dat drugshandela-
ren temaken hebbenmét de situ-
atievan de laatste dagen. Na het
gesprek met de commissaris
volgde een vergadering van de
gezamenlijke vakbonden, waar-
bij hetverzoek van de commissa-

ris behandeld werd. De vakbon-
den met hun patriottische ge-
dachteen de veiligheid van het
land voor ogenen hetbesefdater
verdachten zijn die nogniet geg-
repen werden en zich in de mars
kunnen mengen, namen op de
vergadering hetbesluit de mars
uit te stellen totdat de spannin-
gen voorbij zijn. Wolff verklaar-
de dat volgende week Goede
week is en dat de mars dus over
twee weken voortgang zal kun-
nen vinden.

De politie was zeer blij met dit
besluit — aldus Wolff — omdat
de situatie gespannenen gevaar-
lijk is. Op vragen gaf Gregorio
Wolff te kennen, dat de Simar
dinsdagavond al liet weten niet
meer aan de mars deel tenemen.
De juistereden waarom Simar
zich teruggetrokken heeft, moet
maar aan de Simar zelf worden
gevraagd,merktehijop. Volgens
Wolff is de positie van de Simar
niet belangrijk omdat deze vak-
bondvan leerkrachten de verga-
deringen van de laatste weken

van de Verenigde vakbonden
niet bijwoonde. Simar is voorts
een vakbond die de afgelopen
twee jaargeen bestuur kan vor-
men, merkte Wolffnog op.

Gelukwensen
ORANJESTAD — De Aru-

baanseregering heeft zowel van
de gezaghebber van Bonaire als
de gezaghebber van Curagao ge-
luks- telegrammen ontvangen
in verband metdevieringvan de
Nationale dag van Aruba op 18
maart. Namens de bevolking
van Aruba bracht minister pre-
sident Henny Eman aan beide
gezaghebbers dank voor hun
geste van vriendschap en broe-
derschap.

Kritiek te algemeen, ongefundeerd en tendentieus

MEP tikt gouverneur wegens
rede van 18 maart op vingers

OBANJESTAD — In een
brief aan gouverneur Felipe
Tromp spreekt MEP-leider
Nelson Oduber zijn te-
leurstelling uit, over derede-
voering die de gouverneurop
deNationale feestdag tndens
deculturele manifestatie uit-

"U beschuldigt in het alge-
meen,zonder nadere aanduiding
van de partij, partijen of perso-
nen die ubedoelt, deoppositie er-
van zich te bezondigen aan het
verspreiden van geruchten, ver-
dachtmakingen, persoonlijke
aanvallenenkritiek beneden ni-
veau," aldus deMEP-leider.

Ofschoon de gouverneur geen
namen noemde wil de MEP-
leider weten wanneer zijnpartij
ofexponenten van zijnpartij zichhieraan schuldigheeft gemaakt.
Als grootstepolitieke partij van
Arubavoelen wij inhet bijzonder
deverantwoordelijkheid op onzeschouders rusten om bij te dra-gen aan eendeugdelijk bestuur.Wijbedienen ons hiertoe vaneen
waakzame, kritische somstijds
felle maar altijd verantwoorde
oppositie- voering.

De MEP-leider wijst Arubas
eerste burger erop dat zij zich
door de ongefundeerde en niet
nader gespecificeerde kritiek
ten zeerste gekrenkt voelt. De
MEP-leiderbesluit zijnbriefaan
gouverneurTrompmet testellen
dat detendentieuzeredevoering
ten zeerste betreurd wordt door
deMEP.

Doordat U zich uitsluitend in
positieve en lovende zin uitliet
over de activiteiten van de mi-
nisterraad en slechts in negatie-
ve en afkeurendezin over dekri-
tische opstelling van de opposi-
tie, creëert U bij ons de indruk
politieke propaganda te be-
drijven. ,

Wij huldigen demeningdat de
gouverneur, aldus deMEP leider
in zijnopenbriefaan gouverneur
Tromp, zelfs iedere schijn moet
vermijden zich met partij poli-
tiek tebemoeien. Een onpartijdi-
geenobjectieve gouverneurwas,
is en blijft ons ideaal.

Aankoningin Beatrix zond de
MEP-leider een telegram waar-

in geprotesteerdwordt tegen be-
paalde uitlatingenin deredevoe-
ring van de gouverneur in zijn
hoedanigheid van landsorgaan.
De MEP-leider laat dekoningin
weten, datzijn partij niette spre-
ken is dat de gouverneur wel lo-
vend over de ministerraad uit-
liet en anderzijds de oppositie
werd beschuldigd van het ver-
spreiden van geruchten, ver-
dacht- makingen, persoonlijke
aanvallen enkritiek beneden ni-
veau. Als grootste politieke par-
tij van Aruba vin4enwij deze be-
schuldigingen ongefundeerd,
ongenuanceerd en inacceptabel.

Exxon-vergadering

Staten uitgesteld
ORANJESTAD —Ook gister-

middag ging de door de MEP
aangevraagde Staten- vergade-
ring om over hetExxon- akkoord
te spreken niet door. Ook dit-
maal fungeerde de geluids- in-
stallatieniet, waardoorderadio-
uitzendingnietmogelijk was.De
voorzitter schorste de vergade-
ring tot aanstaande dinsdagvier
uur.

Drugslijn
opgerold Aruba-
Sint Maarten

SANNICOLAS-Met dear-
restatie van zes personen,waarvan twee op Sint Maar-ten, heeft de politie eendrugslijn tussen Aruba en
bint Maarten kunnen op-rollen.

Afgelopen zondag viel depoli-
tie een woning aan de wegKustbattenj binnen, waarbijdriepersonen werden aangehou-den. Twee kilo cocaïne en eengeldbedrag werden in beslag ge-
nomen. In verband met deze aan-
houding werden ook op Sint
Maarten twee personen aange-
houden. Niet uitgesloten moet
worden geacht dat de handela-
ren vertakkingen hebben in
Venezuela.

DOORGAAN
En Pueblo gaat door, want na

Visage /Pizzapub aan de boule-
vard is de omheining reeds ge-
bouwd en worden grond
werkzaamheden verricht voor
de vijfde Pueblo zaak, die eind
van het jaar als de grootste su-
permarkt van Aruba van start
zal gaan. Hierinkomt ookeen ca-
fetaria. De heerLacle vertelde de
Amigoe hoehij veelvan de inko-
pen zelf doet, waarbij bijvoor-
beeld de slagerijen van Pueblo
niet alleen de grootste van Aru-
ba maar ook de meest hygië-
nischezijn met kwaliteits- vlees
en prijzen zoals nergens anders.
De klanten profiteren hier voor-
al door deruime inkoop politiek

van het bedrijfomzeil op stap te
gaan om containersvol te kopen.

De directie gaat dit nog meer
opvoeren zodat de klanten kun-
nenblijvenprofiteren. Deofficie-
Ie opening is morgenochtend
kwart over acht wanneerpastoor
Van derLee de nieuwe super-
markt komt inzegenen. Daar
zijn er speciale kennismakings-
e» Paasaanbiedingenin dePue-
blo Ponton, die onder leiding
staat van Michel Profeet.

ereidinge gang
gewezen te hebben dat in de Deg-
roting 1988reedsrekening werd
gehouden metvde socialemaatre-
gelendie deregering gaatnemen
om de begroting in evenwicht te
brengen, zalook in 1989 hierme-
derekening worden gehouden.

De bewindsman stelde dat de
solidariteits- belasting van 4.1
procent — een verlaging van de
bestaande belasting met vijftig
procent — begin volgend jaarge-
heelzal verdwijnen. Ofschoon de
regering voor 1988 het begro-
tings- tekort wist terug te drin-
gen, zestien miljoen voor de ge-
wone diensten acht miljoenvoor
dekapitaalsdienst, dit niet bete-
kent dat deregering daarmede
tevreden is. Inspanningen zul-
lenworden genomen om de kos-
ten nog meer te drukken. Begin
januari van dit jaarwerd begon-
nen met wekelijkse vergaderin-
gen van hoofden van dienst en
experts om te zien hoe deproble-
menvan gebrekaan liquide mid-
delen het hoofd kan worden ge-
boden. Dit hadpositieve resulta-
ten waarbijoplossingen opkorte
en ook lange termijn werden ge-
vonden. De regering zag het te-
kort van 1988verminderen het-
geen zich ook zal reflecteren op
de 1989 begroting. Voor 1989
verwacht minister Engelbrecht
meer inkomsten door de verbe-
terde economische situatie,
nieuwe inkomsten waaronder
olie exploratie, financieel
centrum enontmantelingvan de
T_im

ORANJESTAD-Heteenmo-
torig vliegtuig dat woensdag-
ochtend op deReina Beatrix
luchthaven landde met tweeper-
sonen, vuurwapens en pruiken
aan boord, bleek te zijn gestolen.
De piloot en andere inzittenden
zijn Amerikanen. Hun papieren
en die van het vliegtuig waren
vervalst en er was geen vliegplan
aar. boord.

Het vliegtuig vloogvan deCai-
cos- eilanden naarAruba. Op de
ene foto het mooievliegtuig en op
de andere foto de stralende ge-
zichten van commissarisRoland
Peterson en politie- woordvoer-
der, deonder- inspecteur ViMar-
ten, op de gistermiddag gehou-
denpersconferentie.

Voor ’89 vijfde zaak aan Boulevard

Morgen vierde Pueblo
zaak open te Ponton

PONTON — Met man en
machtwerd deafgelopen da-
gen gewerkt om de voormali-
ge Sunkong Supermarket op
de grote weg van Oranjestad
naar Noord, ter hoogte van
Ponton, om te toveren in een
moderne supermarkt/slage-
rij, de vierde supermarkt in
"Pueblo" driejaartijd.

In een gesprek met algemeen
directeurEugeneLacle vertelde
deze de Amigoe, dat de opening
van deze vierde supermarkt
mogelijkwerd dankzijvooral het
vertrouwen van de Arubaanse
gemeenschap, waarvoor de di-
rectie van Pueblo bijzonder
dankbaar is. Hij zette uiteen dat
in mei 1985 de eerste super-
marktPueblo in Oranjestad van
start ging, gevolgd in mei 1986
met detweede te San Nicolasen
eind vorig jaar door overname
van Estrella supermarkt de der-
de Pueblo zaak te Santa Cruz.
Met deze vier zaken en opslag-
plaatsen heeftPueblo devijfdui-
zend vierkante meter beschik-
baar.

WOMAN DEL CALLAO wordt
volgens organisator Alexander
Fashion institute de happening
van de Goede Week.Dit iseen mo-
deshow met casual and swim-
wear.

Op 30 maart in Roseland van
Alhambra bazaar, waarbij ook
zullen optreden: dezanger Clau-
diusPhilips, dansgroepMan-
gusa en deBody Friction crew.

Cursussen
in Venezuela

ORANJESTAD—In hetka-
der van de samenwerking
tussen Aruba en Venezuela
worden dit jaarin Venezuela
enkele cursussen gegeven
waaraan ook belangstellen-
den uit Aruba kunnen deel-
nemen.

Ingezetenenkunnenbij het In-
stituto Venezolano para la Cul-
turay Cooperation aan deBach-
straat in Oranjestad, de nodige
informatie krijgen over de cur-
sussen. De te houden cursussen
zijn'Pasantia dendanzacontem-
poraneo', die in de maandjulibe-
gint, 'Administration de centros
culturales' op4mei meteen duur
van drie maanden en als laatste
cursus 'Pesca artesanal', die ge-
durende zestien weken zal wor-
dengegeven,aanvangendeop30
mei.

Geen veteranen-
volleyballcompetitie

ORANJESTAD — De vetera-
nen volleyball- competitie, die
doorArubaVolleyball Associati-
on werd aangekondigd, zal niet
meer plaatsvinden. Gebrek aan
belangstelling van de kant vande oudjes is hiervan de reden.

f iedereen is altijd Happy
met
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Hittegolfbreekt deelneemsters op

Resultaat Lia Melis in
Australië aan matige kant

ORANJESTAD—LiaMeIis
behaalde een matig resultaat
op de wereld- kampi-
oenschappen vijftien kilome-
ter roadracing die afgelopen
zondag inAdelaide,Australië
plaatsvond.

Van de 86 gestarte deel-
neemsters bezette Lia Melis de
69e plaats. En ook zij werd het
slachtoffer van de grote hitte die
de oorzaak was van tegenvallen-
de prestaties. Zuid- Australië
werd zondagverrast dooreen on-
gewone najaars hittegolf. Waar
20 graden Celcius normaal is
voor de tijd van het jaar, liepen
nu de dag- temperaturen op tot
35 graden bij een onbewolkte
hemel.

Voorts werd pas om tien uur
's morgens gestart omdat van-
wege televisie- contracten de

starttijd niet kon worden ver-
vroegd. Lia Melis hoorde ook bij
de vele deelneemsters die na af-
loop van derace door warmte-
stuwing onwel werden en waar-
bij enkele loopsterszelfs naarhet
ziekenhuis moesten. Enige deel-
neemsters stapten onderweg uit
derace. Opvallend was dat de
landen welke het verst verwij-
derdzijnvan Australië de mees-
teproblemen hadden. Hetonvol-
doende acclimatiseren was van
grote invloedop deresultaten.

De 15-kmroadracing werd ge-
wonnen door wereld- re-
cordhoudster Ingrid Kristiaan-
sen. Zij vertoefdereeds enigetijd
in Australië en scheen weinig
lastvan dewarmte tehebben, al-
hoewel ook zij bijna twee minu-
ten van haar beste tijd verwij-
derdbleef.

Na lastigvallen van moeder

Zoon schiet op oom
SAN NICOLAS — Een

woordenwisseling in de
Flamboyantstraat eindigde
in hetvuren van enkele scho-
ten uit een automatisch pis-
tool, waarbij een der mannen
in deenkelgeraaktwerd. Het
betreft hier een kwestie tus-
sen een oom en een neef.

De oom wasonder invloed van
dranknaar de woning gekomen
en devrouw des huizes lastig ge-
vallen. Hij gooide de vrouw met
flessen. Deze rende het huis in
om de projectielen te ontwijken.
Haar zoon diewaskomenkijken
wat eraan de hand was werdook
door de oom onder schot geno-
men van stenen en flessen. De
zoon nam ditniet, gingnaar bin-
nen en kwam terug met een .25

kaliberautomatischpistool naar
buiten. Eerst vuurde hij een
waarschuwings- schot in de
lucht, daarna mikte hij op de be-
nen van oomlief en vuurde. Het
schot kwam tegen het linker-
kuit- been en verplaatste zich
hiernanaar deenkel, zobleek uit
de foto's in het Centro Medico
waar de oom voor medische be-
handeling werd gebracht. Hij
weigerde echter medische be-
handeling en kon na het onderte-
kenen van een verklaring ver-
trekken.

De neefdiegestolenhad, werd
voor verder onderzoek aange-
houden.Depolitie nam hetvuur-
wapenen drie legehulzen, diein
de tuin werden gevonden^ in be-
slag.

t Enkele redenen waarom Uw bank moetzijn: s
i BANCO DI CARIBE NV N
4 1. Op het Gouden Spaarbankboekjevan Banco di s,

' Caribe wordt derente elke dag berekend.. K. 2. Spaarbrieven ( Certificate of Deposit) met zeer s0 aantrekkelijke rentetarieven. k
De rente wordt per kwartaal uitbetaald. Blijft de \

/ rente staan, dankrijgt U rente oprente. s. 3. Lopende rekening met een snelle ~? chequeboek service. ___\\ s

f\ 4. Parkeren gratis, vlak voor de deur y>Év~4f\ s. banco di arrXf J*
CARIBE N.V^S fc

, Nassaustr.9o ARUBA ;
7 23105-32168 31942*32422 s
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° ö\^/ our Lights delight %
I SmsiK_ba. «so/pare P72SM i
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£ Niet alleen ■^Ho»_M»«wl. .
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o , 1 1 %
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° RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR °
0 HtbtAUKAIMI 6.00-7.00) of dinner (18.00-=
0 o^£^2^ 2300)- °j Cftrfgg^K telefoon 22977 of 27833. j
1 Boulevard Theatre j
o %
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o __m B s 3t«?' °
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e o
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o * o
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a o
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gelegenheid tot inschrijving is op de

MON PLAISIR KLEUTERSCHOOL

I J^&uberrnercado m^^^M_^g^y
rf^fêjlh Belegafdeling

Carniceria
SUPER SPECIALS

■ Mil ■■ B BY * _______LaJ_i___________j

Wij verkopen geen Paashazen.

11l maar wel kunt U bij ons profiteren. van de
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GEVOLMACHTIGDE MINISTER MERRYWEATHER:TELEURGESTELD
Air Aruba moet zo snel mogelijk lucht in
Luchtvaart-overleg Aruba
en Nederland ’muurvast’

-door Victor Hafkamp-
HILVERSUM — De regering van Aruba gaat extra kracht

zettenachter haarpogingentoeristen-vervoer voorArubaaan
te trekken buiten deKLM om. Die extrakrachtinspanning is
het gevolg van hetvastlopen van de luchtvaart-besprekingen
tussen een ambtelijke Arubaanse commissie en de Neder-
landse luchtvaart- autoriteiten, waarvan deze week in Den
Haag de derde ronde werd afgewerkt. De KLM volhardt in
haar weigeringAirAruba heteigen chartervervoeruitNeder-
land te latenregelen. Ook over de tarieven die deKLM op de
route Amsterdam -Aruba berekent is geenovereenstemming
bereikt. "De besprekingen zitten muurvast" bevestigde van-
ochtend degevolmachtigd minister van Aruba, John Merry-
weather.

Hij is teleurgesteld, maar
heeft toch nogeen sprankje hoop
dat hij de Nederlandse
luchtvaart- autoriteiten alsnog
op andere gedachten kan bren-
gen. "Onze positie is heel duide-
lijk" zegt hij. "We hebben zon
300 miljoen dollar geïnvesteerd
in ons toerisme.

Geld uit Japan,
Italië, Zwitserlanden Venezue-
la. Met dat. kapitaal bouwen we
op Aruba hotel- accommodatie,
dankzij welk we het aantal ka-
mers binnen drie jaarkunnen
verdubbelen. Maar die hotels
mogen niet leegkomen testaan,
omdat er onvoldoende moeelijk-

heden zijn toeristen naar Aruba
tebrengen".

LIBERAAL
Dat sprankje hoop baseert de

ministerop de deskundigheid in
vervoerszaken van de Neder-
landse ministervan Verkeer en
Waterstaat, drs. Neelie Stait-
Kroes (VVD) die als de grote be-
scherm- engel van de KLM-
belangen optreedt. "We hebben
hier in Nederland een dyna-
mische minister als mevrouw
Smit-Kroes die uit een familie
komt waarmen goedop de hoog-
te is van de vervoers- problema-
tiek. Zij bepleit voortdurend een

liberale luchtvaart- politiek op
het Europese continent, maar
diezelfde liberale opvattingen
schijnen voor de route van het
Europese continent naar Aruba
niet te gelden".

