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Nieuws in vogelvlucht

GENEVE — De indirecte onder-
indelingen in Geneve tussen Pa-kistan en Afghanistan over dekwes-
"e Afghanistan kunnen worden
voortgezet. Dat verkondigde van-daag deAfghaanseministervanBui-
tenlandse Zaken Noorani. Eerder*erd een opschorting verwacht om-dat VS minister Shultz en zijn SU-
<-°Hega Sjevardnadze geen
doorbraak bereikten tijdens hun
overleg.

*****. MADRlD—Dertienkinderen (2-4
Jaar) zijn gedood toen een schoolbus
waarin zij zaten geramd werd door

trein op een onbewaakte spoor-wegovergang.Vijftienkinderen wer-den met verwondingen naar het zie-
kenhuis gebracht. In de trein vielengeengewonden.

*****AMSTERDAM—lnterventiedoor<te JapanseCentraleBank heeftvan-
daagdekoersval van de dollarin To-
*y°gestuit.De dollarbleefnet bovenacPsychologische grensvan 125yen
°P 125,74yen. In Amsterdam noteer-
de de munt 1,8860 Nedgld tegen een

donderdagvan 1,8880 gld.e Dow Joneszakte donderdagflink
als gevolgvan de lagere dollarkoers,e stijgende olieprijzen, vrees voor
Pleving van de inflatie, stijgende

Rentetarieven etc. Wall Street lever-
2n£3,77 punten in en eindigde op"23,87. Een grotere daling werd, °orkomen omdat handelaren ge-oor geven aan de oproep bij een da-
-78 Vanmeer dan 50 punten op één
a £ de computer- verkoop-
'"'''achten te negeren.

v JONDEN— De olieprijzen op denJe lï_@rkt in Europazijn verder ge-pegen. Brent oliesteeg tot 15,50doI-
<arper vat.West TexasIntermediategng 25 cent tot 16,75 dollarpervat.
"etprijscomite van de OPEC zalop 6
*n7 april in Wenenbijeenkomen om
"*Praten over het te voeren beleid naderecente prijsdalingen.

PEKING — Een passagiers- trein
"pet aan boord Japanse scholieren, isdonderdag in de buurt van

nanghaaifrontaal ingeredenop een°ndere trein. Daarbij kwamen 28pensen, waarvan 27 Japanse scho-
'eren, omhet leven.Ruim 100passa-spers werdenin het ziekenhuisopge-

komen.
*****JERUZALEM— Israëlische troe-pen hebbenvandaagop dewestelijke

jordaanoever 2 jongePalestijnen, Weiijk getroffentoen een legereen-
e|d het vuur opende op een ge-
eiddadigebetoging inhet dorp Tar-

JjUrnia.Ministervanpolitie,Bar-Lev
Ie■ h mcc datenkele ondergrondse
wit ziJn aangehouden van de 15
k ekenoudePalestijnse opstandop de
st Zette Westoever en in de Gaza-
datv srae'ischekranten meldden
Zat m'nister van Buitenlandse
sn Shultz zijn diplomatieke in-
aDrTmgen in het M-°osten beglll

j""1' zal hervatten. De jaarlijkse
fa ImProcessie in Jeruzalem is afge-
Spk WeBens de onlustenin debezette
semeden. Een beslissing van de

nis-katholieke patriarch van Je-

*****zi_RETORIA — Zeven zwarte ZA
ren VandaaS terechtgesteld. Zij wa-
,j ,Wegens moord ter dood veroor-
tiin g nds net begin van het jaar
vin l^^onenterechtgesteld.Zeven
inv tn waren ter doodveroordeeld
si„ jrbandmet hetpolitieke geweldlnds 1984.