Merryweather benadrukt dat
Aruba niet zo maar een bestem-
ming is voor deKLM en niet ver-
gelijkbaar met Los Angeles, To-
ronto ofAustralië. "WezijnAru-
ba en dus een deel van het ko-
ninkrijk. Wetende dat we geen
luchtvaart- maatschappij heb-
ben, moeten anderen ervoor zor-
gen datonze hotelkamersvol lo-
pen. Verdubbeling van het aan-
talkamers op Aruba is inofficië-
le rapporten aanbevolen. We
hebben gewoon de verplichting
te zorgen dat diekamers ook vol
komen".

Merryweather troost zich met
de gedachte dat een deel van de
Tweede Kamerleden achter de
Arubaanse wensen staat. "Wij
zoeken naar nog meer informa-
tie en cijfers om de
Rijksluchtvaart- dienst en mijn
collega-Smit-Kroes te overtui-
genvan de noodzaak tot charter-
vervoer om hetextra aanbodaan
toeristen naar Aruba te kunnen
brengen."

hebben. Al die informatie wil de
gevolmachtigd minister nog
eens inzamelen om te pogen mi-
nister Smit-Kroes over de streep
te trekken. Na Pasen gaathijop-
nieuw met haarpraten.

Panamezenin rij voor gaarkeukens

Reagan blijft hopen
op aftreden Noriega
PANAMASTAD — Presi-

dent Ronald Reagan van de
Verenigde Staten blijft de
hoop koesteren dat generaal
Manuel Antonio Noriega af-
treedt als commandant van
de Panamese strijdkrachten.
Daarbij neemt men er geen
genoegenmee datNoriega in
Panama blijft. InWashington
bezint men zich op eventuele
öieuwe economische sancties
tegen Panama. Van kerkeüj-
ke zijde zijn in Panama gaar-
keukens ingerichtvoor detal-
rijke armen

Op devraag aan presidentRe-
agan of Washington genoegen
zou nemen met alleen een
opstappen vanNoriega alsleger-
leidermerkteReagan op dat"wij
geloven, dat Noriega Panama
moet verlaten". Op de vraag of
hij een dergelijke toezeggingvan
Noriegaverwacht,gafdeAmeri-
kaanse president teverstaan dat
hij geenvoorspellingenwil doen.

MARTINAIR
Volgens Merryweather blijkt

uit het feit dat Martinair één
maal wekelijks voor de KLM
gaatvliegen datde Nederlandse
luchtvaart- maatschappij de ge-
vraagde capaciteit zelf niet
heeft. "De KLM mag anderen
niet belemmeren te vliegen als
blijkt dat er voldoende passa-
giers- aanbod is en een tekort
aan mogelijkheden het aanbod
per KLM te vervoeren" vindt
Merryweather.

De Arubaanse ambtelijke de-
legatie vliegt morgenterugnaar
Aruba om daar rapport uit te
brengen over de onderhandelin-
gen in Den Haag. Volgens deArubaanse gevolmachtigde mi-
nister is het zaak datAir Aruba
zo snel mogelijk de lucht in gaat
voor het vervoer tussen de eilan-
denentussen Caracas en Aruba.
"Met de campagne "Visit the
Dutch Caribbean" heeft deKLM
belangstelling los gemaaktvoor
Aruba en deAntillen van devijf.
Maar wat heb jeer aan als jehet
aanbod aan vakantie- gangers
nietkunt vervoeren? De cijfers
van de KLM bevestigen de en-
quête die wij onder touropera-
tors hebben laten houden".

Volgens De Volkskrant heeft
deArubaanse ministervan Ver-
keer en Vervoer, Angel Bermu-
dez, deze week een persoonlijke
briefvanzijn collegaSmit-Kroes
ontvangen. Zij zette daarinhaar
standpunt over een luchtvaart-
protocol nog eens uiteen. "Het
schrijven bevatte niets nieuws.
Als ik het eerder had gekregen,
danzou dereisvan deambtelijke
delegatie naar Den Haagoverbo-
dig zijn geweest. We gaannu on-
ze eigen weg bij het verder uit-
werken van ons luchtvaart- be-
leid. Voorlopig zie ik geen brood
ineen hervatting van het ambte-
lijkeoverleg", zo wordt de minis-
ter in het blad geciteerd.

ORANJESTAD - Een dele-
gatie van Codesan en Fanapa
overhandigde gisteren aan mi-
llister drsFrank Booi hetrapport
can de studie die Cave manage-
ment associates mc gemaakt
heeft over de grotten aan de
oostkust van Aruba. De studie
werd gemaakt in verband met de

plannen om de grotten optimaal
te gaan gebruiken als nieuwe
attracties voor toeristen en de
plaatselijke bevolking. Bij deze
foto: de uitreiking van het rap-
port: ingLouisßrown f Codesan),
ministerBooi, Estela Thode (Co-
desan), E. Shakshie (Domeinbe-
heer), T. Schouten en R. Mereera
(Fanapa).

*****BANGKOK—In verscheidenede-
len van Vietnam heerst ondervoe-
ding vanwege toenemende voedsel-
tekorten. In de komende maanden,
voordat de oogst wordt binnenge-
haald, zal de situatie verder ver-
slechteren. Vorig jaar had de rijst-
oogst te lijden onder droogte en
storm. Vietnam moet geregeldrijst
invoeren.

GROEI
'Het motief dat charters een

eventuele afzuigende werking
zouden hebben voor de KLM
wijst de Arubaanse gevol-
machtigd minister van tafel met
cijfers die hij zelf van de KLM
heeft gekregen. De vervoers-
boekingstand voor de periode
van 1 maart jltot julivan ditjaar
wijst op een groei van niet min-
der dan 287procent voor wat be-
treft de interesse voor Aruba uit
andere Europese landen buiten
Nederland. Door Nederlanders
ofvanuitNederland is alvoor 51
procent meer geboekt in dezelfde
periode. De stijging- prognoses
op basis van de boekingen voor
de maandenfebruari en maart
van dit jaarwaren respectieve-
lijk 60 en 90 procent.

Uit een enquête onder touro-
peratorsblijkt datvijfvan dezes
veelproblemen ondervondenom
hunklanten op degewenste data
op een vliegtuig van de KLM
naar Aruba te krijgen. Vijf van
dezesverwachten volgens de en-
quête meer stoelen op de route
Amsterdam - Aruba nodig te

PRESSIE
De woordvoerder van hetWit-

te Huis Marlin Fitzwater zei dat
de Amerikaanse pressie blijft
aanhouden zoals de7e de laatste
tijd is uitgeoefend opPanama en
in hetbijzonder op Noriega. Ver-
der gafFitzwater teverstaan dat
er nog verschillende opties in
overweging zijn om de druk
eventueelteverscherpen. Zozou
Washington drukkunnen uitoe-
fenen op andere landen om aan
Panama geen leningenmeer toe
testaan. Dit omdatNoriega's da-
gen zijn geteld en het dus wel
sens een riskante lening zou
kunnen worden.

De afgezette president Eric
ArturoDelvalle verwacht dater
spoedig weer een nieuwe
staatsgreep tegen Noriega zal
Worden ondernomen.Noriegazitvolgens hem aan de grond. Er
zouden na de laatste poging tot

staatsgreep vijf leiders van
de coup zijn aangehouden en
achttien leger- officieren zouden
oneervol zijnontslagen.

Duizendenmensenziet menin

Panama m de nj staan voor de
gaarkeukens welke op initiatief
van kerkelijke zijde in het leven
zijn geroepen.Daarbij heeft men
wel moeten improviseren. Het
aantal behoeftige mensen blijkt
groot te zijn in Panama. Het zijn
juistdearmenenkwetsbaren die
het meeste te lijden hebben on-
der decampagne waarmee men
hetaftredenvan Noriega wil be-
reiken. Hethele openbare leven
ligtnamelijk stil.

VRIJWILLIGERS
Het is om dezereden dat de ka-
tholieke hulp- organisatie Cari-
tas in actie is gekomen.Met me-
dewerking van vrijwilligers
wordt een eenvoudige warme
maaltijd bereid welke bij de pa-
rochiekerken in de armoe- wij-
ken wordt uitgedeeld.

Panama wijst weer VS-diplomaatuit

Staking tast positie
van Noriega niet aan

PANAMASTAD — Op ge-
neraal Manuel Antonio No-
riega schijnt dealenigedagen
durende algemene staking
geen of weinig invloed teheb-
ben. Hoewel het doelervan is
hem te dwingen af te treden
als commandant van de Pa-
namese strijdkrachten ziet
het er niet naar uitdat hij dit
zal doen. Ondertussen wor-
den de gevolgen van de actie
steeds voelbaarder. Er ont-
staat onder meer een
schaarste aan levensmidde-
len. Opnieuw heeft Panama
een Amerikaanse diplomaat
de deur gewezen.

De positie van Panama's ster-
ke man generaal Noriega lijkt
door de stakingniet verzwakt Je
zijn.Dit dringtook doorbij deor-
ganisatoren van de staking, de
Nationale burger- kruistocht

waar frustraties merkbaar wor-
den omdat de actie welke nu al
vier dagen duurt geen effect sor-
teert. Een der leiders van de
kruistocht, de advocaat José Mu-
lino, verklaarde desgevraagd
"dat we ons bewust zijnvan de si-
tuatie, namelijk dat generaal
Noriega niet tot andere ge-
dachten is te brengen. We heb-
ben een nieuwe strategie in be-
schouwing". Hij wilde niet ont-
hullen waaraan,men nu denkt.
Voorlopig wil men doorgaan met
de staking.

NIET AANVAARDBAAR
De man dieop deAmerikaanse

ambassade in Panamastad de
economische zaken behartigde,
David Miller,kreeg van dePana-
mese regering de opdracht bin-
nen 48 uur het land te verlaten.
Hij wordt niet meer beschouwd
"als een aanvaardbare diploma-
tieke vertegenwoordiger". Hij is
de tweede Amerikaanse diplo-
maat binnen twee weken die de
deurwordt gewezen in Panama.
Op 15 maart overkwam dit Te-
rence Kneebone, die hoofd was
van de afdelingVoorlichting.

Evenals in het geval van
Kneebone legde ook ditmaal
Washington hetuitwijzings- be-
vel naast zich neer omdat het
niet is ondertekend door presi-
dent Eric Arturo Delvalle die
door het Panamese parlement
aan de kant werd geschoven.
Washington blijft echterDelval-
le erkennen.

Drugs onderschept op
luchthaven St Maarten

PHILIPSBURG -De poli-
tie- woordvoerdermajoor Ja-
cobs op Sint Maarten deelde
jttee, datin de periode van de
Jaatste week van februari en
de eerste week van maart, zes
Personen op de JulianaJ-'Uchthaven waren aange-
houden in verband met han-
del in verdovende middelen.

p Op 20 februari werd de man

* G. uit Colombia gearresteerdnadat hij met de ALM was aan-
gekomen. Hij had een koffer bij
zich met dubbele bodem waarin
1544 gram cocaïne verscholen
Was, ingepakt intien plastic zak-
jes. Op 24februari werd een da-
toe die met een vliegtuig van
BWIA was aangekomen ver-
zochthaar bagage te laten nakij-
ken. Zij had een baby bij zich en

lat ze niets had aan
te geven en dat ze niets bijzon-ders in haar tas had.

unuei ,_ie_ weesechteruit, dat
ze in het bezit was van 4 _ kilo
marihuana, over 21 pakjes ver-
deeld.Zewerd gearresteerd, eve-
nals een jongemandiebuiten op
haar stondte wachten om depak-
jes van haar in ontvangst te
nemen.

Dezelfde dagwerdook de31 ja-
rige T.E. uit Guyana aangehou-
den na aankomst. Ook hij had
een aantal pakjes bij zich die te-
zamen 4391 gram marihuana
bevatten.

In de avond van 7 maart arri-
veerden een man en een vrouw
uit Colombia. Ze hadden twee
koffers bij zich en iedere koffer
bevatte tien plastic zakken met
cocaïne. De vrouw M.M. uit Me-
dellin had 1411 grambij zich en
de man H.A.E.U. uitBogota had
1490 gram cocaïne in zijn bezit.
Al deze personen zijn in verze-
kerde bewaring gesteld en het
onderzoek gaat voort.

SCHAARSTE
Deze actieheeftondermeer tot

gevolg dat er tekorten ontstaan
aan levensmiddelen. Dit heeft
ook te maken met de al weken
durende financiële crisis. Met
het ooghierop is menvan katho :
lieke zijde begonnen met het op-
zetten van gaarkeukens in dear-
moewijken. De onlangs afgezet-
te president Eric Arturo Delval-
le heeft wegens het voedsel- te-
kort om internationale hulp ge-
vraagd.

n m INSTITUTO PA FORMACION
ZMrn DEN ENFERMERIA

WJI Roodeweg 7 (O.) Curacao Ned. Antillen

Het bestuur van de Institute pa Formacion den Enfermeria, I.F.E. maakt hierbij
bekend datin september 1988begonnenzal worden metdevolgendeopleidingen:

ALGEMEEN VERPLEEGKUNDIGE
duur van de opleiding : 4 jaar
minimumleeftijd : 17 jaaren 7 maanden
toelatingseisen : minimum diploma MAVO 4
AlsAlgemeen Verpleegkundige is men inzetbaar in zowel hetAlgemeen zieken-
huis, het Psychiatrisch ziekenhuis als in een instelling binnen de Zwakzinnigen-
zorg.
Informatiemiddag: Maandag 28 maart 1988om 2 uur 's middags.

ZIEKENVERZORGENDE
duur van de opleiding : 2/2 jaar
minimumleeftijd : 17 jaar
toelatingseisen : — diploma MAVO 3— H.H.S. met aanvullend onderwijs— L.T.S. T-stroom
Ziekenverzorgendenzijn na diplomeringinzetbaar in zowel hetAlgemeenalsPsy-
chiatrisch ziekenhuis.
Informatiemiddag: Dinsdag 29 maart 1988om 2 uur 's middags.
Informatiemiddagen vinden plaats aan de Institutopa Formacion den Enfer-
meria, Roodeweg 7 (O.). Tel. 626022/623378.
Inschrijvingen: vóór 8 april 1988.
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B Stretch out and relax in the luxurious comfort of KL
wide, reclining "sleep-air" seat while you enjoy unequalled
Royal Class service.
Gourmet menus, personal attention and the finest of
everything...including the welcome use of the Van
GoghRoom lounge at Schiphol. KLM's Royal Class...
fit for a King.
Ask your travel agent for KLM's special Royal Class fares!

Th< b! Vt*
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Ingezonden

Dertig jaar
JJestemijnheer'Krentenweger',: Met grote instemming heb ik
uw ingezondenstuk 'Dertig jaar'
gelezen en ik deel uw zienswijze
,(voor mijn eigen rekening) voor
devolle 100%.

Ik bener tevens—alweervoor
mijneigenrekening—van over-
tuigd, dat als dekogel conse-
quent werd toebedeeld aan enke-
len van deze top- criminelen in
ónze samenleving, er blik-
semsnel een einde zou komen
aan de heersende drugspro-
bleem in de Nederlandse Antil-
len en op Aruba.,

' Helaas kunnen we een derge-
lijke aanpak — gezien zoals u
reeds stelde 'Rome', alsmede de

quasi huma-
nitaire en overtolerante instel-ling van deze gemeenschap —welvergeten.
; We zullen derhalvemoeten te-
rugvallen op een alternatiefen
ik geloof datik een perfect alter-
natiefvoor handen heb.

J Hard Labour
Voor iedereen, zonder uit-

zondering, die betrokken is het-

zij in heigi n»_ *,y mvetKlein
met in-, uit- ofdoorvoer, met de
distributie of het gebruik (dit
laatste ook vooral niet te verge-
ten) van verdovende middelen:
dwangarbeid.

Afhankelijk van de grootte en
de aard van het misdrijf (groot-
handel, kleinhandel etc.)kan de
rechter genuanceerd veroorde-
len. Gebaseerd op het 'genuan-
ceerd veroordelen' is een max-
imum van dertig jaar 'fine forme.

Ik zou echter wel, overigens in
alle bescheidenheid, willen ad-
viseren: een minimum van zes
maanden; om het 'beginners' ge-
lijk grondig af te leren, aan te
houden.Projecten zijner in over-
vloed op Aruba en daaroverben
ik overtuigd, op Curacao het-
zelfde. VoorAruba, deaanleg(in
ieder geval het grondwerk voor
de aanleg) van een zeven meter

brede weg van Maiinok via de
Noordkustnaar SanNicolas met
een drie meter breed verhoogd
rijpad voor wielrijders, brom-
mers en lichte motoren (max-
imum snelheid op ditverhoogde
pad 45 kilometer per uur). Het
grondwerk dientverricht te wor-
dendoor de tot 'hard labour' ver-
oordeelde met pikhouweel en
vuisthamer(voor hetklein slaan
van grote stenen).

Op deze manier slaanwe, zon-
der oeverloos geklets, niet twee,
maar acht(8)vliegen ineenklap,
namelijk:
1. een positieve bijdrage aan de
toeristische infrastructuur op
Aruba;
2. positieve en adequate bestrij-
dingvan de heersende drugspro-
blemen;
3. een relatief goedkope wer-
kuitvoering zonder dat dit voor
eenkeer uitdereeds overbelaste

zak van de belastingbetaler
moetkomen;
4. een educatiefkarakter (de be-
trokkenen wordt geleerdwat 'an
honest dayof work' inhoudt);
5. positieve bijdrage aan de
(vaak belabberde) arbeids- pro-
ductiviteit;
6. een positieve bijdrage aan de
reclassering van de betrokke-
nen;
7. een positieve bijdrage aan de
verkeers- veiligheid;
8. een positieve bijdrage aan de
gemeenschap waarvan zij het
voorrecht hebben deel uitte ma-
ken (al geef ik ronduit toe, dat
het steedsvaker een vrij dubieus
voorrecht is).

Beste vriend 'Krentenweger'
ik ken u niet en
hoogstwaarschijnlijk kent u mij
evenmin; Ik hadu echtergaarne
dehandgeschud. Mochtu ooitop
Aruba komen, kom langs, en we
drinken er—alweer geheelvoor
mijn eigenrekening — een bor-
rel op.

JACK VAN VEEN (SENIOR)
Aruba

HENNY HILGERS
beeldhouwster en nog veel meer

"DIE FOTO'S daarboven
heeftmijn man gemaakt. On-
derwaterbij Saba, Bonaire en
weet ik allemaal waar. Hij
heeft de vorige week nog de
tweedeprijs gewonnen in een
Europese fotowedstrijd. Die
prijs werd in Oostenrijk uit-
gereikt door Hans Hasz, die
beschouwd wordt als de pio-
nier van de onderwater- fo-
tografie".

Aan het woord is Henny
Hilgers, dieaan deLittle Bay
Road op Sint Maarten haar
bescheiden kunstgallerij
heeft: 'Coral Hill. De ramen
zijn zorgvuldig gesloten om
het binnen proper te houden
en deverzameling kunstwer-
ken te beschermen tegen het
opwaaiende stof, veroorzaakt
door voorbijrijdende trucks.
Geboetseerde beeldjes,
portretten in keramiek,
houtsnijwerk en bijzonder
mooi bewerkte stukken ko-
raal, waarbij devorm van het
gevonden stuk zoveel moge-
lijk wordt bewaard, nadat het
fijnzinnig is afgeschuurd tot
de kunstvorm er uit te voor-
schijnkomt.

De keramiek beeldjes heb-
ben verschillende kleuren,
naar gelang de geboetseerde
figuren alleen maar werden
gebakken, of ook gepati-
neerd, een bewerking met
was, onderglazuur en ver-
fbrander.

Het atelier is boven, een

ruim balkon waar een frisse
wind waait, met een uniek
uitzicht op Saba, St Eustati-
us, StKitts en Nevis. Tussen
deheuvelsvanPoint Blanche
door, is ooknogeen stukjevan
St Barth's te zien. Hierkrijgt
debeeldhouwster haar inspi-
ratie, hier zit ze te zwoegen
metsteen enhout, metkoraal
enklei, methaarvingers, met
haar beitel en allerlei instru-
menten schuurt en polijst en
hakt ze tot de vorm isbereikt
waarze tevreden mcc is.

Boven staan ook een paar
beeldjes die nooit verkocht
zullen worden: het eerste
beeldje, datze maakte toen ze
nog een tiener was, en haar
eerste houtsnijwerk vóórdat
ze enige opleiding had geno-
ten. Ze is anderhalfjaar op de
Kunstacademie te Den Haag
geweest, maar ja, toenkwam
de oorloger tussen.

In de Antillen woont ze al
33 jaar(achtereenvolgens op
Aruba, op Curagao en op St
Maarten) en overal heeft ze
haar sporen achter gelaten,
bijvoorbeeld in het Bali Res-
taurant in Oranjestad. Op
Aruba en Curagao heeft ze
ookveel kinderkopjes geboet-
seerd, dienog inmenige huis-
kamer tevinden zijn. Op Aru-
ba heeft ze 45 leerlingen ge-
had, die bij haar thuis kwa-
men om hun talenten op de
proefte stellen, en ook op Cu-
ragao gafze tweemaal per

week les.
Overigens beperkte haar

lesgeven zich niettot de beel-
dende kunst. Ze gaf ook
danslessenen ze was gespeci-
aliseerd in Javaanseen ande-
re Indonesische dansen. Ze
trad met een groepje op bij
verschillende gelegenheden.

OpAruba werd haar naam
in één adem genoemd met de
schermsport. Ze was elf jaar
Arubaans kampioen scher-
men.Daarna ging ze zich toe-
leggen op schieten. Ze werd
weerkampioen. De mariniers
waren blij, dat ze van het ei-
land vertrok, want dan had-
den zij ook eens dekans om
kampioen te worden. Daarna
woonde het hele gezin voor
een paar jaarin Nederland.
Toenze na een paarmaanden
hoorde van schiet- wedstrij-
den, dacht ze: "Kom, laat ik
eens meedoen", en werd op
slagNederlands kampioen.

Nu zit ze elke dag op haar
balkonin haar atelieren kan
ze zich ongestoord helemaal
aan haarkunst wijden.

"En laten inbrekers het
niet in hun hoofd halen hier
binnen te komen, want ik
schiet ze voor hun raap",
waarschuwt ze onheilspel-
lend.

Alle anderen zijn welkom
in deCoral Hillkunstgallerij
op dinsdag, woensdag en don-
derdag, tussen drieen zesuur
's middags.

Ingezonden
Acuerdo di Nort

SR. REDACTOR,
Mi ta speracv bo poryudami cv
un problema. Mi tin gana dibai
demostradiahuebs, pero aworcv
gobierno a bisa sindicato por
escrito eu gobierno ta y lo sigui
respeta e acuerdo di Nort mi no
sa maskiko mi lo mesterpone ri-
ba c bordji ora di demostra.

Kiko mi mester pone:
Gobierno, norespeta acuerdo di
Nort mas?; bolbe baha onder-
standbek?; stop didunanos mu-
chanan chens pa studia afor?;
bansera skol atrobe?;stopdicrea
cupoditrabao?; bolbe mandanos
maestronan cas?; no bin eu re-
training?; no hisaplaca dipensi-
oen?; no hisa salario minimo?;
bin eu8,2atrobe?; lagaMEP sink
Aruba un biaha mas?

SenorRedactor, mi ta speraeu
bo por yudami hasi vn choice,
asina cv mi tambe por participa
cv mibordji diahuebs awor.
Di antemano danki.

SHARONBARENO
Aruba

Geen winnaar van
Scorebord nr 25

EREDIVISIE
1.Roda JC - Groningen 2-ITI
2. Sparta - Haarlem 1-0 T 1
3. DS 79 — PEC Zwolle - T 1
4. PSV - Willem II 3-ITI
5. Twente - Feyenoord 0-0 T 3
6. Utrecht -VW - T 1
7. Den Haag - Volendam 1-3 T 2
8. Ajax - Fortuna S 4-0 T 1
9. AZ - Den Bosch 0-1 T 2

EERSTE DIVISIE
10. Wageningen -Emmen - T 3
11. Graafschap - Heracles 2-ITI
12. Veendam-RBC - T 3
AMIGOE-SCOREBORD UITSLAG:
1-1-1-1-2-1-2-1-2-3-1-3

AMIGOE-SCOREBORDKLM-KANSHEBBERS:
1. H.A.K. vanBaren — LandhuisPiscaderaBerde
2. S. Capello — Argusweg 9 2x
3. I.H.Fung — SanFuegoweg 12 4x
4. D. van Geest — Mercuriusstraat 18
5. E.H.Guato — Cassandraweg 20
6.P. van Haren — Kaya Kolonchi 25
7. E.R. van Henneigen — Gladiolenweg 18
8. G. van 't Hof — Admiraalsweg 34
9. A. van Hunen-

Ipskamp — Trompetbloemweg 15
10. J.HJansen — Schoutbij Nacht 2x
11. Cornelia Maduro — Nieuwstraat 29 Aruba
12.R.F.Mesker — Redaweg3B 2x
13. A.Otten — Artillerieweg 17
14. Arts Petronella —Sta. Cruz 37 Aruba
15. H.Rodriguez — Avesweg 11
16. M.Scheepens — Paradera 131 Aruba 2x
17. Peter Smit — Flairaweg 11
18. J.F.W.G.Snijder — Van Staverenweg 11
19. P.Steenbakkers — Christinalaan 9
20.Albert van Trikt — Phoenixweg7
21.Edwin Tromp — Westpunt 3 Aruba
22.Roberto Tromp —Dominicanessestraat 26 Aruba

Comité vraagt overheid
om meer vuilnisbakken

Dit weekeinde weer
schoonmaak baaien

WILLEMSTAD — De
schoonmaakactie die het af-
gelopenweekeinde in Punda
en op verschillende baaien
van Curacao is begonnen,
wordt zaterdag en zondag
voortgezet.

Deze keer zyn de Politie Sport
Vereniging PSV en de service
clubsLions, QuotaenRotary aan
debeurt om debaaienPorto Ma-
rie, Vaersenbaai, Pestbaai en
Boka St. Michiel schoon te ma-
ken. Ook deze keer zullen leden
van deze organisaties tussen
09.00 uur vuil verzamelen dat
omstreeks 14.00uur doortrucks
van bij de Curagaose Aanne-
mersbondaangeslotenbedrijven
zal worden opgehaald.

Tijdens de schoonmaak op 19
en 20 maart hebben de clubsRo-
teract,Round Table, Willemstad
Jaycees, Kiwanis Curagao, So-
roptimists enKiwanis Piscadera
meerdan 100zakken gevuldmet
lege flessen, cups, lege snack-
verpakkingen en oude kleding-
stukken. Uit het type vuil kan
worden geconcludeerd dat de
baaien voornamelijk worden
vervuild door debezoekers dieer
hun vrije weekeinden geheel of
gedeeltelijk doorbrengen.Min of
meer hetzelfde is het geval in de
binnenstad, waar voornamelijk
jongelui op vrijdag en zaterdag-
avond rommel achterlaten, na
zich in de verschillende uit-
gaans- gelegenheden te hebben
vermaakt.

Het Comité Ban Changa Por-
koverzoektde medewerkingvan
eeniederom te helpen ons eiland
schoontehouden doorzichniette
gedragen als een "porko" door
zijn /haar rommel op straat, op
het strand ofop andere plekken
achter te laten. Op de overheid
wordt nogmaals een beroep ge-
daan om mee te werken door
meer vuilnisbakken te plaatsen
op de verschillende plekken
waar veel publiek komt. Onder
andere op destranden staan nog
steeds niet voldoende vuilnis-
bakken, zoals ook het afgelopen
weekeinde weer geconstateerd
is. Het is bovendien nodig dat

dringend gewerkt wordt aan
strenge sancties tegen vervui-
lers, in devorm van onderandere
hoge boetes en zelfs gevangenis-
straffen voor de ernstigere ge-
vallen.Aldus hetComité.

Hetcomité wijst alle amateur-
fotografen erop dat het nu hun
beurt is om devooruitgang tere-
gistreren, naar gelang de Ban
Changa Porko zich verder ont-
wikkelt. Hetpubliek wordt nog-
maals herinnerd aan het Ban
Changa Porko propaganda- ma-
teriaal dat onder andere op
dinsdagmiddag en donderda-
gochtendbij deKamervanKoop-
handel tekoop is.

Bibliobus
in wijken

WILLEMSTAD —Om de
dienst-verleningvan deopenba-
re bibliotheek te spreiden, be-
zoekt de Bibliobus (mobiel fili-
aal) sinds 15 maart afgelegen
wijken in de namiddag- en
avonduren (4-7 uur). Door mid-
del van deze mobiele biblio-
theek- voorziening wil de open-
barebibliotheek ookdegenen be-
reiken, voor wie afstand een be-
lemmeringvormt.

Aan het lidmaatschap van de
Bibliobus voor personen boven
de achttien jaaris een contribu-
tie verbonden van twee gulden.
Jeugdigen beneden de achttien
jaarkunnen gratis boeken le-
nen. In verband hiermee is het
noodzakelijk bij het inschrijven
de identiteits- kaart te tonen.
Kinderen beneden de veertien
jaar moeten een ouder of voogd
eerstdelidmaatschaps-kaart la-
ten ondertekenen.

Deze maand zullen devolgen-
de standplaatsen worden be-
zocht: dinsdag 29 maart
Buurtcentrum Groot Kwartier
van vier tot zeven uur; donder-
dag 31 maart St Luciaschool te
Bonam van vier tot zeven uur.

Sintmaartensverkeer
eist drie gewonden

PHILIPSBURG — Zondag-
morgen had een ongeval
plaats doordat een chauffeur
diebij hetnemen vandebocht
op de Bishop Hill Road zijn
pickup op de linker weghelft
manoeuvreerde.

Van de tegenovergestelde
richting naderde een personen-
wagen, en een aanrijding kon
niet worden voorkomen. De be-
stuurder en een inzittende van
de personenwagen werden licht
gewond en debestuurder van de
pickup reed door alsof er niets

was gebeurd. De politie is naar
hem op zoek.

Een ander ongeval deed zich
voor op deLB ScotRoad, toen de
berijder van een motorfiets vier
stilstaande auto's inhaalde en in
botsing kwam met een bus die
naar links afsloeg. De motorrij-
derbrak zijn been en werd in het
hospitaal opgenomen. In totaal
werden in het weekeinde acht
ongevallengerapporteerdenéén
gevalvan joyriding. De materie-
le schade wordt geschat op 15
duizend gulden.
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Cursus duurt 10 weken

Badminton-training
voor liefhebbers

WILLEMSTAD — Op
dinsdagavond 5 april start
badmintonclub Cadushi een
training voor beginnende
spelers. Deze training wordt
gegeven in het Sentro Depor-
tivo Körsou van 20.00 - 21.00
uur.

Deze trainingen zijn zowel
voor de beginnende leden van
Cadushi alsvoor hen diein club-
verband willen gaan spelen. De
training worden gegeven door
Armelies Ackermans en zal tien
weken duren. Leden van Cadus-
hi betalen hiervoor tien gulden.
Niet-leden betaleneen inschrijf-
geld voor het lidmaatschap van
vijftien gulden. De contributie
per maandbedraagt ook vijftien
gulden.

De speelavonden van Cadushi
zijn op maandagavond in de
sporthal vanRust & Burghen op
dinsdagavond in de sportzaal
van het SDK. Zij die twijfelen
zijn van hartewelkomop eenvan
deze avonden en kunnen een
avondje met de andere ledenvan
de clubmeespelen. Zekunnen la-
ter beslissen of het ze bevalt en
alsnog lid worden.

HEERENVEEN- Tijdens de
estafette van het ijsgala dat on-
langs in hetThialf-stadion werd
gehouden, gaf de drievoudige
gouden medaille-winnares van

de Olympische Winterspelen in
het Canadese Calgary, Yvonne
van Gennip, met veel genoegen
kroonprins Willem Alexander
een behulpzaam duwtje.

1015 km in 5 dagen en 17 uur
Griek geeft 12 uur voorsprong

en wint alsnog Super-Marathon
MELBOURNE— De Griek

YiannisKouros heeft voor de
derde keer de 'Super-
Marathon' van Sidney naar
Melbourne over 1015kilome-
ter gewonnen.

Opmerkelijk is datKouros
twaalf uur na de andere 43
deelnemers startte om ze
meerkans te geven. De Griek
was vijf dagen en zeventien
uur onderweg.

De temperatuur tijdens de
wedstrijd was opgelopen tot
meer dan dertig graden. "Ik
had nog nooit in dergelijk
weer gelopen", zei Kouros na-
dathijdefinishlijn was gepas-
seerd. "Ik was doodop en voel-
de me ziek."

Kouros, die van de Austra-

lische kranten de naam 'De
GrieksePijl' kreeg, verdiende
bijna 35.000 gulden met zijn
overwinning en een bonus
van 7000 gulden voor het
overwinnen van de handicap
in tijd. Tijdens derace sliep hij
niet meer dan vier uur.

Toen de Griek finishte
moest zijn grootste concur-
rent, de NieuwzeelanderDick
Tout, nog 25kiolometer afleg-
gen. De JoegoslaafDuson
Mravlje. lag daaralsnummer
drie weer 20 kilometer
achter. De eerste vrouw, Ele-
anor Adams uit Groot-
Brittannië, liep 150 kilome-
terachterKouros op detiende
plaats. De deelnemers heb-
ben tot vrijdagnacht de tijd
om binnen te komen.

Achterstand in verlenging weggewerkt: 2-1
Jong Oranje schrijft historie
door plaats in halve finales

UTRECHT — Jong Oranje mag in april gaan proberen vi>
Griekenland de eindstrijd van het Europees kampioenschap
voor spelers onder de21 jaarte bereiken. De jongeinternatio-
nals van bondscoach Nol de Ruiter hadden woensdag in
Utrecht 120 minuten nodig titelverdediger Spanje uit te scha-
kelen. De spelers gaven dein Murciabehaalde voorsprong (1 -
ö) in de normale speeltijd uit handen. Van Loen en Viscaal
schotenJongOranje in deverlenging voor heteerstin dehisto-
rie van deKNVB naar de laatstevier van hetevenement.
De kwalificatie voor de halve fi-
nales brengt de voetbalbond in
pen lastig parket. De twee wed-
strijden tegen Griekenland moe-
ten voor 30 april gespeeld wor-
den. Het programma is door
achterstallige competitie- wed-
strijden, bekerduels en de ko-
kende Europacup-ronde overla-
den. Competitieleider Jan Huij-bi'egts kan binnen enkele dageneen verzoek van De Ruiter ont-vangen in ieder geval de beker-
ronde van 13 april te schrappen.
£°dat hij die week kan beschik-ken over de PSV- en de Ajax-
'sPelers. Op die datum zal de
perste confrontatie met de Grie-ken moeten plaatsvinden. Op 27
aPril moet dan de tweede wed-
*trÜd in Nederland volgen. "Ik
"°op dat Huijbregts een gaatje
°P de kalender vindt. Anders
Wordt het moeilijk de selectie in-

te houden", zei DeRuiter naafloop.
GOEDE STARTPOSITIE. De uitgangspositie van Jong

Uranje was woensdagavond
Soed. De ploeg had vier weken
Seleden in Murcia verrassend de
*>nst naar zich toe getrokken
Qoor een doelpunt van verdedi-r Plomp, die in de voorlaatste
"Hnuut een strafschop benutte.

ooi De Ruiter was het aanlei-ng in Utrecht met een defen-*ef ingestelde ploeg te begin-gen. VanEek, diedewedstrijd in
dooreen schorsing miste,

erd in het centrum aan Plomp
gekoppeld.Linskens, dit seizoenen enkele keer in de hoofd-macht van PSV aanwezig, werdpis vijfde verdediger toegevoegd.
Ue Ruiter gokte op 0-0.Na twintig minuten bleek dej=°ach verkeerd gegokt te heb-
|en. Linskens verloor zijn te-
genstanderBeguiristain even
«it het oog. De Spanjaard
Plaatste de bal voor het doel,waar Loren van zijn tegenspeler
j»an Eek allevrijheidkreeg in te

Via devingertoppenvan"eG°eijknikte de spitsvanReal&ociedad raak: 0-1

Nu het doelpunt probeerde de
Jong-Oranjeploeg de wedstrijd
naar zich toe te trekken. In de
eerste helft kwam daar weinig
van terecht, want de Spanjaar-
den gaven libero Plomp weinig
gelegenheid op te komen. Daar-
door moest Van Eek de opbouw
voor zijn rekening nemen, het-
geen de Den Bosch-speler moei-
lijk afging.

Slechts Ellerman kreeg nog
voor rust uitzichtopde gelijkma-
ker. De Spartaan maaide vlak
voor het Spaanse doel over de
bal. Op dat moment had Spanje
al met2-0 moeten voorstaan. Al-
dana mocht alleen opDe Goeij af.
De spits van Castilla mikte via
het been van de doelman naast.

TWEEDE HELFT
1 Ook DeRuiter zag in dat zijn
ploeg in aanvallend opzicht
schromelijk tekort schoot. In de
rust reorganiseerde de
Utrechter zijn formatie. De fa-
lende VanEek bleefaan dekant.
Viscaal was zijn vervanger.
Achterin nam Lankhaar zijn
vertrouwde positie als voorstop-
per weer in enkon Linskens zijn
favoriete plaats alsrechtsback
weer innemen. De veranderin-
gen deden de jonge ploeg goed.
VanLoen, ook weer terug na een
schorsing, kreeg Viscaal naast
zich.

Het duokreeg directenige mo-
gelijkheden op de gelijkmaker.
Viscaalmiste op twee metervan
hetSpaanse doel.De uithaal van
Van Loen belandde via een
Spaanse verdedediger naast het
doel. Eenkwartiervoor heteinde
gokte De Ruiter nogmaals. Hij
naaide verdediger Van der Meer
naar de kant. Jeroen Boere
moest de activiteiten voor het
doelvan detegenstandervergro-
ten. De jonge spits van De
Graafschap liep binnen enkele
minuten tegeneen gelekaart op.
JongOranjekreeg meervat opde
Spanjaarden, maar de gelijkma-
kerbleefuit. De jongegarde ont-
snapte zelf vlak voor tijd weer
aan de tweede Spaanse t refter,
toen Witschge vlak voor de doel-

lijn een _rhot blokkeeerde met
zijn arm.

VERLENGING
De 0-1 na negentig minuten

verplichtte de twee elftallen nog-
maals 30 minuten te strijden. In
deextra speeltijd toonde deploeg
van De Ruiter veerkracht. Doel-
man Inzue hield Viscaal en Wil-
lems af' van de gelijkmaker, die
uiteindelijk toch viel. Viscaal
strompelde met de bal hetstrafschopgebied binnen. De balbleef voor de voeten van VanLoen liggen, diekalm bleefen dejuiste hoek uitzocht. De Span-jaardenreageerden zich af metaanslagen op debenen van de te-genstander.