ISTANBUL —Namibia iseenrijk
bui t'maar deNamibierszijnarm.De
afTenlandse bedrijven -vnluitZuid-
Pli a gaann°g steedsvoort methet
onH en van de bodemschatten,
zit?anks alle oproepen van de VNenuu hetdoorZAbezette gebied te-
gen, trekken- Als de internationale
dr?eenscnaP hier niets tegen doet
Va 'Sen de natuurlijke rijkdommen
het . amibiauitgeput teraken voor
,j

l z«n onafhankelijkheidkrijgt, al-
tuTt directeur van het VN- insti-

ut v°or Namibia, Geingob.

befEBNG-Chinadienthet "°Pen
l waarmeehet landin 1978een
VorW- maakte> voort te zetten. Her-
Chj ng moet centraal staan in alle
bii h

6fSe activiteitenen aansluiten
Wilrli Droces van economische ont-
vanr!?g"Dat heeft de wndPremier
tiido j

a'LiPeng' vandaaS gezegd
Vnn ■ de openings- zitting van de"orjaars- bijeenkomstvan hetChi-nese parlement.

-■- *****luÜloo^ ~De Israëlische
L^ntmachtheeft donderdaginZuid-
pal .°nopnieuwbases van radicale
d^Ü VJ1!8 organisaties gebombar-
zi^a Wo}Bena veiligheids-bronnenW daarbijminstens 5 mensen om-seKomenofgewond geraakt.

*****

DODE STAD
Ambartsoem Galtsian, die lid

isvan het comité-Karabach, liet
telefonisch weten dathet comité
de bevolking van Jerevan heeft
opgeroepen zaterdag thuis te
blijven om van Jerevaneen "do-
de stad" te maken, in plaats van
massaal de straat op te gaan.

Toch was er nog onduidelijk-
heid vandaag. De telefoon- ver-
bindingen met Jerevan waren
gedeeltelijk afgesneden. Ook in
Moskou werden gesprekkenmet
dissidenten na enige seconden
afgebroken.

Het presidium van de Op-
perste Sovjet, het hoogste staat-
sorgaan in de Sovjetunie, wees
de eisom teruggave van Nagor-
no- Karabach woensdag zonder
meer af. In eenresolutie werden
deterzake bevoegde organen op-
geroepen alle noodzakelijke
maatregelen te treffen om de
openbare orde in Armenië en
Azerbajdzjan te herstellen. On-
ruststokers moesten wordenver-
volgd en organisatiesdie streven
naar grens- wijzigingen buiten
de wet geplaatst. Nagorno- Ka-
rabach werd in 1923onderStalin
toegevoegd aan Azerbajdzjan.

MAATREGELEN
Het Politburo besloot donder-

dagavond wel tot een omvang-
rijk pakket maatregelen die de
sociaal- economische ontwikke-
ling van Nagrono- Karabach
moeten bevorderen. Besloten is
dat er in Karabach meer wonin-
gen, ziekenhuizen, scholen en
stratenkomen. Ook deprogram-
ma's van de Armeense televisie
en publikaties in het Armeens
zullen in het gebied ontvangen
cq verspreid mogen worden. Te-
gelijkertijd werd echter bena-
drukt dat nationalistische de-
monstraties niet meer geduld
zullen worden.

De journalistJoeri Arakeljan
zondbegin deze week een teleg-
ram aan dehoofdredactie van de
Pravda waarin hij schreef zichniet te kunnen verenigen met
eenredactioneel artikelover Ar-
menië. Daarin werd demonstre-rende Armeniers "demagogie"
en "nationaal egoisme" verwe-
ten. Arakeljans naam stond sa-
men met die van twee collega's
onder het stuk, maar volgens decorrespondent heeft de redactie
zijn bijdrage uit haar verband
gerukt. De Pravda bestrijdt dit
en heeft de journalistgeschorst
tot hij tegenover de hoofdredac-
tie verantwoording heeft afge-
legd.Waar Arakeljanzichthans

ophoudt is niet bekend. Naar in
kringen van dissidenten is ver-
nomenheeft Arakeljanbegin de-
ze week een hartaanval gehad.
Niemandheeft hem sindsdien te
sprekenkunnen krijgen.