Scheidsrechter Halle deeldetweekeer geeluitaanRoberto enFerreira, maar de stemmingbleefvijandig. Tot Viscaal deex-
ecutie voltrok. Ellerman, die inde laatste minuut met èen been-wond van het veld werd gedra-
gen, ontweek de Spaanse bui-tenspelval. Zijn soloeindigde inhet strafschopgebied. Viscaalpikte de bal op en deponeerde debal over Unzue in het doel: 2-1.

ANGST VOOR GULLIT
Engeland had woensdag tien

minuten nodig te wennen aan
Oranje, dat alle gelegenheid
kreeg hetbalgevoel te ontwikke-
len. Bovendien was deangst van
deEngelsen voor Gullit haastop
de tribunes voelbaar. De zwer-
vendevedette van AC Milan was
een voortdurend aanspeelpunt
en zijn directe bewaker Adams
moest herhaaldelijk zijn zware
karwei delegeren aan anderen.

Toen de koppeltjes zich had-
den gevormd, durfde het team
van Bobby Robson ook aan aan-
vallen te denken.De Brittenkre-
gen daarbij betere invallen dan
Oranje.De treffervan deopgeko-
men Watson werd door de
Oostduitse arbiterProkop gean-
nuleerd wegens buitenspel.

Het doelpunt van Lineker
kreeg wel zijn goedkeuring. De
dure aanvaller van Barcelona,
die in Catelonië met de slechte
prestaties mcc omlaag glijdt,
sprintte op een pass van Stevens
Silooy enKoeman eruit. De twee
Nederlanders hinderden hem
behoorlijk, maar niet zwaar ge-
noeg om deuitzijn doel gekomen
Van Breukelen afdoende te hel-
pen: 1-0.

ANTWOORD ORANJE
Even leek Oranje sprakeloos.

Het antwoord liet vier minuten
op zich wachten. Koeman, die
het terecht uitzijn hoofd liet net
zoveel in te schuivenals in de va-
derlandse competitie, doseerde
zijn aanvallende acties bereke-
nend. De PSV-er met deperfecte
trap had zijn befaamde
rechterschoen met een laser-
straaltjeverbonden met devrijs-
taande man veertig meter ver-
der. De eerste strak-fluwelen
pass had al succes. Wouters ging
diep, werd op maat aangespeeld
en zette hard voor. Adams, die
door de nabijheid van Gullit bib-
berbenen kreeg, schoot in eigen
doel: 1-1.

De snelle gelijkmaker bete-
kende natuurlijk doping. Splij-

tende passes, subtiel en
technisch getik en als de kans
schoon leek snel en gevarieerd
aanvalsspel. De voorsprong, die
Bosman Nederland in de 26e mi-
nuut bezorgde, was debekroning
van zon fraaie Oranje-
aanvalsgolf. Via de lijnKoeman- Gullit kwam debal voor de voe-
ten van Van Aerle terecht. De
Eindhovense middenvelder, die
tot dan nog niet veel had laten
zien, zette laag voor. Bosman
dook voor Watson en liet de 38-
-jarigePeter Shiltonkansloos.

De controle die het Neder-
lands elftal daarna uitoefende,
kreeg het met bijna 75.000
toeschouwers gevulde Wembley
stadion - vlak voor rust stroom-
den er nog steeds mensen naar
binnen - behoorlijk stil. De 1500
Nederlandse aanhangers, die de
oranje sjalen en petjes in de zak
hielden om niet te uitdagend
over tekomen, warenverbaalop-
permachtig.

SUPERIORITEIT ORANJE
Beardsley viel na een ingreep

van Troost uit met een blessure
aan de linkerknie. Hateley ver-
ving hem niet slecht. Dat Enge-

land desondanks onzeker over-
kwam, was een gevolg van de su-
perioriteit die Oranje in die fase
uitstraalde. Hoogstandjes van
Mühren en Vanenburg, de
zelfverzekerdheid van Koeman
en de scherpe, professionele aan-
pak van de mandekkers Silooy
en Troost maaktenvan deEngel-
sen weliswaar fysiek sterke,
maar niettemin hulpeloze dra-
vers.

In de tweede helft veranderde
weinig. Nederland bleef heer-
sen. De voorsprong werd echter
niet uitgebreid. AjaciedWouters
kon zich dat aanrekenen. Hij be-
sloot zelf te schieten in plaats
van debal aan Bosman te laten,
dieer beter voor stond.

Toch toestemming
voor Oleg Blochin

WENEN — Oleg Blochin
mag toch naar Oostenrijk.

De man die dertien jaar gele-
dentot Europees voetballer van
het jaarwerd uitgeroepen, blijkt
van de autoriteiten in zijn land
alsnog toestemming te hebben
gekregen het landteverlaten.

Hij wordtvrijdag verwacht bij
de Oostenrijkse tweede klasser
Vorwaerts Steyr. Blochin wordt
daar trainer/speler. De sponsor
van Steyr heeft het Sovjetrus-
sische sportbureau voor Blo-
chinsoverkomst 170.000 gulden
betaald.De Sovjetrussische aan-
valler, die een contract voor an-
derhalfjaar tekende, krijgt zelf
wat minder: 5500 gulden per
maand, vrij onderdak voor het
gezin en een middenklasser als
dienstauto.

SPORTAGENDA
MALTA AMSTEL

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
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 totna 02.00uur;zondagvanaf
13.00uur.

SCHAAKVERENIGINGCURACAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.
SCHAAKVERENIGINGJANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaktesen -trainingvoor dejeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

SBCSTA ROSA WHITE SOX/NABCO
(t.g.v. 25-jarigbestaan)
18.30uur Heilige Mis - StaRosa de Lima-

kerk.
20.00-22.00uurReceptie - ClubStaRosa.

UITVALLENGULLIT
Hetuitvallenvan Gullit, dieer

de voorkeur aan gaf een dij-
beenblessure niet langer op de
proef te stellen, en vervangen
werd door Kruzen, gafRobsons
basis weer enige moed. Terwijl
de Europese voetballer van het
jaarnogliep tezwaaiennaarzijn
Engelse fans op detribune, sloeg
Adams toe.De 21-jarigeverdedi-
ger maaktezijnfout uitdeeerste
helft goed. Hij scoorde na een
vrijetrapvan links methethoofd
de gelijkmaker. Van Breukelen,
die de doellijn had verkozen bo-
ven een poging de voorzet te on-
derscheppen, waskansloos.

Na dat doelpunt was van een
hegemonie van Nederlandse zij-
de geen sprake meer. Hoddle
(voor Webb) en Wright (voor
Robson) gaven de Britten nieu-
we impulsen. Barneszorgde voor
vaart langs de grond en Hateley

voor gevaar op hoogte. Michels
zag hetgevaarenzette een extra
verdediger in. Van 't Schip
maaktedaarbijplaats voorKoot,
die op deze manier zijn inter-
land-debuutvierde.

Van 29 maart tot en met 2 april
Vijf landen op Curasao voor
internationaal bowlingtoernooi

WILEMSTAD — Vanaf 29
maart toten met 2aprilwordt
in de Damacor Bowling Club
hettweede Eastern Internati-
onal Bowling Tournament
Curacao georganiseerd door
de Curacao BowlingAssocia-
tion(CUBOA). Naast Curacao
nemen teams uit Costa Rica ,
Aruba, Puerto Rico, de Vere-
nigde Staten en Venezuela
deel.

Op de gisteravond gehouden
persconferentie maakte CU-
BOA-voorzitterEmely deJongh,
in het bijzijn van een aantal
anderebestuursleden, het prog-
ramma voor dittoernooibekend.
Naast de wedstrijden, heeft het
bestuur ook gezorgd dat de bui-
tenlandse gasten en de Curagao-
se deelnemers ook na de wed-
strijden met een activiteit wor-
denvermaakt.

Dinsdagavond wordt het toer-
nooi in de Damacor Bowling
Club aan deChuchubiweg offici-
eel geopend,waarna de deelene-
mers 'Pot-Bowling' gaan spelen,
een soort warming-up voor het
echte toernooi-gebeuren.

Het eigenlijke toernooi start
woensdagmorgen om 09.00 uur.
Er nemen maximaal 24 teams
deelaan hettoernooi. Gezien het
aantalbanen waaroverbeschikt
kan worden en het beperkt aan-
tal dagen is een grotere opzet
niet mogelijk. Er wordt gestre-
denin mixed teams (1 dameen 2
heren), heren-dubbel, dames-
dubbel, heren-enkel en dames
enkel.

Aruba komt met vijf teams,
PuertoRico met vier, CostaRica
en Venezuela met elktwee en de
Verenigde Staten met een team.
Curagao speelt met tien teams.
In dit totaal kan op het laatste

moment nog een wijziging ko-
men. Een uitnodiging voor Gua-
temala en Colombia werd nog
nietbeantwoord. Panama moest
afzeggen gezien de toestand in
het land.

De Curagaose teams worden
elk door een sponsor gesteund.
Het team, waarvan wordt ver-
wacht dat zeerg hoog zullen ein-
digen, gesponsord door Clima
Cars, bestaat uit Gerda Hoy,
Henk Nagtegaal en Joop van
Buren.

Andere kanshebbers op een
van de vele prachtige zelfge-
maakte prijzen zijn deArubaan-
se Edna Maduro, vorig jaarwin-
nares, Fares Daou, vorig jaar als
eerste geëindigden Eddy Noord-
star. Een ieder is op de toernooi-
dagen van harte welkom in de
kleine, maar zeer gezellige Bow-
lingclub aan de Chuchubiweg.

BEWAKER GULLIT SCOORT GOAL VOOR ORANJE EN ENGELAND
Zwakke start wordt omgezet inprachtig voetbal
Gelijkspel (2-2) Oranje in
Wembley prachtige prestatie

LONDEN — Hetresultaat telde niet, zo was van beidezijden
vooraf verzekerd, maar toen scheidsrechter Prokop
woensdag in het Wembley-stadion voor de laatse maal floot,
was er bij Oranje toch sprakevan enige opluchting. Engeland
op eigen terrein een gelijkspel (2-2) afdwingen is nogaltijd een
prestatie, die gezien mag worden. Of hetnu alleenom de pun-
ten ofalleen om deeer gaat.

In het goed gevulde Wembley
stadionbegon het Nederlands
elftal de aanloop naar hetEuro-
peeskampioenschap met vlagen
van goed voetbal. Hetbegin was
zwak, mede als gevolg van de de-
fensieve aanpassingen door het
afzeggen van Spelbos en Van
Tiggelen. Een snelle
achterstand was het gevolg.

De ommekeer volgde halver-
wege de eerste helft met een ei-
gen doelpunt van Adams en een
prachtige kopbal van Bosman.
Daarna heerste de selectievan
Rinus Michels tot 25 minuten
voor tijd met beheerst, technisch
verzorgd en bij vlagen zeer doel-
gerichtvoetbal. Toen Adams zijn
plaaggeest Gullit geblesseerd
naar dekleedkamer zagverdwij-
nen was de opluchting bij de
jongste Engelsman op het veld
groot. In dezelfdeminuuttooghij
bij een vrije tap weer mee naar
voren. ledereen bleef staan
waardoor Adams slechts zijn
hoofd tegen de bal hoefde te
drukken. De partij bleef daarna
in evenwicht, Nederland liet op
Wemnbley zien over hele goede
kaarten te beschikken voor Dus-
seldorf, waar op 15 juni tegen
Engeland echt iets op het spel
staat.

Bridge-uitslagen
Asiento dames

WILLEMSTAD — Bridge-
club Asiento (dames) heeft
dinsdagmorgen 22 maart de
vijfde ronde van het Paas-
toernooi gespeeld. Winnaars
werden de dames Boer - Van
Vliet.

Zeven dames-paren haalden
een score van boven de 50.-. De
uitslagen van de5erondezijn als
volgt:
1. Boer - Van Vliet: 62,59%; 2.
Breusers - Mesker: 59,18%; 3.
Van Beek - Blankevoort:
57,14%; 4. Boudewijns - Kruis-
heer: 55,44%; 5. Schouten -
Sheeser: 54,42%; 6. Hansen -Van Henegouwen: 53,40%; 7.
Voorn -Brandt: 51,02%.

0-0-0-0-0
AUTOSPORT/PARIJS — De
kans is groot, datderally Parijs -Dakar, die dit jaaraan zes men-
sen het leven kostte, derally Al-
giers - Dakar wordt. De barre
woestijntocht moetvan 25dagen
worden ingekort tot 15 of 16 da-
gen. De Franse sportminister
Bergelin opperde vrijdag diemo-
gelijkheidnagesprekken metor-
ganisator Sabine en Balestre
van deinternationale Autosport
Federatie.

Verrassende uitslagen:

Vele gelijke spelen
in Bundesliga-top

BONN— De uitslagen en de
stand na de midweekse wed-
strijden op dinsdag- en
woensdagavond in de
WestduitseBundesliga zijn:

Leverkusen - Schalke '04:3-2;
VFBStuttgart -Hannover '96:3-
-1; Borussia Mónchengladbach -
FC Homburg: 0-0;VFLBochum -I.FC Kaiserslautern: 1-1; Bay-
ern München - FC Köln: 2-2;
Uerdingen -Karlsruher SC: 4-2;
Waldhof Mannheim - Eintracht
Frankfurt: 22; Hamburger SV -FC Nürnberg: 2-2; Borussia
Dortmund - Werder Bremen: 0-
0.

De stand is nu in de Bundes-

liga:
1.Werder Bremen 25 39
2. Bayern München 25 37
3. I.FCKöIn 25 35
4. VFB Stuttgart 25 32
5. I.FC Nürnberg 24 31
6. Borussia MG 25 27
7. Leverkusen 25 25
8. Hamburger SV 24 24
9. Eint. Frankfurt 25 23
10.Karlsruher SC 25 22
11.WaldhofMannheim 24 21
12.Bor. Dtrtmund 24 20
13. Hannover '96 24 20
13.Kaiserslautern 25 20
15.VFL Bochum 24 17
16. Schalke '04 24 17
17. Uerdingen 24 17
18.FC Homburg 25 15

3e Ronde Liga Amistad-toernooi
Lucas Bols wint met grote
cijfers van Cheprok: 15-7

WILLEMSTAD — Zondag
is op het Suvek-softballpark
de derde serie van hetLiga
Amistad softbal-toernooi af-
gewerkt. De grootste over-
winningvan de dagkwam op
naam van Lucas Bols. De
ploeg versloeg Cheprok met
15-7.

Luvac Jawsopende 's morgens
om 10.00 uur de serie van vier
wedstrijden. Carpatula was de
tegenstander. Luvac Jaws won
het duel met 5-1. Bill de Windtkreeg alswerper veel steun van
zowel zijn verdediging als zijn
aanval. Verdedigend greep Lu-
vac Jaws slechts eenmaal mis.
Aanvallend sloeg deploeg negen
keer debal vooreen honkslaghet
veld in. Sherman Martina (1),
Railly Toppenberg (2) en Oswin
Martis (2) leverdeneen grotebij-
drage met hun hits. Patrick Ma-
duro, verliezende werper, zag
slechts MarlonRog een perfecte
score slaan (2 uit 2). Maar de in
totaal vierhitsvan Carpatula le-
verden slechtseen run op.

Voor de 15-7zege opCheprok
had Lucas Bols 16 hits nodig,
waaronder één homerun van
Maduro, dieeen score van 3 uit3had. Lucas Bols maakte in hetveld vijffouten. Ondanks de drieveldfouten en tien hits kwamCheprok toch nietverder dan ze-
ven runs. Zelfs twee homeruns
van White, die verder 3 uit 4
sloeg, konden niets aan de score
veranderen.

Swift heeft de twijfelachtige
eer de meeste veldfouten te heb-
ben gemaakt in het weekeinde.
Desondanks wist de ploeg toch
met een scorevan 10-5van Agui-
las te winnen. Swift hadvoor de
tien gescoorderuns slechts 5hits
nodig. Op de10hitsdoorAguilas
geslagen, werden slechts 5 runs

gescoord
Veteranos won in het laatste

duelvan dedagmet 8-5 vanBBK
(BatiBalaKore). Inditduel wer-
den de minste veldfouten ge-
maakt: 2, eerlijk verdeeld over
beide partijen. Paul Landburg
en Carol Jansen sloegen een ho-
merun. Wim Felica mochtna af-
loop defelicitatiesvan verliezen-
de collega Martis in ontvangst
nemen.

Hetprogrammavoor komende
zondag luidt:
10.00uur: Veteranos - Awa Lim-
pi; 12.00 uur: Swift - Love Ice;
14.00 uur: Lucas Bols - BBK;
16.00uur: Carpatula - Aguilas.

De wedstrijden worden op het-
Suvek-ballpark gespeeld.

Topscorers in
eerste divisie
DEN HAAG — De top van

de betere schutters in de
eerste divisie is hetafgelopen
weekeinde niet succesvol ge-
weest. Slechts Schapendonk,
vierde op de lijst, voegde een
trefferaan zijn totaal toe.

De lijst zieter als volgt uit:
1.Van derWiel (RKC) 27
2. Boere 16
3. Janssen(NEC) 15

Schapendonk (RKC) 15
5. Vroomans (Ein) 14
6. Small(Vit) 13

Van derArk (Cam) 13
8. Elberse (Gra) 12
9. Verbeek (MW) 11

Talan (Vit) H
Rasstaat (NEC) 11
Aerts(NEC) n
TenCaat(Vee) n
Arts(MW) il

15.Brard (RKC) 10
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Bevolking Peru neemt snel toe
LIMA — De bevolking van

Peru bedraagt tegen het mid-
den van dit jaar21,2 miljoen
zielen.De bevolkings- aan-
was wordt omschreven als"vrij snel".

Zo heelt het particuliere on-
derzoek-bureau Amidep bekend
gemaakt. Blijft dezelfde groei-
trend aanhouden dan zal Peru

legen nei jaar 2000 zo n ueilig
miljoen inwoners telle". Wan-
neer men echteroverga, t tot ge-
boorte- regeling zal het ■ïogelijk
zijn om de groei teremmen zodat
er dan het jaar2000 27 miljoen
inwoners zijn. In 1940 nog telde
Peru 6,2 miljoen inwoners.
Sindsdien is debevolkings- groei
van anderhalf procent verdub-
beld tot drie procent in 1960.

ANGST UITLEVERING
Een soortgelijke uitspraak in

december ten aanzien van een
andere coca- chef, namelijk Jor-
geLuis Ochoa,veroorzaakte een
rel. Deze was bij een verkeers-
controle tegen de lamp gelopen.
Een rechter gelastte toen zijn
vrijlating. Daarover was men in
Washington inalle staten waar-
bij zelfs economische sancties
werden aangekondigd. Deze
Ochoa wordt gezien als de twee-
de man in het Kartel van Me-
dellin.

Met de nieuweuitspraak in de
hand is hetonmogelijkgeworden
om Colombianen uit te leveren
aan de VS voor berechting al-
daar in verband met drugsza-
ken. Uitleveringaan Amerika is
hetergste watdrugs- verdachten
kan overkomen, reden waarom
met hetoog op eventueleuitleve-
ring herhaaldelijk actieszijn ge-
voerd door de drugsmafia waar-
bij rechters en andere belangrij-
ke figuren uit de weg werden ge-
ruimd. Eerder was door de
rechterlijke macht van Colom-
bia ook het bestaande uitleve-
rings- verdrag ongrondwettig
verklaard en wel op formele
gronden.

ONDERZOEK
Met inzet van drie helicopters

en veel manschappen in een on-
gekend grote operatie probeerde
het leger de luxevillaLos Lagos
waarin men wist dat Escobar
zich bevond te omsingelen. Toen
dering zich sloottrad een uiterst
modern waarschuwings- sys-
teem in werking zodat Escobar
met zijn lijfwachten en vrienden
gewaarschuwd werd. Al schie-
tend alswasheteenfilm ontkwa-

men zij aan de soldatendie daar-
na maar een speurtocht begon-
nen naar een van de be-
langrijkste chefs van hetKartel
van Medellin.

De villavan Escobar enzijnbe-
zittingen werden woensdag aan
een minutieusonderzoek onder-
worpen. Vooral de documenten
en bandopnamen welke men in
beslag nam. Men zegt datmende
hand heeft gelegd op belangrijk
materiaal. Tegen Escobar loopt
een arrestatie-bevel evenals te-
gen de andere leiders van het
Kartel van Medellin: de gebroe-
ders Juan-David, Fabio, en Jor-
ge-Luis Ochoa Vasquez en Gon-
zalo Rodriguez Gacha. Volgens
de Amerikaanse autoriteiten
verzorgt ditKartel tachtig pro-
cent van de cocaine- aanvoer
naar de VerenigdeStaten.

ZWARE SLAG VOOR ANTI-DRUGSSTRIJD
Aanslagen oppoliticus, kranten VS-ambassade
Rechter Bogota: aanhoudings-
bevel coca-chef niet legaal

BOGOTA — Opnieuwheeft
een Colombiaanse rechter
roet in het eten gegooid wat
betreft de eventuele uitwij-
zing van Colombiaanse
drugs- verdachten aan de
Verenigde Staten. Het aan-
houdings- bevel tegen Pablo
Escobar Gaviria als een der
coca- chefs ongrondwettig te
verklaren. Het leger bleefuit-
zien naar deze Escobar, die
kans heeft gezien dinsdag te
ontkomen aan een groot-
scheepse militaire operatie.
Inmiddels ishet hoofdvan de
bewakings- dienstvan hetCo-
lombiaanse dagblad El Co-
lombiabij eenaanslag om het
leven gekomen. Ook een Con-
servatief- -parlementslid trof
eenzelfde lot. Op de Ameri-
kaanse ambassade in Bogota
werd verder door M- 19 een
raket afgevuurd.

Het op 5 januaridoor derege-
ring uitgevaardigde arrestatie-
bevel tegen Escobar druist vol-
gens eenrechter in Bogota tegen
de grondwet in. Dit bevel was
uitgevaardigd vooruitlopend op
een mogelijkeuitlevering aan de
VS. Volgens de dienstdoende
rechter gaat dezevlieger nietop,
omdat het bevel is gebaseerd op
een internationaal verdrag dat
niet langervan kracht is.

AANSLAGEN
Het geweld blijft huishouden

in Colombia. Bij het dagblad El
Colombiano telde men de derde
aanslag sinds een paarmaanden
waarbij men aanneemt dat de
drugsmafia achter deze actieszit
omdat hetblad uiterstkritisch is

over de handelaren in verdoven-
de middelen.

Bij de aanslag van woensdag
kwam Jorge Alberto Stefan Go-
mez om het leven, terwijl zijn
dochtertje gewond raakte. Hij
was hethoofd van debewakings-
dienstbij deze krant. Men stond
hem bij zijn woning op te
wachten toen hij metzijnechtge-
note en hun dochtertje wilde
weggaan. Zijn vrouw bleefonge-
deerd. De aanslag was het werk
van meer danéén aanvaller.

DADERS ONTKOMEN
In november was de directeur

van hetblad, JuanGomez Marti-
nez, het doelwitvan een misluk-
te poging om hem te ontvoeren.
Hij werd onlangs gekozen tot
burgemeester van Medellin. Er
ontploften kortgeleden ook een
paarbommenbij hetgebouwvan
El Colombiano.

Het Conservatieve congreslid
Alvaro Arevalo Ferrero werd
dodelijk getroffen bij een aan-
slag in het gemeentehuis van
Ocana in het departementNorte
deSantander.Ookhierbij waren
verschillende schutters actief,
onderwie een vrouw. De daders

ontkwamen. Volgens de familie
was het congreslid nooit be-
dreigd en was hij in de stad zeer
geliefd.

Mensenrechten-
militant Cuba
onder huisarrest

MIAMI—De woningvan de
Cubaanse dissident Ricardo
Bofill in Havana werd dezer
dagen omsingeld door men-
sen die protesteerden tegen
zijn activiteitenop het gebied
van de mensenrechten. Hem
zouhuis-arrest zijn opgelegd.
Zo meldt deMiami Herald.

Bofill die voorzitter is van de
Cubaanse mensenrechten- com-
missie werd gedwongen in zijn
woning terug te keren toen hij
dezewildeverlaten, zo verklaar-
de Jerry Scott, de pers- attaché
van de Amerikaanse delegatie
op Cuba. De demonstratiebij de
woning van Bofill zou van rege-
ringswege zijn georganiseerd.
Bofill was al geruime tijd het
mikpunt van hinderlijk volgen
envan beledigingen wanneerhij
bijvoorbeeld in een bus zat. Van
diplomatieke zijde werd gezegd
datHavana blijkbaar bezig was
meteen actieomBofills image in
discrediette brengen.

Beroep op terrorisme-wet
BBC en ITN
geven video
aan politie

LONDEN —De BBC en ITN
hebbenwoensdagalsnog een
filmband aan de Noordierse
politie afgestaan met beelden
die zaterdag zijn opgenomen
tijdens een begrafenis in Bel-
fast waar twee Britse solda-
ten werden gelyncht. De tele-
visie- maatschappijen lieten
weten datzij deband na over-
leg met hun juridische advi-
seurs hebben afgegeven toen
de politie zich beriep op de in
Noord- lerland geldende wet
op terrorisme- bestrijding.

Aanvankelijk weigerdenBBC
en ITN devideobandaf te geven,
omdat zij naar eigen zeggen in
hun taak om hetpubliek zo goed
mogelijk van nieuws tebedienen
niet informantvan depolitie wil-
den worden en de betrokkken
journalisten wilden bescher-
men. Sommigenvan henzouden
al zijn bedreigd omdat zij zouden
hebben meegeholpen bij het
identificeren van terroristen.
Premier Thatcher trok dinsdag
fel van leer tegen BBC en ITN.
Zij beschuldigde de maatschap-
pijen ervan door te weigeren de
politie te helpen aan dekant van
de terroristen te staan. "Men
staat aan de kant van de justitie
of men staat aan de kant van de
terroristen".

ACTIE VAN M-19
De guerrilla-beweging M-19

heeft de verantwoordelijkheid
opgeëist voor het afschieten van
een raket op de Amerikaanse
ambassade in Bogota. Daarbij
deden zich geen persoonlijke on-
gevallen voor. Ook de schadebleef beperkt aan het dak. Een
tweederaket werd tijdigontdekt
en door de politie onschadelijk
gemaakt. Het gingom M-5 ra-
ketten welke met de hand kun-
nen worden afgevuurd, wat een
kwestie vaneenpaarminuten is.
De actie was bedoeld als een pro-
test tegen deAmerikaanse inter-
venties inPanamaen Honduras.
De uitvoeringwas toevertrouwd
aanhet OmarTorrijos- comman-
do, genaamdnaar de sterkeman
van Panama die bij een vlieg-
tuig- ongeluk om het leven
kwam. De actie werd uitgevoerd
op een uurin de avond dat het op
de betrokken straat erg druk
was. De daderszijn ook indit ge-
val niet gevonden. COMMENTAREN

De Britse vereniging van jour-
nalisten stond zonder voorbe-
houd achter deBBC en ITN toen
zij deopnamen niet wilden afge-
ven. De controverse wasook aan-
leiding tot commentaren in de
krant. "In deoorlog tegen de wil-
de dieren van het IRA, kan men
nietneutraalblijven", schreefde
conservatieveSun. The Indepen-
dat kritiseerde "het simplis-
tische standpunt" van premier
Thatcher.

Een BBC- woordvoerder zei
woensdag in het BBC- journaal
dat defilmband geenbeelden be-
vat van defeitelijke lynchpartij.
Volgens hem heeft depolitie dan
ookweinigaanhet materiaal dat
vanuit de lucht is gefilmd. De
korporaals werdendoor een woe-
dende menigte begrafenis- gan-
gers uit hun auto gesleept, met
ijzeren staven afgeranseld, uit-
gekleed en vervolgens dood-
geschoten.

President Sarney van Brazilië wint slag:

Parlement kiest voor
presidentieel systeem

BRASlLlA —President Jo-
se Sarney van Brazilië heeft
een grote overwinning be-
haald en met hem de
strijdkrachten doordat de
grondwetgevende vergade-
ring zich met een duidelijke
meerderheid uitsprak voor
handhaving van het presi-
dentiele systeem waarbij de
bevolkingvia een directever-
kiezing zijn president kiest
voor een eenmalige ambtspe-
riode van vijf jaar. Deze be-
slissende en historische ver-
gadering werd gekenmerkt
door soms hoogoplaaiende
emoties.

Het wasvoor het eerst datvan
de grondwetgevende vergade-
ring alle leden aanwezigwaren;
namelijk 559. In een avond- ver-
gadering sprak een meerderheid
van de parlementariërs zich uit
voor een vijfjarige ambts- perio-
de.Er was ook een voorstel inge-
diend voor een vierjarige perio-
de.Met 304stemmenvoor en 223
tegen haalde hetvoorstelvanvijf
jaarhet. Er waren toen 530 par-
lements- leden aanwezig. Voor
een dergelijke periode had Sar-
neyzich uitgesproken.

In een vergadering welke drie
uur te iaat begon en waarin het

soms tot emotionele taferelen
kwam sprak devergaderingzich
met344 stemmenvoor en 212 te-
gen uit voor het presidentiele
systeem. Bij beide vergaderin-
gen waren er steeds drie stern-
onthoudingen. Hetbesluithoudt
in dat Brazilië het systeem be-
houdt waarin een machtige pre-
sident aan de macht is, die tege-
lijk staatshoofdis, regerings- lei-
der en opperbevelhebber van de
strijdkrachten.

Voorhandhaving van het pre-
sidentiele systeem hadpresident
Sarney zich ingespannen. Hij
wist zich daarbij gesteund door
hetleger datbijverschillende ge-
legenhedenhad latenblijken dat
men nietsmoest hebben van het
systeem waarbij de president
een symbolische figuur is en
waarbij deregering feitelijk on-
der leiding staat van een pre-
mier. Het wa,s duidelijk dat het
lsger het heel moeilijk zou ne-
men dathethuidige systeem zou
worden afgeschaft.

President Sarney was danook
duidelijk in zijn nopjes toen de
uitslag bekend werd. "Dit is de
beste beslissing in het belang
van het land", zo merkte hij op.
"Het congres heeft ditbegrepen.
Het is een uiterst belangrijke

overwinning", zo stelde Sarney
vast. Het zieter nu ook wel naar
uit dat een ander verlangen van
Sarney verwezenlijkt zal wor-
den,namelijk dathij een vijfjari-
getermijnkan uitzitten. Hij acht
ditvan groot belang met het oog
op de economie en de financiële
toestandvan hetland, dat geteis-
terd wordt door een ernstige in-flatie.

De nu 57 jaar oude Sarney
kwam als president aan het be-
wind toen dedoor het parlement
aangewezen president Tancredo
Neves kwam te overlijden voor-
dat hij de presidentiele eed kon
afleggen. De vijfjarige periode
loopt eind 1989 ten einde.

Tijdens het debat over het in-
voeren van een presidentieel
systeem of het premiers- sys-
teem werd tevergeefs als argu-
ment aangehaald dat het Euro-
pese parlementaire systeem met
een symbolysche president nietalleen modern is maar ook meer
garanties biedt ter voorkomingvan een doorhet legeroverheerst
systeem. Het ironische is dat hetde socialisten kennelijk zijn ge-
weest die voor het presidentiele
systeem hebben gestemd terwijl
van hen bekend is dat zij niets
moeten hebben van.Sarney.

SINT EUSTATIUS-De Li-
ons club van St Eustatius bood
dezerdageneen cheque ter waar-
de van NAf. 705,40 aan de
leidster van deBuzzy Bees (een
peuterspeelzaal) aan. Deze che-
que zal gebruikt worden om de
peuterspeelzaal, die infinanciële
moeilijkheden is geraakt, draai-
ende te houden. Men hoopt dat
meerdere organisaties op StEus-
tatius dit voorbeeld zullen gaan
volgen.

KolegioChayaWillems
met prachtige uitvoering
Jesus Christ Super Star

DIT JAARvoerde hetKolegio
Chaya Willems voor de twee-
de keer de musical "Jesus
Christ Superstar" op. Vorig
jaarheb ik het helaas niet
kunnen zien. Anderenvertel-
denme dathetnu vlotterging
en dat vooral de kruisiging
veel mooier was. Nu, datkan
ik niet beoordelen, maar ik
weet wel datdekruisiging dit
jaar zeer mooi werd uitge-
voerd. Zoals trouwens de hele
musical.

Het stuk wordt opgevoerd
om hetlijdensverhaal van Je-
?us Christus voor de leerlin-
gen van de basisschool
dichterbij te brengen, levend
te maken. Uitgaand van de
musical, de film en de Papia-
mentse tekst zoals die ge-
bruikt werd bij de opvoering
in 1973, is er een vereenvou-
digdeversie ontstaan, diehet
de leerlingen mogelijkmaakt
het lijdensverhaal te begrij-
pen en mee te beleven.

Om cic musical dan echter
met kinderen van een ba-
sisschool ook op het toneel te
brengen, met dans, met mu-
ziek,vraagt eenenorme orga-
nisatiekracht wat echter met
behulp van collega's en ou-
ders lukte met aan hethoofd
TitoFades met collegaJ.PH.
Cratsz en natuurlijk door de
regisseur CedRide.

De hoofdrol was weggelegd
voor Sigmar Carmelia die tot
aan het eind toe schitterend
speelde. Ook de aankleding
van het stuk, de decors en de
kostuums waren eenvoudig
maar zeer mooi. De muziek
van Simple Sound 0.1.v. Ro-
dolfo Rubiano klonk vol en
hard door dezaal, zo hard dat

alles af en toe meetnlde, totmijnhelelijftoe, maarwasin-drukwekkend.
Hetkoor, boven op het bal-kon opgesteld, bestond uit ou-dersen leerlingenen werd ge-

dirigeerd door Shurmer Ise-
nia. Hetondersteunde despe-lers die gedeeltelijk pantomi-mespeelden, gedeeltelijkhuntekst zeiden. Die teksten wa-
ren goedte verstaan, evenalsde stem die de begeleidende
tekst sprak. Zij articuleerde
prima. Ook Cesareo Jean
Louis kan tevreden zijn. Zijn
dansers weerden zich uitste-
kend, grooten ook heelklein.

Het verhaal van de film,
van debijbel zo u wilt, wordt
gevolgd, verdeeld over 12s_.

nes en het geheel eindigt met
een echtekruisiging. Lichtef-
fecten, zang, dans, muziek en
toneelspel maakten er een
goede show van, waarbij ik
nogmaals de nadruk wil leg-
genop de inzet van ouders en
onderwijzers. Om zon show
mogelijk temaken, moetje deleerlingenkunnen inspireren
en ze, nog moeilijker, gedu-
rende lange tijd enthousiast
houden. Een knappe presta-
tie van TitoFaries en Jeanet-
te Cratsz.

Op de ereplaats voor in de
schouwburg zat Chaya Wil-
lemszelf, deonderwijzeres die
zo lang aan de school verbon-
den was, dat na haar pensi-
onering de school naar haar
vernoemd werd.

Het dankwoord tenslotte
aan alle medewerkenden
werd uitgesproken door de
heer T. Sprockel.

NELCASIMIRI
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l^^uIWAIIAlli' From Llaht to Dark^offêf® H k' ' ' y°u'rc covered. £^rT$

Ijl Healthy sun tanning b«Ql_s with sensible sun protection. j'
Hawajlan Tropic matches your complexions to safe, JdkIjrik tropical formulas. Effective sunblocks, water-resistant sun- fcfwuCa/Vi screens, gradual tanning lotions, rich oil blends, new lighter WT^Pn■ClSaI fL-£*\ °"3, ant* *'06 Vera mo'stur'ïBr*. Hawaiian Tropic. f\\f vI/fJp^pjW^ Distributor: Balbrist- Tel: 611036 JSï^f^>Ï_

JE§k ST. ELISABETH HOSPITAAL

Op deRöntgen afdeling van ons zie-
kenhuis start op5 september a.s. de
opleiding voor het verkrijgen van

het BEWIJS VAN BEVOEGDHEID
voor de uitoefening van het beroep

RADIODIAGNOSTISCH LABORANT(E)
Belangstellendenkunnen zich aanmelden voor de-
ze opleiding als
LEERLING-RADIODIAGNOSTISCH LABO-

RANTE)
Vereiste minimumopleiding: HAVO-diplomamet
vakken pakket wiskunde, natuurkunde en bio-
logie.

Geïnteresseerden kunnen voor verdere inlichtin-
genkontaktopnemen metdeheer G. van Gils, toes-
tel 179, Röntgenafdeiing.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling
Personeelszaken van het St. Elisabeth Hospitaal.

' KONVOKASHON:!
Direkliva di NA.P.B. (Bond diPolis)

ta invite tur su miembronan pa asisti na e

REUNION GENERAL ANUAL
di ana 1988, kual lo tuma luga djabièrnè dia 22 di aprel 1988 pa B'or di
anochi den sala direunion di Hotel Stellaris na De Rouvilleweg.

AGENDA:
1. Aperture;
2. Partisipashon;
3. Memoria Anual diSekretario di ana 1987;
4. MemoriaAnual di Tesore. Diana 1987;
5. Memoria diKomishon di Kaha;
6. Tratamentu di Presupuesto diana 1988;

INTERMEDIO
7. Okashon pa hasi pregunta;
8. Klousura.

Na nómber di direktiva,, Hermando L. DavelaarL (sekretario)W J

AMIGOE

SONY : L
SUPER QUALITY ! I
VrfyPOfÏER : XO - D 5 I
" de dynamische, komplete hifi metkamervullend geluid.

" double-cassette deck met Dolby B.

" 3-way speakers.