SACHAROV
Nobelprijswinaar Andrej Sa-

charov heeftzich in eenbriefaan
partijleider Michael Gorbatsjov
ingezet voor derechten van de
Armeniers. Ineen maandagver-
zonden schrijven stelt de dissi-
dent voor de Armeense eis te be-
studeren in het licht van de
grondwet. Sacharov schrijft dat
hij helaas moet vaststellen dat

de Sovjet- leiding geen
boodschap heeft aan Glasnost op
het moment datzich spanningen
voordoen. Juist dan is openheid
noodzakelijk, aldus Sacharov.
Hij zegt het ook te betreuren dat
eisen van de Armeniers kenne-
lijk niet gewoon door de daartoe
bevoegde overheids- organen
kunnen worden besproken inhet
kader van degrondwet. In plaats
daarvan nemen de autoriteiten
hun toevlucht tot "manoeuvres"
en"overredings- technieken" die
hoofdzakelijk gericht zijn op de
Armeniers. Sacharov noemt de
situatie in Nagorno- Karabach
"zeer verschrikkelijk".

Ook oog-onderzoekDominicaanse leider

Drukke agenda wacht in
VS president Balaguer

SANTO DOMINGO — De
bejaarde Dominicaanse pre-
sident Joaquin Balaguer
heeft een drukkeagenda afte
werken tijdens zijn bezoek
aan de Verenigde Staten.
Daarbij stond de financiële
problematiek hoog geno-
teerd.

Centraal bij dit overleg staat
het streven van deDominicaan-
seRepubliek omtekomen toteen
onafhankelijke opstellingop po-
litiek gebied. Dit tegen de
achtergrond van de soms turbu-
lentegebeurtenisseninhet Cari-
bisch gebied en dan ook vooral
dienaast deDominicaanse deur:
in Haiti. In algemene termen
gaat het om de sociale en econo-
mische ontwikkeling van de 6,7
miljoen inwonersvan het Domi-
nicaanse deelvan heteiland His-
panola.

De bijnablinde president ont-
moette onder meer David Hop-
per als waarnemend directeur
van de Wereldbank en ook de
managervan het Internationaal
Monetaire Fonds, Michael Cam-
dessus. Met hen wisselde hij van
gedachten over de noodzaak van
miljoenen- leningen aan zijn

land met het oog op de moder-
niseringvande suiker- industrie
en de bevordering van dekoftie-
cultuur evenals een verbreding
van de basis der industrie met
het oogop deexport. Hoogtepunt
van het bezoek was deontvangst
op het Witte Huis met al zijn
pompa. Tegenover zijn Ameri-
kaanse collega Ronald Reagan
luchtte hij zijnhart over de nieu-
weMigratiewetvan deVSen het
effect daarvan op de zevenhon-
derdduizendDominicaanse mig-
ranten in deVS van wie er velen
illegaal in dit land verblijven.
Hun massale terugzending zou
de economische crisis in de Do-
minicaanse Republiek alleen
nog maar moeilijker oplosbaar
maken.

Hetbezoek heeftookeenparti-
culierkarakter. In het algemene
hospitaal van Massachusetts zal
men een onderzoek instellen
naar de oorzaak van zijnvisuele
handicap. Opmerkingen van de
oppositie over deze handicap
wijst hij steeds van de hand met
opmerkingen als: ik ben niet ge-
kozen om een draad door het oog
van de naald te halen.

PRI-kandidaat
prijzen niet omhoog

PARRAL — PRI- presi-
dents-kandidaat Carlos Sali-
nas deGortari inMexicoheeft
de verzekering gegeven dat
de tarieven voor de openbare
dienst- verlening en de prij-
zen voor de basis- levens- be-
hoeften in 1988 gehandhaafd
zullenworden.

Hij zei dit tijdens zijn verkie-
zings- toernee door de Mex-
icaanse staat Chihuahua, de
grootste van Mexico. Sinds de
Mexicaanse revolutie van ruim
vijftig jaar geleden heeft de PRI
als partij alle verkiezingen ge-
wonnen.