■■ ■ /_■_______( £S_l___H___i^_S i.SS aBI {111 !■ TUI H ifittmtmmmm- i ■_M flPm HitBfi^sl H _P"B "II
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SONY I
THE ONE AND ONLY

Curacao, Caracasbaaiweg 6-10 ewfiOtftfeioAruba, Fergusonstraat 114 /3sv\§slk
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BESCHULDIGING: VERDUISTERING HALF MILJOEN
Eisen: aftreden bestuur, ontbinding overeenkomst

Onderlinge Hulp Nederland spant
proces aan tegen vestiging Curaçao

WILLEMSTAD —Het moe-
derbedrijf Onderlinge Hulp
Nederland, heeft een
rechtszaak aangespannen te-
Ben de coöperatieve vereni-
ging Onderlinge Hulp Cura-sao. De Nederlandsebegrafe-
nis-verenigingeist dathetbe-
drag van 570.000 gulden, dat
door Onderlinge Hulp Cura-sao op een deposito bankre-kening bij Banco di Caribe is
gedeponeerd, wordt terug-
gestort in de verenigingskas.
Bovendien verzoekt Onder-
"nge Hulp Nederland de
Rechter om de overeenkomsttussen onderlinge Hulp Ne-derland en Onderlinge Hulp
Curasao te ontbinden, waar-
door alle betalingen van de
°nkosten voor personeel en
gebouw, die nu geheel voor
Rekening zijn van Onderlinge
Hulp Nederland, gestoptkun-
nen worden."Het onttrekken van premie-
plden aan de verenigingskas en
"et storten op een deposito bij
eenbank is in juridischopzicht al
Verduistering. Het argumentvan de voorzitter van het be-zuur,Ricardo Elhage, dat de le-
denop dezerekening een hogererente van 3 procent krijgen, is
niet steekhoudend, omdat in de
overeenkomst tussen de Neder-
lands ,?n Curagaose coöperatie
duidelijk is gesteld dat dezepre-
kegelden belegd zullen worden
Ln de Nederlandse Antillen.uaarmee heeft Elhage de over-
eenkomst met voeten getreden.ue verdenking die de voorzitter
geuit heeft, namelijk dat hij
ang is dat met dekomst van de

Nederlandse directeur deze pre-
kegelden mogelijkerwijs naar

overgemaakt zullen
heeftdanook geenenke-

le grond, aangezien in de over-
eenkomst duidelijke richtlijnenzm opgesteld".

BELEGGINGEN
■jyr Wij hebben in oktober al in

" herland afgesproken dat wij,n Ulaart naar Curagao zouden
Komen om te praten over de be-
legging van de premiegelden en

heb ik vorige maandn°gmaals correspondentie ge-
v°erdmet hetbestuur. Het isdan
°°k zeer opvallend dat op 4
j^aart, drie dagen voor onze
*°niBt, deze half miljoen gulden
°P eendeposito van Banco di Ca-ibe is gestort, waardoorditgeld
[oor Onderlinge Hulp Neder-'and onbereikbaar is geworden",<f»dus directeur Edo de Jonge,

advokaatmr.R. Niesten de
meedeelde, is vorige

Week maandag het verzoek-

schrift bij de rechtbank inge-
diend. Waarschijnlijk zal op 11
april de eerste zitting
plaatsvinden.

De Jonge:"Het bestuur van
Onderlinge Hulp Nederland
heeft mij en adviseur J.G.Kamp
alszijndedeskundigen ophetge-
bied van de Curagaose coöpera-
tie die pas in april 1986 van de
grond is gekomen, gemachtigd
besprekingen methetCuragaose
bestuur te voeren. Juridisch ge-
zien kan het bestuurvan de Cu-
ragaose coöperatie niet afgezet
worden, maaralsderechter toes-
temt in ontbindingvan de over-
eenkomst, dan wordt Onderlin-
ge Hulp Curagao een 'lege' vere-
nigingzonder inkomen. Door de
gebeurtenissenvan deafgelopen
maanden hebben wij al het ver-
trouwen in dehuidige directieen
het bestuur verloren en we wil-
lennueen anderbestuur metCu-
ragaoenaars formeren, dat wel
bereid is met de moeder-
maatschappij samentewerken".

Naar zijn zeggen is hij door de
buitendienst, bestaande uit on-
geveer twintig free- lance mede-
werkers die op provisie basis
werken,reeds voor zijnkomst ge-
waarschuwd over het schrikbe-
wind dat gevoerd zou worden
door de directrice mevrouw
Martha. De mensen van debui-
tendienst zouden bang zijn om
met dedirectricein conflict teko-
men. Die zou een schrikbewind
voeren en dreigen met ontslag,
aldusDe Jonge,terwijl deprovi-
sievoor velenvaak deenigebron
van inkomsten is.Tevens zouhet
salaris van de directrice aan-
zienlijkverhoogdzijn,zonder dat
daarvoor toestemming is ver-
leend door het Nederlandse be-
stuur.

KERSTDINER
Daarnaast zou het bestuur de

representatie- geldenbehoorlijk
misbruikt hebben. De Jonge:
"Nederland had toestemming
gegevenvoor hetbekostigenvan
een kerstdiner voor alle perso-
neelsleden. Nu moesten de per-
soneelsleden voor deelname
echter 17,50 gulden per persoon
betalen, terwijl de directie niets
hoefde te betalen. Kijk, zoiets
schietbij mij echt inhetverkeer-
dekeelgat. Daarnaast heeft het
bestuur bij het Tumba- festival
voor zichzelfkaarten a 150 gul-
denin hetrode loper gedeeltege-
kocht en daar zijn die represen-
tatie- gelden echt niet voor be-
doeld".

Wat de administratie betreft
is deboekhouding volgens direc-
teur De Jonge een ianboel:" Na-

dat ik uiteindelijk inzage in de
boeken heb gekregen, blijkt dat
er hier een chaotische toestand
heerst. Er is nieteens een kas-
boek bijgehouden. Alle cijfers
moetenwe nu achterhalenuit de
files. Volgens de overeenkomst
moet Curagao elk kwartaal en
minstens eenmaal per jaareen
verslag naar Nederland sturen
om onze administratie te
complementeren.Dat is nooitge-
beurd.Wijhebben hetjaarverlag
van 1986reeds in januariopges-
tuurd, maar de30.000 leden van
decoöperatieve verenigingheb-
ben dit nooit ter inzage ge-
kregen".

In 1986werdopverzoekvan de
Antilliaanse leden in Nederland
van Onderlinge Hulp een coöpe-
ratieve vereniging op Curacao
opgericht. Het bestuur bestaan-
de uit vier leden, de directie, de
overige personeelsleden en het
gebouw worden geheel door de
Nederlandsecoöperatie betaald.
Tevens heeft de Nederlandse or-
ganisatie zich bereid verklaard
om het Curagaose personeel in
het yak op te leiden. Bovendien
staat Onderlinge Hulp Neder-
land garantvoor de 30.000 leden
van de Curagaose coöperatie dat
zij bij overlijden aanspraak kun-
nen maken op een complect ver-
zorgd begrafenis- pakket. "Zelfs
als de overeenkomst tussen On-
derlinge Hulp Nederland en On-
derlinge Hulp Curagao wordt
verbroken, dan zijn deleden nog
steeds verzekerd. Ze hoeven be-
slistnietbangtezijndat hunpre-
mie-gelden voor niets zijn ge-
weest. Wij blijven voor alle le-
den, ook deCuragaose leden, ga-
rant staan", zo verzekert direc-
teur De Jongemetklem.

TWEE MILJOEN
Tot nu toe heeft de Neder-

landse organisatie al ruim twee
miljoen gulden in het Curagaose
project gestoken. Daarvan zijn
ook al ongeveer 100 sterfgeval-
len betaald. De automatise-
rings- plannen voor dit jaarvan
nogmaals een half miljoen gul-
denzijn echtervoorlopigin de ijs-
kast gezet, omdat eerst orde op
zaken moet worden gesteld. De
Jonge: "Eerst moet de admini-
stratie in orde worden gebracht.
De voorzichtige schattingen tot
nu toezijn dat50procent van het
inkomen van Onderlinge Hulp
Curagao momenteel opgaat aan
kosten van devereniging. Als dit
zo doorgaat, dan stevent Onder-
linge Hulp Curagao recht af op
een bankroet. Om dit te voorko-
men moet er een goedbeleid ko-
men. Met een goed beleidkun je
nog meer mensen in dienst ne-

men, waardoor decoöperatie nog
meer inkomsten kan ge-
nereren".

Vandaag vertrekken direc-
teurDe Jongeen adviseurKamp
weer naar Nederland en in hun
plaats komen twee anderen om
dezaken hier teregelen. Tot nu
toe heeft voorzitter Elhage van
het Curagaose bestuur gewei-

gerd in contact te treden met de
Nederlandse directeur. Even-
min is het de Amigoe gelukt om
vanochtend in contact te komen
metdirecteurElhage. Vanavond
zal Onderlinge Hulp Curagao
een persconferentie houden
waar de laatste ontwikkelingen
uit de doekenzullen worden ge-
daan.

Ingezonden

Vragen over ketjap manis
DONDERDAG 10 MAART jl.
verscheen er inDe Volkskrantin
Nederland een persbericht over
deaanwezigheid van dekanker-
verwekkende stofDCP in onder
andere de spijsaromaKetjap Ma-
nis. Naaraanleidingvan ditbe-
richt gaf importeur/producent
Blok & Diaz Co. Ine. op Curagao
een in uw krant gepubliceerd
persbericht uit. Naar aanleiding
van dit persbericht hebben wij
een aantalvragen:

Wat is de EEG- onderzoeks-
commissie?

Volgens de importeur/produ-
cent Blok & Diaz hebben de on-
derzoeks- commissievan het Ge-zondheid en Milieu- hygiëne, de
Keurings- dienstvan Waren en
hetCIFO een tweede onderzoek
ingesteld met het resultaat: dat
geen van de produkten een dus-
danigpercentage DCP bevat dat
deze genoodzaakt zijn uit de
markt te worden genomen.

In De Volkskrant van 12
maartstaat: "Uit hetonderzoek,
datverricht werd door de Keu-
rings- dienst van Waren te
Amsterdam, blijkt dat DCP in
aantoonbare hoeveelheden (en-
kele milligrammen per liter)
voorkomt in een aantal onder-
zochte monsters (van verschil-
lende spijsaroma's, soepen en
sausen). Onmiddellijk na be-
kend worden van dezeresultaten
hebben Keurings- diensten van
Waren opdrachten gekregen er-
op toe te zien, dataflevering van-
ondeugelijkepartijen door debe-
treffende fabrikanten wordt
voorkomen en datterugname uitde handels- kanalen wordt geëf-
fectueerd". .

Tevens staat in ditpersbericht
vermeld, dat er nog geen enkel
rapport is vrijgegeven.

Komt er in deze twee persbe-
richten geen tegenstrijdigheid
voor, betreffende de onderzoe-
ken van deinhetpersberichtvan
Blok & Diaz genoemde instan-
ties? Ook vroegen wij ons afwat

voor instantie CIFO is, en waar
deze afkorting voor staat? Ver-
der staat er in het persbericht
van Blok & Diaz: "Conimex Ne-
derland heeft dit echter, af-
wachtende deze uitspraak, wel
gedaan, ditbleek voorbarig. Het
produkt Conimex Ketjap Asin is
alweer in elke Nederlandse su-
permarket teverkrijgen".

Wij vroegen ons afhoe Blok &
Diaz totbovenstaande conclusie
kwam. Gezien het feit dat het
produktKetjap Asin, datweerin
elke supermarket in Nederland
te krijgen is, naar onze mening
een produkt is dat na februari
1988 (Volkskrant 12 maart
1988) geproduceerd is en dat dus
eerst een speciale stoom- be-
handeling ondergaan heeft; wat
nogniethet geval is metde loka-
leflesjes.

Wij wildenals consument ook
graag weten wat er nu met de
flesjes Ketjap Manis is gebeurd
en gaat gebeuren. Tevens vroe-
gen wijons afwelke instantieop
Curagao de produkten contro-
leert en wat er gebeurt als deze
instantie niet in staat iseen pro-
dukt op bepaalde stoffen te
controleren.

Ookwilden wijwetenwanneer
de nieuwe Ketjap Asin (dus die
van na februari 1988) op Cura-
gao in demarkt zalkomen. Voor-
al vroegen wij ons verder nog af
ofhetnog langer verantwoord is
de bovenstaande produkten die
vóór februari 1988geproduceerd
zijn te consumeren.

Leerlingen uitklassen VWO-5
MARIA IMMACULATA LYCEUM

Curagao

WILLEMSTAD— Een aantal
hondenhebbenvier geitenineen
stal doodgebeten. De eigenaar
van degeitenhadeenvan dehon-
den herkend als zijnde van zijn
buurman. De twee mannen re-
gelden de schadevergoeding on-
derling.

Martina bij eerste steen politie-postBarber:
Vraag niet wat de politie tegen drugs
kan doen; vraag: wat kan ik zelf doen
v-^LLEMSTAD — Minister

ir Don Martina
tijdens

hejri Spraak ter gelegen-
go*a van de eerste steenleg-
teW VOor hetPolitie- bureauarber een dringend ke-
rf-JP fiedaan om eenieder die
aan Ultmaakt van de Antilli-

nBe gemeenschap om zich
ie a Zetten in de stryd tegen
<iat^8- "Het kan "^meer
hQi.^J ons afvragen wat de
«W_k tegen het gebruik en
jjSOruikvandrugskan doen.
BSelfm°et zo zijn, dat wij on-
Mi »ifaan afvragen—uen ik,auen alsburgers—watwij
Vaöeraankunnen doen. leder
ei„ °ns moet op zijn of haarsen terrein eraan werken,
w ** weerstand gekweekt
Ma*_ tegen drugs", aldus

sPta\guoot deel van zVn toe"
vatiJ *?e.steed de de minister
ge j, aan hetmisbruik en
op *j !* van drugs. Hij wees er-
coïi_. °anda Abao nu ook ge-
VnHnteerd wordt met dit gif:
6n «, ao met zUn vele baai-
Heii tar de drugs binnen kun-
fe . foÜnen- Maar u moet besef'
Polïr a er nietvoor eJk huis een
<W i£agentgeplaatstkan wor-
opeit? hebben het geldniet omlitiJ,beht agent neer te zetten. We
ti "oen voor 1988 op de begro-
!tU_Ucc . Bubstantiële bijdrage
de S.leverenomhetwerk vanW«!. j tekunnen verbeteren,
% H ■

1S n°g niet voldoende
lenk -?Port en handel te kun-
Can_" jden-Daarvoor hebbencaiie burgers nodig".

Martina vervolgde: "ledere
burger moet een 'luchador' (een
strijder) worden tegen drugs.
Heel Curagaomoetdeoorlogver-
klaren aan de handel in en het
gebruik van drugs. Die strijd
moetzo succesvol zijn, datwe la-
ter kunnen zeggen: Curagaois
een vrij eiland, vrij van drugs".

Eerder had de minister van
Justitie zijn waardering geuit
voor de wijze waaropen de inzet
waarmee de politie werkt. Ook
waarderende woordenvan Mar-
tina voor de manier waarop
gisteren de eerste steenlegging
was georganiseerd: "Die vormt
een bewijs van de ernst en
kracht, die in het politiekorps
heersen, met name hier op Cu-
ragao".

Martina zei, dat de bouw van
het nieuwe politie- bureau te
Barber uiterst noodzakelijk is.
De bevolkingvanBanda Abao is
sinds 1981 gegroeid van 11.000
tot ruim 21.000 nu: "Mede een
gevolg van de planning voor
Banda Abao in verband met de
economische ontwikkelingen in
de toekomst".

PROJECTEN
Hetis bekend, dat voor Banda

Abao grote ontwikkelings- pro-
jectenopstapel staan: CasAbao,
San Nicolas en de uitbreiding
van het Coral CliffHotel: "Alle-
maal goedeontwikkelingen", zei
Martina, "maar dit soort voor-
uitgang brengt ook problemen
met zich mee.Daartegen moeten
wij tijdig zijn opgewassen".

Martina wees op de toename
van het aantal aangiftes bii de

politie te banda Abao: in iy»l
waren dat er 800, het afgelopenjaarkwamen er 1200 aangiftesbinnen. Hij zei, dat de investe-ring van ruim één miljoen gul-denin hetnieuwe politie-bureaudan ook terecht is: "Het politie-
korps draagt er toe bij, dat deburger zich veiliger kan voelen.Hetpolitiekorps is er om deont-
wikkelingen van een volk enzijn
verworvenheden te be-
schermen".

NORMEN
GezaghebberRonald Casseres

ging in op het verschil tussen de
Antilliaanse gemeenschap van
vijftigjaar geledenenvannu. Hij
zei, dat er voorheen een veel
sterkere controle heerste, die
vooruitgang en het spuien van
nieuwe ideeën tegenhield; een
sociale controle, die met name
door de buurt en dekerk werd
uitgevoerd. Casseres: "Die be-
staatnu nietmeer.Wehebben de
beschikking gekregen over alle
moderne telecommunicatie-
middelen. De wereld komt onze
huiskamer binnen. Een gevolg
daarvan is ondermeer geweest,
dat veel van onze normen en
waarden zijn weggevaagd".

Hij constateerde, dat deCura-
gaose gemeenschap een grotere
mate van agressiviteitvertoont:
"De criminaliteit is toegenomen.
Er iseen gevoelvan onveiligheid
bij deburger ontstaan".

RESPECT
Casseres zei te hopen dat het

politiekorps erin zal slagen om
meer bij de burgers onderling
meerrespect onderling te kwe-

ken. "Daarvoor is het ook nood-
zakelijk, dat de politie over een
adequate huisvesting beschikt.
Daarom wil ik de politie met dit
nieuwepolitie- bureauvan harte
feliciteren. Omdat een goede
huisvesting ertoe bijdraagt, dat
de politie beter en met meer res-
pect kan functioneren".

De eerste steen werd door mi-
nister van Justitie Martina ge-
metseld.Defeestelijke gebeurte-
nis was perfect georganiseerd.
De drumband van de politie
speelde de volksliederen. De ge-
zaghebber en de minister van
Justitie werden met hetbij hun
functie behorende eerbetoon
ontvangen. Hoofd- commissaris
Johan Oldenboom, die daarvoor
veel complimenten mocht ont-
vangen: "Voor minder doe ik het
ookniet. Ons korps is prima".

RENOVATIES
Commissaris van politie mr

Fred Wiel voerde gistermiddag
alseerste spreker hetwoord. Hij
gafeenbeschrijvingvan delange
lijst renovaties en nieuwbouw
vanpolitie- posten, waarover de
Amigoe eerder al publiceerde.
Hij toonde dankbaarheid voor
het begripvan deregering en de
Staten voor de belangrijke
functie, die het politiekorps in
onze gemeenschap inneemt.

Wiel legde in zijn toespraak
ook de nadruk op de noodzaak
van een goede huisvesting van
depolitie- ambtenaren: "De lei-
dingvan het politie- korps heeft
gemerkt, dat het welhaast on-
mogelijkisom discipline teeisen
van je mensen, indien niet over

een behoorlijke huisvesting be-
schikken. Een discipline is zeer
belangrijk om aan onze ge-
meenschap tetonen. Datwij deel
uitmaken van een groep, die ge-
disciplineerd optreedt met een
correct gedrag en dat we ons aan
deregels houden. Op die manier
verkrijgen weeen morele autori-
teit".

Hij eindigde zijn toespraak
met deopmerking, dathijhoopt,
datdeeerstesteen van depolitie-
post te Barber ook een eerste
steen zal blijken te zijn voor de
vernieuwing van onze geestelij-
ke waarden.

INTERPHOTO
GRATIS

FILMROL BIJ HET ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN VAN UWFOTO-
ROLLETJE EN

0.70 PER FOTO
INTCnrHUTO) HET FOTOLABORATORIUM

DAT U SERVICEEN KWALITEIT BLIJFT GARANDEREN.
BINNENKORT OOK TOT UW DIENST IN BLOEMPOT SHOPPING CENTER.

I

j ir Kuemetapayeganaunsentroparehabilitamuhenandrogadikto^ ■

I Kiwanis Club Piscadera i C.F.W.
I taorganise pa3 diakonsekutivo pa20.30'0rdenSentroPro Arte eI programa

" ATA PABO GOSA "Un show "pika" pa adulto kv "Vale (pika-pika)" Croes, ShonBenchi (hot manera semper)i Chiwawa iKetjap.
Dia 28 di mart kv muzik di Krishnu Penso i The Greatest Redtambe Karino kv El Pavo Win.
Dia 29 di mart: Spice & Pepper kv Chinto Panthoflet iRudvPlaate.
Dia 30 di mart: Maestro Edmond Chatlein iLos Explosivos.
Karchinan ta optenibel na tur libreria a rasón di ’1.12.50 i na Norman'sPastry.
BIN HARI BO BARIKA YEN YUDA PA UN BON /^T^\

_ATA PABO GOSA DEN SENTROPRO ARTE fSÈSHI^
dispönserpa: jvj^ Edüie_ CimhlMidtliinii .8 SBf

Sthotlegalweg Noord 24 "^sH6ë^
r*®. T.1.73333 - 73811

I IMos Electronics
V BË_VISIQ GENERAL /^

f& General Catering
Aar Services

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

i Verkrijgbaar vrijdag van 11.00uur 's morgens

I flk * Visballen met rijst en bakbanaan wjA
\ \\jj * Mula met rijst, bakbanaan en saus yQf
\. Sh Fll,et met "'St'bakbanaan en saus'/^l^\Zts9>Tr Y r̂ bestelling: Tel 77499 JffijÊtz^

Opruiming
Kortingen van

30 50%
op Kwaliteits Herenkleding

en Schoenen

Op Aruba gelden deze kortingen ook
voor de dameskleding.

wulfsen «,wullsen
Wilhelminaplein 1 Nassaustraat 52

Willemstad, Curapao, N.A. Oranjestad, Aruba.

m\ uttototh^wmil — t\\ Galmeyer Building, Cerrito.
Schottegatweg Oost 171 D

Nos ta bal dal vn bueltu
GUADELOUPE! Ban kv nos!rf:>^Nsalida: aprel 4 2245 >T_^V^
regreso: aprel 10 0500, (mardugé) /fy\y^

Pasashi ta F1.170,— sóü
P Yamanos pure, Tel. 78000 - 77909 - 79821 l|
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" I Leeftijd: Tel.nr.: I

!Houd Uw kind gezelligbezig in de komende
PAASVAKANTIE:

Volop educatief speelgoed

„Evenflo", „Fisher Price",
„Blue Bird" en „Peter Pan"

Voor een kinderfeest:
Snoepjes, speelgoedjes, etc. etc. ]

En om een mooie Paastekening te maken:
Kleurpotloden /? en /-. viltstiften.

MONILÉT
PIETERMAAIPLEIN2O PUNDA

PPy Kinderboutique

wWdMÊtÊÉm M' Payaso
Ontvangen zeer frisse K 1!
Sportieve kleding voor fflWklr^ '■''"'\ zowel babies als kleuters. Til^^-*-—'''; Bermudashorts ,/>%^
voorjongenst/mmaatl6 en ook 4]j Bermudasets )èw#l

i tegen zeer redelijke prijzen uvii Jó>
Mi Payaso

Schuttersweg 6 VV \ ;
Let Uop het bordje op de Gosieweg I 128

\%t Verwen U zelf of
*\Ï*/C ys)li maak iemand blijvïfIA EASTER^IIiiV met Pasenf::mj jewelry iIPI me^asens

(Mj!LL^JIb Sieraden voor ï
groot en klein

in alle prijsklassen en
PRETTIG PAASFEEST!

U{y Winkelcentrum

Voor

PASEN
leuke centerpieces, stickers,

éÊÊ wenskaarten in €ngels en Neder-
lands, servetten, knuffel-

& diertjes, tekenboeken, paas-
mandjes, \w ;

-f|«d_*iu*,dL i
deur-ofmuurdecoraties.

Boekhandel Salas
E3____^^ Fokkerweg 50

Tel.: 612303

■ ——— ■

Jongens en meisjes tot 10 jaar:
Doen jullie weer mee met onze Paaskleurwedstrijd?
Kleur de tekening, knip hem uiten stuur hem vóór 29 maart in een envelop naar flmigoe-
Scherpenheuvel.
Op de envelop vermelden:

PAASKLEURWEDSTRIJD
6r morden 3 waardebonnen, elk van ’.25, - beschikbaar gesteld, diebesteed kun-
nen worden bij éénvan dezaken op de pagina.

„Mi Payaso" stelteen extra waardebon beschikbaar van ’.25.-. | >)
I Trekking en bekendmaking van de winnaars in de flmigoe van 30 maart.

! Net op tijd binnen voor de Paasvakantie: .v?., V^
Badpakken uit Spanje; „Gotcha" shirts en shorts; prachtige shortssetsv.a. ’.18.5Ó3r7eA-'\Nieuwe zending vrijetijdsschoenen: „Reebok", „Nike's", „Travel Fox". yIJ

casaJLleon tBSïïfJOÏ
Breedestraat (O.)-Tel.: 625566 W
Heerenstraat (P.)-Tel.: 612419 Heerenstraat-Tel.: 612022 ;

UNIQUE I
FLOWERS

r! Anasaweg 69 tel. 614071 i -r
Voor Pasen < Doe op tijd Uw bestelling voor' ! Paasaanbiedinq \leuke geschenken < dekomende Paasdagen. 9 \,

v$ ln ï* Prachtige manden in [ ! Jongens en Heren ;
$&~ b.oSemen aïiïldïlÏÏ.'n ver_ ! Electronische !i_»A^s_3 ) ' schillende maten i ', . . v:■ XiTfeSJ :*wor« fl _■_._,._ «_ polshorlogest_L_<fc!gi_B /.taA verse bloemen eni r, _ _~ _ _

MlEs planten. . IIU VOOr ’.7.00

t schuurtje /^^l%_ __LlfflV?0PQ
Winston Churchillweg 18 ]" ', its? YvVl l\ ( 'Tel:82090 ; ; (l_x<=_i^_?l4 ' ! nu'ndeWaterfortbogen !

UW Twmw%MTl©*© WFIfIKC. 1

tWijhebben ontvangen: Een hele nieuwe collectie
Kinderkleding

naar de laatste mode
Ook een mooie collectie

* DOOpkleding metbijpassende schoentjes,

* Communiekleding,
* Winterkleding

en nog veel meer.

LA GANGA
/^\j/T/ Punda en Salina

/ 'ft^r Volop keuze voor /^^l\i^i^PASENr^y
Paashaasjes, gevulde chocolade
paaseieren/ paasmandjes,
wenskaarten en leuke paaska-; dootjes voor jongen oud.

TIENER MODE ST" j
by:Mi Popchi Suku! SXfdDr. Maalweg j§r\V

\ Niet alleenvoorkleine kinderen maarook voor de y>j&-) Ii moeilijk te krijgen tiener maten 14 en 16! /Jsjf^êL
We hebbeneen heel speciale nieuwe collectie van|^rak_«j-*|| katoen uit Italiëen Engeland. T^OnJ

1 Kom eens even langs, bij ons slaagt U zeker. vlW^alui M |i*W(

KflpT Prof. Kernkampweg 13 Tel.: 75304 (S\/Tl
te bereikenviaSchottegatweg of _w_B 7RijkseenheidBoulevard :X^*v^|||^4_Ék. Nieuwe 1988 kollektie binnen -^ ♦,Jj^tf

[KIMGA sport- en vrijetijdsschoenen n|^jfc#i Sports en balletkleding. wv^

' sii A. fiiTÏHn! y»o Jivs3t\

K^^fm Speciaal voorPasenl
/fo -\fyk Overheerlijke

f~ m^£)_^jr chocolade paaseieren
HersheyKissesvr/ Belgische paaseieren

Kom zelf kijken bij \Wr f Sta. Rosaweg 1/

_$$o^-3sdf^ Voor de Paasvakantie:
l^a/j^sp^ sportieve combinaties,
XmTt^mXyi-TCXIu broeken' shorts, badpakken,

j WflMj^g3 katoenen jurken en panty-hoses.

Bout/que /fW^tCaracasbaaiweg L*■ vl
Tel.: 613496 C/ H3ST



AGENDA
BONAIRE

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

LANDFILL teLagoen: maandagt/mvrijdagvan 07.00-16.00 uur; zaterdag08.00-12.00uur;zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK(openingstijden voor hetpubliek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00uur; dinsdagen vrijdag van 08.00-12.00/
'4.00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur) M

(openingstijden voor lezers)
woensdagvan 14.00-19.00uur.
pOS"TSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur.

SERVICE CLUBSKiwanis: donderdagavond 19.30uur - HotelBonaire.
Ljons: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
nound Table: elke tweede maandag"Buurtcentrum TerraCorra.Rotary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING
ÜB.OO-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
pend. M

ZAKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging"ervan gelieve contactoptenemen met de"eerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

(Weg naar Willemstoren)geopend op vrijdagvan 20.00-24.00uur; za-ierdag van 12.00-24.00uur.

SPREEKUUR (gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
«uurskantoor, Kralendijk; laatste donder-
°?9 van de maand van 10.00-12.00 uur te
Hincon.

KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-naireaanse schelpen en koraal; open van
U'nsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -NikibokoZuid 3.

j-W:openingBtijden slachthuis maan-
-1 Rn7

m woensdagvan 07.00-12.00/13.00--b.OO uur en donderdag en vrijdag van"000-11.00/11.30-14.30 uur.
'25 maart)

JOERISTENSCHIP"'■oo-02.00 uur 'Ambassador - vert.
tiontrad.
*u»tBernarduskerk Kralendijk:
Jjagehjks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00

Coromotokerk Antriol:«agehjks 19.30 uur;zondag 09.00 en 18.00

Jj-udovicuskerkRincon:ua9elijks, ook zondag, 19.30uur.

JACHTEN.EZORGING doorgeven
P .n>evr. A. Wong-Loi- Sing, Kaya

BELOFTEN

dat volgens Sealy ook tijdens de
verkiezings- campagne naar vo-
ren gebracht te worden.

Het is nietvoor niets, aldus Se-
aly, dat zijn partij steeds heeft
gesteld dat de kiezer goed moet
overwegen aan wie hij zijn ver-
trouwen zal schenken. In dever-
kiezingstijd worden ertallozebe-
loften gedaan, aldusArthurSea-
ly. Op het moment dat depolitici
zijn gekozen om voor de ge-
meenschap te werken, wordt al
gauwvergeten welke beloften er
gedaan zijn en overheersen de
partij-en persoonlijke belangen.
Partijen moeten duidelijke taal
spreken, zodatdebevolking weet
wathaar tewachten staat.Alsde
economische situatiezo slechtis,
dat de enige oplossing is om
werknemers te ontslaan, dient

Nu echter, aldus de PAN-
voorzitter, worden er alleen
maar valse verwachtingen ge-
wekt, terwijl de bevolking juist
wil horen hoe de situatiekan
worden verbeterd en welke
opplossingen ervoorhanden zijn.
Daarom, aldus de PAN-
woordvoerder, wordt er gestemd
op mensen die geen visie hebben
en dynamisch zijn.

Ook overleg met Mallory Factor
Gezaghebber naar New
Vork voor Caribischeball
h KRALENDIJK — Gezag-
aiin mr George Soliana en
dc_,_chtgenote ziJnvandaag>
Ne!L v dag' afêereisd naar
jii^ *ork, waar zij de gasten
di"Van de heerPeter Dolara>Am Vlce" President is van de."antic Caribbean van de

Airlines.

ticnJ/ullen inNew Vorkhetvi Jf-
rihk Governments of the Ca-
e Ve

n StateBall bijwonen. Dit
dp errient waarbij doorgaans
aan BSte hoofden van de bij de
d e gesloten Caribische staten
holldnemen> wordt jaarlijks ge-aen. Hetvoornaamste doel is

gewouiinjiv .^...raising. Gezag-
hebber Solianazal tevens depro-
clamatie van dezogenaamde Ca-
ribische week door burgemees-
ter EdwardKoch van New York
bijwonen. Tijdens zijn verblijfal-
daarzal gezaghebber Soliana te-
vens besprekingen voeren met
Mallory Factor Inc., de toeris-
tische vertegenwoordiger van
Bonaire in New York.

Het echtpaar Soliana zal op
zondag 27 maart weer terugke-
ren naar Bonaire. In de tijd dat
gezaghebber Soliana afwezig is,
zal hij worden vervangen door
waarnemend gezaghebber Ri-
chardDammers.

KRALENDIJK — De zangve-
reniging voor kinderen, Flor di
Hubentud, zal op vrijdag 25
maart om acht uur 's avonds in
jeugdhuis Jong Bonaire hetLij-
densverhaalopvoeren. Onderde-
len van het verhaal zijn het
Laatste Avondmaal en het lijden
en sterven van Christus.

KRA LENDIJK-De enigein -ternationale scheidsrechter, die
Bonaire kent. Aubrey Sealy,
werd afgelopen week uitgeno-
digd om een partij te leiden tus-
sen denationaleteamsvan Trini-
dad en Martinique. De wedstrijd
werd gespeeld in Fort deFrance
op Martinique en eindigde in een
gelijkspel(l—l). De wedstrijd in
Concacaf- verband telde meevoor
het kampioenschap in het Cari-bisch gebied. Bij de foto: FlFA-
scheidsrechter Aubrey Sealy
vierde van links.

ZWAK
De regering heeft het vertrek

van Sint Maarten aan den lijve
ondervonden toen diteiland met
zware eisen op tafel kwam om in
de Antillen van vijf te blijven.
PAN wijst erop wat er gebeurde:
de regering besloot om Sint
Maarten uit decoalitie te zetten.
De al reeds zwakke regering
werd nog meer verzwakt, aldus
Arthur Sealy, en was niet meer
in staat om een tweede schok op
te vangen, want er was niets
meeromoptesteunen. Weerpre-
valeerden persoonlijke en partij-
belangen boven dievan de gehe-
le gemeenschap, aldus PAN-
leiderSealy. Hij noemt dit te be-
treuren, want debevolking moet
nu de gevolgen dragen van het
handelen van dezeregering.

Arthur Sealy: „Wij hebben ge-
wezen op het feit dat bepaalde

partijen tijdens de campagne
verkeerde voorlichting gaven.
De situatie wordt gunstiger
voorgesteld dan zij in werkelijk-
heid is. Op het momentvan dere-

aliteit en op het moment dat er
beslissingen moeten vallen,
wringen depolitieke leiders zich
in allerlei bochten om maar aan
hetbewind te blijven."

Scaly zegt dat er duidelijk
moet worden gesteld hetgeen de
bevolking te wachten staat. Zo
attendeert de partij ook op het
herhaalde feit datergeen enkele
informatie wordt verstrekt over
de staatkundige structuur. Dat
ontkennendepartijen diehetbe-
stuur vormen op Bonaire, aldus
Arthur Sealy. Maar de praktijk
wijst iets anders uit. De Kamer
vanKoophandel heeft beseft dat
hetjuistis hetgeenPAN naarvo-
ren brengt, aldus Arthur Sealy,
maar devoorzittervan deKamer
van Koophandel, Aubrey Sealy
(de beide Sealy's zijn broers -red.) heeft niet de moed om dat
openlijk toe te geven, omdat hij
nietsympathiseert met departij
PAN.

ARTHUR SEALY (PAN)
... duidelijke taal...

BIJKERK
De zaakkreeg een aanzienlijk

staartje doorhetoptredenvan de
verdediger van vakbondsleider
J. Hij werd verdedigd door mr
Braam jren mrMichiel Bijkerk.
De laatste stelde het optreden
van depolitie, deofficiervan jus-
titie en derechter- commissaris
Henk Welvaartaan dekaak. Dat
leverde hem een berisping op
van mrDe Jong.Laterbleek dat
mr Michiel Bijkerk zelfs gedu-

rende een week zijn beroep als
advocaat niet mocht uitoefenen.
Het optreden van mr Bijkerk
bleek echter van weinig invloed
op de beslissing van rechter De
Jong. Daarop reageerde mrBij-
kerk met een open brief waarin
hij fel van leertrok tegenrechter
mr W.B. deJong.

Kortgeleden kwam de onstui-
mige advocaat weer in het
nieuws door het onderzoek dat
hij steldenaarhetgedragvan de
Bonaireaanse politie. Mr Bij-
kerk — die in junizal wordenbe-
noemdals juridischadviseurvan
hetBC—kenmerkte hetpolitie-
optreden tegenover verdachten
als politie- terreur met fysieke
enmentale mishandeling.

OVERHEID MOET BEVOLKING WAARHEID ZEGGEN
PAN-partijleider Arthur Sealy:
Partijpolitiek prevaleert
boven belangen gemeenschap

KRALENDIJK — Voor de Partido di Akshon Nobo
(PAN) kwam de val van kabinet Martina IV niet als een
verrassing. Partijleider Arthur Sealynoemt hetfeit, dat
minister-presidentDon Martinaalvier maal eenkabinet
heeft samengesteld, eenpolitiek egoïsme. Een regering
die geen stevige basis heeft, loopt het risisco ineen te
storten. De steunnamelijk voor een dergelijkeregering
is een zeer delikatekwestie. Aldus partijleider enpartij-
voorzitter van de PAN, geschiedenisleraar Arthur
Scaly.

Sealy belicht zijn mening na-
der toe en zegt dat een regering
op het moment wanneer zij niet
tegemoet komt aan persoonlijke
ofpartij- eisen,al opde grondves-
ten trilt. PAN vraagt zich der-
halve afwelke belangen eigen-
lijk gediend worden door depoli-
tici. Is dat het belang van de ge-
meenschap, ofpartij- belang, al-
dus Arthur Sealy. PAN is in elk
geval van mening, dat andere
dan gemeenschaps- belangen
hebben geprevaleerd. Daar wil
de kleinste politieke partij van
Bonaire de bevolking met de
neus op drukkenen dat ook in de
toekomst blijven doen. Eén verdachte berust in vonnis

Vrijdagmorgen hoger
beroep sabotage-zaak

KRALENDIJK — Twee verdachten in de WEB-
sabotagezaak hebben hoger beroep aangetekend tegen
hun veroordeling. De derde verdachte, monteur N.N.
heeft zich bij het vonnis van rechter nu* W.B. de Jongneergelegd. Alle drie mannen werden veroordeeld tot
een gevangenisstraf van achttien maanden. De eis was
driejaar

De zaak baardeveel opzien. In
verband methet stranden van de
cao- onderhandelingen brak er
een staking uitbij WEB. Tijdens
deweek van deZeilregattabeslo-
ten de werknemers kracht bij
hun stakingtezetten doordetoe-
voerkraan van brandstofvoor de
diesel- generator af te sluiten.