SACHAROV: VAN GLASNOST WEINIG TE MERKEN
Nog onduidelijk ofdemonstratie morgen doorgaat

Extra militairen en
militie naar Armenië

MOSKOU—De Sovjet- autoriteiten hebben maatregelen ge-
troffen tegen een voor zaterdag uitgeschreven protestbijeen-
komst in de Armeense hoofdstad Jerevan. Er is een demon-
stratieverbod afgekondigd en volgens activisten zijn massaal
militairen en militiemannen elders uit de Sovjetunie overge-
vlogen. Vorige maand brak in Armenië en de aangrenzende
republiek Azerbajdzjan etnische onrust uit vanwege de Ar-
meense eis om Nagorno- Karabach, onderdeel van Azer-
bajdzjan weer toe te voegen aan Armenië.De opperste Sovjet
sprakzich hierwoensdag overuit: zy verwierpen hetvoorstel.
De Pravda heefthaarArmeense correspondent geschorst na-
dathijzich gedistantieerdhadvan een artikel in dekrant.

Een woordvoerdervanhetoffi-
ciële persbureau Armenpress zei
donderdag dat voortaan
minstenstiendagenvan tevoren
toestemming voor een demon-
stratie moet worden aange-
vraagd. De organisatorenvan de
betoging van zaterdag hebben
dat niet gedaan waardoor de de-
monstratie automatisch illegaal
is. De Armeense partijleiderKa-
ren Demirtsjianheeftdinsdagde
bevolking via de televisie opge-
roepen kalm teblijven. Die toon-
denvolgens dewoorvoerder beg-
rip daarvoor: "Het was vandaag
absoluutrustig in Jerevan".

Volgens Paroeir Ajrikjan, de
leider van een Armeense onaf-
hankelijkheids- beweging, zijn
woensdag meer dan honderd
vliegtuigenmetmilitairen in Je-
revan geland.Erzouden ookeen-
heden van de militie uit andere
delenvan hetlandnaarArmenië
zijn overgebracht. Dat is nietof-
ficieel bevestigd. Ajrikjan werd
begin deze week na eenkort ver-
blijfinMoskou naarArmenië te-
ruggestuurd. In een telefoontje
met deMoskouse dissidentAlek-
sandr Ogorodnikov vertelde hij
hoe detoestand in Jerevanis.De
laatste dagen cirkelen helikop-
ters boven de stad om demon-
strantenteverspreiden. Volgens
Ajrikjan worden betogers daar-
bij met een onbekende vloeistof
besproeid.

Nog geen antwoord van Suriname

Frank Rozendal hoopt op
principe-overeenkomst

WILLEMSTAD — Demissi-
onair minister van Verkeer
en Vervoer, Frank Rozendal,
hoopt vandaag bericht teont-
vangen van de Surinaamse
regering over een continue-
ring van de vluchten van de
SLM uit Paramaribo. "Het
ligt in de bedoeling dat de
vluchten worden voortgezet.
Ik verwacht elk moment een
bericht van de Surinaamse
minister, W. Grep, namelijk
dat de Surinaamseregering
garant staat voor betaling
van 700.000 dollar per jaar.
Dithoudtindatwij 60.000 dol-
lar per maand kunnen ver-
wachten.Zodra dit antwoord
binnenkomt, ga ik ervan uit
datertussen debeideregerin-
gen een principe- overeen-
komst is gesloten ten aanzien
van het deviezen-probleem."

Deze principe- overeenkomst

zou per 1 april van kracht moe-
ten worden. NaarRozendal van-
ochtend meedeelde ligt het in de
bedoeling dat zowel de SLM als
de ALM eenmaal per week een
vlucht zullen uitvoeren, waarbij
beide vlieg- maatschappijen
maximaal 150 passagiers per
week mogen vervoeren. Rozen-
dal: "Zodra ikbericht uitSurina-
me heb ontvangen,begint de zo-
genaamde slotakte weer te wer-
k-n, waarin het luchtverkeer
lussenbeide landen geregeld is.
Voor een wekelijkse vlucht van-
uit Suriname staat de regering
garant voor betaling van 60.000
dollar per maand.