Het gevolg was een totale black
out voor geheel Bonaire. Een ui-
terst vervelende zaak voor
feestvierend Bonaire, dat veel
schade opleverde aan gederfde
inkomsten.Reeds dezelfdeweek
werden meter- opnemer R.K.,
WEB-monteur N.N. en vak-
bondsleider/onderwijzerJ.J.op-
gepakt. Hoewel met name mon-
teur N. de kraan had dicht ge-
draaid, beschouwden Officier
van Justitie, Van derKrabben
en rechter mr W.B. de Jong, de
drieeven schuldig.

WEB
In de WEB-zaak zelf heeft de

monteur N. zich neergelegd bij
het vonnis. Beide anderen
achten zich kennelijk minder
schuldig — vakbondsleider/on-
derwijzer J. ontkent zelfs alle
schuld — en hebben hoger be-
roep aangetekend. De drie ver-
dachtenzitten al sedert 18 okto-
ber van het vorige jaarvast. In
januarivond derechtszitting
plaats, terwijl begin maart
tenslotte het vonnis werd be-
krachtigd en aan de veroordeel-
den werd toegezonden. De
rechtszaak vrijdagmorgen be-
gintom negen uur.

Metreceptie voor genodigden

Van Kinsbergenkomt
vrijdag op bezoek

KRALENDIJK — Wel erg
kort nadat het zusterschip
Piet Heyneenofficieel bezoek
bracht aan Bonaire, wordt
morgen, vrijdag, de opvolger
van het inmiddels naar Den
Helder vertrokken marine-
fregat Van Kinsbergen ver-
wacht. Ter gelegenheid van
dit eerste bezoek zal er door
decommandant en officieren
van het schip een cocktail-
party worden georganiseerd.

Daarbij zal het moeilijk zijn de
fijne sfeer dieer vorige weekaan
boord van de Piet Heyn heerste,
te verbeteren. In het algemeen
blinken de receptie aan boord
van demarineschepen van deko-
ninklijke marine niet uit door
gezelligheid, maar overste kapi-
tein- luitenant ter zee W. Wee-
kenstroo en zijn officieren heb-
ben daarop een uitzondering ge-
maakt.

De Van Kinsbergen behoort
tot de tien standaard- fregatten
die deKoninklijke Marine (KM)
tot haar beschikking heeft. Een
louter Nederlandse zaak, want
acht van deze fregatten werden
gebouwd door de koninklijke
maatschappijDe Schelde inVlis-
singen en twee bij Wilton Feije-
noord in Rotterdam. De fregat-
ten werden aangeschaft om te
voldoen aan vereiste samenwer-
king tussen de NAVO-landen.
De tien standaard- fregatten
behoren tot deKortenaer- klas-
se. De VanKinsbergen heefteen
waterverplaatsing van bijna

3600 ton en meet 130,5 meter.
Het schip wordt voortgestuwd
door twee Rolls Royce gasturbi-
nes van 50.000 ASPK. Samen
met twee RR Tyne turbines ge-
ven die aan het schip een snel-
heid van ruim dertig zeemijlen
per uur.

BIJ SU-MARINE
Het marinefregat werd ge-

noemd naar de Nederlandse ad-
miraal Jan Hendrik van
Kinsbergen, die in 1735in Does-
burg werd geboren. Van 1770tot
1775was VanKinsbergen kapi-
tein terzee bij deRussische mari-
ne. Later kwam hij weer in Ne-
derlandse diensten onderscheid-
dezich in deEngelse oorlog in de
slag bij Doggersbank. Nadat hij
in 1795bij deFranse inval inNe-
derland werd ontslagen, trad
Van Kinsbergen in de Deense
marine- dienst. Toen hij door de
Fransen weer in ere werd her-
steld,kreeg hij detitel van Graaf
van Doggersbank.

SANTIAGO — De Chileen-
se regering beschikt over
geen enkele officiëleinforma-
tie over een Britse veerpont
welke de Malvinas- eilanden
via Chili met Uruguay gaat
verbinden.

Met ingang van junizou deze
dienstbeginnen. Zo deelde men
bij Buitenlandse zaken inSanti-
ago mee. Deveerpont zounietal-
leen passagiers gaan vervoeren
maar ook vracht.
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U'tsluitend MERK artikelen: 5JJJfestpoint Chest Freezers inverschillende modellen. lAi a j a«■ H^^Westpointrefrigerators. f raam-inbouw ,^4/vM
airconditioner \ split units V

Philips kleurentelevisie - in 3 modellen Aanbieding van de week"■ornuizen: Philips - Brown - Semer - Magic Chef Allesoortenkeukengami-
,zzldeePwel' pompen in verschillende modellen |"'- .-Philips lampen en garnituur in alle soorten. Herlag tuin " meub»air.

MJ.II-JJÏ* Afayese krisjtianamente

KPlïf Sr. CHENG VAN CHING
m^7 J miliokonosi komo 'ATIK'
fimemlhome

Na nömber di su yunan:
Claudio i Ziva Ching
Angel i Petra Ching i famia

yunan dikriansa:
Ivonne Nunez-Theysen i famia
Sra. Vda.Palmira Varis-Theysen i famia

i demasfamia ta invita pa akto dientierokual lotuma luga djabiem-
e 25 mart pa 4'or saliendo for di misa Sta. Theresita pa santana
katóliko naSan Nicolas.E restunan mortal lota fordi'i orden misa.
Despues di entiero no ta risibi bishita dikondolensia na kas.

Hierbij maken wij het tragisch overlijden bekendin Nederlandvan

Mevrouw BERTRANDA V.D. HARST - TRIMON
beter bekend alsBetty

Echtgenoot: Zusters op Aruba:KiJLZ Rosa SemeJeer en Fam.
mT « ie Anna Croes en Fam.Mehssa en baskia Zusterg in Nederiand.

Maria M. Trimon
Fortunata Trimon

en verdere families v.d. Harst, Trimon, Kelly, Semeleer en
Croes.
De begrafenis vindt in Nederland plaats.
Condoleance adres: Pompstationsweg 36

2597 JW, denHaag.

» stockmarket«
mSTBSXM TCDAY PRICES AS CF MARCH 24,1988.

Aegon 71,50 KIM 36,70
Ahoia 71,50 Ifeneba 66,00
Akzo 108,60 Bülips 29,40
Cred.lyon. 45,00 Royal Dutch 228,80
Fokker 25,00 Telegraaf 261,50
Gist.Broc. 35,40 Unilever 115,50
Heineken 133,00 Index 251,70

NEW YORK STOCK EXCHANGE
Afcbott labs. 4f> 3/8 - 7/8 UM 111 5/8 - 1 1/2
American Exp. 26 uncti ITT 46 3/8 - 3/8
Apache 8 1/4 + 1/8 Jchnson JJ. 84 1/2 - 1/2An.ltel.* Tel. 28 1/4- 1/8 McKesson 33 + 1/2 'Pmxo 75 3/8 - 1/4 Merdc t 00. i65 + 4 1/2Anheuser B. 31 1/8 - 3/8 Minnesota Mng 61 7/8 - 1
Becton Dick. 59 7/8 - 1/2 Mobil Corp. 45 1/2 + 1/8
Canfbell S. 29 3/4 + 1/8 Monsanto R 33/4 - 1/4
Chrysler 24 3/8 unch »CR Corp. 59 3/8 - 1 5/8
Citicorp 20 + 1/4 Norf.South. 29 3/8 - 1/8
OocaCola 39 3/4 + 1/4 PPG Indus. 39 7/8 - 5/8
Diebold 45 1/4 + 3/4 Riilipe Ind. 21 7/8 + 7/8
Digital 83. 111 3/8 - 1 Placer D.M. 13 1/8 + 1/4
Dn»nt 85 5/8 - 1 Northrop Corp. 31 3/8 - 1/4
East.Kodak 41 5/8 unch Pac.First Fin. 14 3/4 + 7/8
Exxon 44 1/8 + 5/8 Pfizer 55 1/8 + 5/8
Figgie 'A' 63 - 1 _>elps Dodge 43 7/8 + 1 1/2
Firestone 78 1/2 unch Hiilip Morris 93 unch
Fluor 18 5/8 - 1/8 Quaker 47 5/8 + 7/8Genl.Electr. 42 1/2- 3/4 R3R Nabisco 51 ,«, + 1/4Genl.Motors 72 3/8 unch Sara I*_ 4l 3/8 + 1/8
Gulf s West. 81 1/8 + 3/8 Shell Trp.Tr. 79 +11/2
Hecla Mng. 14 5/8 + 3/4 Southern ü. 6 5/8 unch
Hiltcn 91 3/4 + 1 3/8 'Unisys 32 3/4 - 7/8
Hcmestake Mng. 15 3/8 - 1/8 Unocal 37 1/8 - 1/4
DOW JCNES
Industrials 2067,64 + 1,49
Transportation 904,12 + 11,20
REUTER.

CDOSIN3 MARKET COMMENT MARCH 23,1988.
THE MARKET ENDED SLIGHTLY HIGHER KITH TOE DJIA AT 20617.64
UP 1.49 ON INCREASED VOLUME (18 POT) CF 167.4 MILLION SHARES.
SIMILAR GAINS WERE REGISTERED BY TOE S"? 500 (".07) AND THE
NEW YORK COMPOSITE (".30) .
SECONDARY MARKETS WERE BETTER PERFOTMERS AS THE AMERICAN
EXCHANGE COMPOSITE INCREASED BY 1.61, TOE NASDAO OCMFOSITE
ADDED .33, AND TOE WIDE LINE INDEX ROSE 1.45.
TRADERS ARE LEANING SLIGHTLY TO TOE BULLISH SIDE HERE, SEN-

ISING
THAT TOE MONTH lON3 STRUGGLE WITH 'CONCERNS' HAVE GIVE.

THE BEARISH CAMP EVERY OPPORTUNITY TO SELL. TOE CONTINUED
STRCMG PERFORMANCE BY THE DJ TRANSPORT ("11.20) IS AISO ADDING
TO TOE EtKOURfGEI4ENT .

rgpfl MAMJKO A(l IUIjTS BAMtX.V.
2^3 INVESTMENT DEPARTMENT
fe^ja For further information call
yip*. Tel. 612511/612991/612294

_______!______mmim*mÊ*y*ÊÊmmmmßH__■■*
mmmmmmwmmÊÊmmmm*Êammi^mmmmmmmm^ÊÊÊÊmi*Ê^^^i^^*^^^^^^i^^^i^

Koersen Centrale Bank
~\

NOTERINGEN CENTRALE BAHK VAM DE MEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIG OP DONDERDAG 24 MAART 1988 EN TOT
NADER ORDER:

US DOLLAR 1-77 1.78 1.80
CAN DOLLAR 1.41 1.43 1.45
PNDST6RLING 3.215 3.27 3.33
N6DGLD 93.39 94.11 94.91
BOLIVAR — — _
ZUU FRANCS 127.22 127.94 128.74
FR FRANCS 29.79 30.89 31 59
DUITSCMARK 105.05 105.77 106 57
SUR GLD — 100.07 102.59
ITLIR6 '1.10 1.40 1.46
nnrLURIN 98.00 10000 100 20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENTVAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN24 MAART
1988EN TOT NADER ORDER.

9.75 % OBUGAT_L€NING€N P€R 85/89 99.56
13 % OBUGAT_L€NING€N P€R 86/90 103.81
12 % OBUGATI6L€NING€NP€R 88/92 103.83
10.5 % OBUGAT_L€NI_G€NP€RI9BB 100.10
10.25 % OBLIGATI€L€NING€N 1986 P€R 1990 100.07
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.21%.
DEAANKOOPVANOBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN
BIJ HET LOKALE BANKWEZEN.

(~TT~ "
iriDusTßifli de uepezuelp

* É rTr_B— maakt dewisselkoers bekend
van de BOLIVAR, geldig tot

VRIJDAG 10.30uur
AANKOOP VERKOOPCash Cheque - -* -^-

L ’.5,40 ’.5,60 J-0,60

DONDERDAG 24 MAART 1988



Congres verwerpt veto Reagan
inzake discriminatie-wet

WASHINGTON — Het
Amerikaanse congres heeft
dinsdag een veto ongedaan
gemaakt dat president Rea-
gan had uitgesproken over
een wet die betrekking heeft
op de bescherming van min-
derheden. De uitslag van de
stemming wordt gezien als
een gevoelige nederlaagvoor
Reagan en eentegenslagvoor
vice- president George Bush,
die zich in deze kwestie pal
achter de president had ge-
steld.

Hoewel Reagan zich persoon-
lijk inzette om twijfelende
Congresleden van zijn gelijk te
overtuigen wisten zijn te-
genstanders toch de vereiste
tweederde meerderheidte beha-
len dienodig is om een presiden-
tieel veto te verwerpen. Na de
met emoties beladen debatten
stemdenuiteindelijk talrijkeRe-
publikeinen mee met de opposi-

tionele Democraten
De wet, die nu in werkingkan

treden, bepaalt onder meer dat
kerken, scholen, ziekenhuizen
en bedrijven geen aanspraak
meer kunnen maken op over-
heids- subsidies voor bepaalde
programma's als ergens in hun
organisatie minderheden wor-
den achtergesteld. Tot dusverre
gold de non- discriminatie-
maatregel alleen voor die onder-
delen van de organisatie die de
subsidie ontvingen.

Met de wet heft het Hoogge-
rechtshof tegelijk een uitspraak
op van het Hooggerechtshof, dat
in 1984ineen proefproces dewet
met de beperkte minderheden-
bescherming geldig verklaard
had.

Vierarrestaties

Politie vindt drugs
en geld bij inval

WILLEMSTAD — Bij een in-
val van de politie in een woning
in debuurtvanBuena Vista in de
wijk Julian, is een groot bedrag
aangeld eneenaanzienlijke hoe-
veelheid base in beslag geno-
men. De eigenaarvan debinnen-
gevallen woning en zijn vrouw
zijn in bewaring gesteld. Twee
mannen zijn op verdenking van
drugshandel eveneens inge-
sloten.
De invalvond plaats nadatdepo-
litie geinformeerd was over
drugsverkoop in de woning. Be-
halvehet geld werden 350 gram
base en een revolver met een
doosmunitie in beslag genomen.

De politie meent de drugshan-
deleen slag toegebracht te heb-
ben met de inrekening van de
vier personen.

1 ■ ■■■■ 1

Prestobouw
N.V.

Vacature open: allround
vakmanvoor deklussenbus
Inlichtingen, afspraaktel:

674771
Tussen 7.00- 12.00; 1 3.00-16.00u.

De commandant van hetDeta-
chement Suffisant maakt be-
kend dat er op 24 en 25 maart
1988 van 07.00 uur tot 14.00
uur schietoefeningen worden
gehouden op Hato.
Maximum verheffing
± 5000ft.
Onveilig zeegebied
± 4000 meter uit de kustlijn.

f ' 1FRANS VOOR BEGINNERS
AANVANG 29 MAART 7 UUR

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

/ Is YourBathtub
RATED X? a* ÜVJ*Y)
"Ifyourbathtub isnot becoming to cvr ~s^ (v
you, thenyou shouldbe coming to US." \'.* / Vj
YES! irnr7 Ó
We canresurface your:
*Bathtub *Sink * Ceramic Wall Tile *Kitchen Appliances
inyour home withPorcelaincoat in white ordecoratorcolors.

For Free InformationA}=- Sr=*. callor write your local
\ . " V Perma-Ceram dealerat: Paralel weg 36
W^-V Telephone 88019

r _v°° BEL

i:^ 78229■j*

\M BOOSTER ICl}
PEST CONTROL Ti

-___-_-__--____--___-___—-—_________ -

DONDERDAG 24 MAART 1988

/_y^^
ALS U EEN

PHILIPS KUNT
KOPEN VOOR
DEZE PRIJS,

HOEFT U NIET
VERDER MEER

TEZOEKEN!
I e— J

mr > a
*} NU: 20" stereo Q
SS kleuren T.V. ~

" met afstands- A
bediening.

FL 1,440.-

-20"KLEURENT.V. MET
AFSTANDSBEDIENING ■'■ 875."
20" KLEUREN T.V. fl. 699.-
-14'KLEUREN T.V. fl. 495.-
-m PHILIPS
WERELDS GROOTSTE FABRIKANT

VAN T.V.TOESTELLEN

De commandant van de
marinebasis Parera maakt be-
kend dat er op, 25 maart 1988
van 07.00 uur tot 13.20 uur
schietoefeningen worden ge-
houden opdeplantage Wacao.

Maximum verheffing
± 5000 ft.
Onveilig zeegebied
± 4000 meter uit dekust.

.SBS? I ALLEEN ..TWEE. EN. |»»gjf
I Yj. jj^^g 2g irhaairt | | ’Aw 20% KORTING OP: Jy

\ / ■ * Driewielers en poppenwagens * Vliegers V/V *G0 DAI KIN robotten JJfc^4S\ BLOEMPOT AAN DE TOP! f jtó\Ws£ voorUènvoorUwkinderen!!! v^/

kM |. Sta. Rosaweg 194 \'SZ^ GRANDIOZE I
UITVERKOOP I

I * Alle schoenen mÊmm °a
l voor de helft van de prijs fux\ °
0 * Kinderkleding JSF^ I '{ VI I
1 25%korting *d2fcjfc. "
j 7/s

e
hr^ c

smden]3halen-2betalenl
o Profiteervan deze aanbieding. °

Tenbehoeve van2 Accountants- en 1 controleursgezin uitNeder-
land, vraagt de Overheid

TE HUUR:
GESCHIKTE WOONRUIMTE

Het betreft gezinnen vanrespektievelijk 3,5 en 7 personen. Een
eventueel afte sluiten huurcontract zal eenlooptijd hebben van 3
jaar.

Voor nadere inlichtingen en/ofafspraken, kunt U zich telefonisch
in verbinding stellen met:
dhr. Mcl Simmons,tel. 76133 (kantoor)

tel. 87709 (thuis).

JLVertical Blinds
/*s K^Ye "^/^ : .i^WM kT^SJBI i ' Jxrclß_fl___Êi.__i I

I GEWELDIGE SELEKTIE IN VOORRAAD T If r "" \V §
§ van P.V.C. Of ALUMINIUM. || . Kom langs met deze COUPON >l ö
| Alle soorten stoffen en materialen in alle lil . en u ontvangt 20% korting K 8

8 kleuren voor elk interieur. | | L--------------------- S. g

1 \/PDTir^AI Dl IMnC W-UlLöï^^ LOKAAL GEFABRICEERD |g^vt: i DL Jo ÖfQber; dus snelle aflevering <J$

f f\"t Curagao, HOUI&CAS\NO\^_J
Winnaars French Week

woensdag 23 maart

Alfonso Olivares
Curasao l.aza Holel

K.614

I Dinnersel

Ligia Harms
Curasao Plaza Holel

K. 608

8.8.Q. -Ooor 2 personen |

JeanMarie Pradin
Otis KleOalor !

1 bottle 1 .mson Brul; 8 buchel

Schoolonderzoek training

WISKUNDE
voor HAVO en VWO leeer-
lingen in kleine groepen

Voor meer informatie:

G. Cijntje, tel. 84523

De commandant van de
marinebasisParera maakt be-
kend dat er op 25 maart 1988
van 07.00 uur tot 13.20 uur
schietoefeningen worden ge-
houdenop deplantageWacao.
Maximum verheffing
±5000ft.
Onveilige zeegebied
± 4000 meter uit de kust.
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