De ALM moet dan nog wat
technische zaken regelen, voor-
dat deze vliegmaatschappij
daadwerkelijk zal kunnen be-
ginnen met devluchtennaar Pa-
ramaribo. Ik kan echter niets
doen, totdat ik bericht van mi-
nister Grep heb ontvangen. Via
zijn secretaris heb ik vernomen
dat de minister het druk heeft
met een regerings- bijeenkomst
en dat daardoor het antwoord zo
lang op zich laat wachten, maar
ik verwacht dit antwoord wel,in
ieder gevalvóór 31 maart".

Mocht de minister op die da-
tum geen bericht van de Suri-
naamse regering hebben ont-
vangen over een betalings- rege-
ling, dan houdtdat in dat de hui-
dige overeenkomsttussen debei-
de landen, waarin Suriname tot
31 maart toestemming heeft
voor een wekelijkse vlucht naar
Curasao, afloopt. Alle vluchten
van de SLM tussen Suriname en
Curacao zullen dan stopgezet
worden, aldus demissionair mi-
nister FrankRozendal.

Gezien belang agendapunten

Staten komen
toch bijeen
WILLEMSTAD — De Sta-

ten van deNederlandse Antil-
len komen toch in vergade-
ring bijeen ondanks het feit
dat deregering demissionair
geworden is. De agendapun-
ten dieafgelopen maandag al
behandeld hadden moeten
worden,zijn zobelangrijk dat
demissionair premier Don
Martina de fractie- leiders
van de andere partijen ge-
vraagd heeft, medewerking
teverlenen.

Nu daar geen bezwaar tegen
bestaat, is voor dinsdagochtend
29 maart een vergadering be-
legd, dat bevestigde Don Marti-
nategenover deAmigoe. Het be-
langrijkstepunt op de agenda is
ongetwijfeld de lumpsum- rege-
ling die ambtenaren krijgen bij
vrijwillig ontslag. Er zijn vele

ambtenarendienu op wachtgeld
zijn en wachten tot dit wet-
sontwerp door de Staten is goed-
gekeurd. Ook is het belangrijk
dat de lumpsum- regeling be-
handeld is, alvorens in Neder-
land de gesprekkenover deextra
begrotingssteunplaatsvinden.

Omdat ook de andere partijen'
de noodzaak hiervan in zien, is
medewerking toegezegd om een
quorumte vormen. Dit betekent
wel dat de demissionaire rege-
ringbij dezekomende Statenver-
gadering geen meerderheid
meer heeft. Mocht de oppositie
'en bloc' tegen een bepaald voor-
stel stemmen, trekt de demissio-
naire regering daarbij aan het
kortste eind. Het ligt evenwel
niet in delijn derwachtingen dat
dit bij de behandeling van de
lumpsum- regeling het geval zal
zijn.

Curacaoënaar in
Ghana veroordeeld
wegens drugssmokkel

ACCRA—Een 28-jarige uit
Curasao afkomstige Neder-
lander,J.J.M., is in Ghanatot
twee jaar gevangenisstraf
met dwangarbeid veroor-
deeld wegens het bezit van
ruim eenkilo marihuana.

Tevens had hij geprobeerd de
marihuana naar Nederland te
smokkelen, zo berichtte donder-
dag het Ghanese persbureau.
Naast de gevangenisstrafwerd
hij veroordeeld toteen boete van
500.000 cedi's te betalen in gul-
dens (ruim 5.000 gulden). Zoniet
danmoethijnogacht jaargevan-
genis uitzitten.Na uitzitten van
zijn straf wordt hij uitgewezen.

M. woonde inRotterdam. Vol-
gens de aanklacht kwam hij vo-
rigjaar naar Ghana voor eenbe-
handelingmet kruiden. Hij is in
november vorig jaar gearres-
teerd met 1.034 gram marihua-
na in vier pakjes, die hij aan
boord van een vliegtuig wilde
smokkelen. De man verklaarde
voor de rechtbank niet schuldig
te zijn.

De Nederlandse ambassade in
Accra verleent consulaire bij-
stand.

Haïti vervangt
negen ambassadeurs

PORT AU PRINCE — De
nieuwe regering van Haiti
heeft negen nieuwe ambassa-
deurs benoemd.

Het gaatomdiplomaten die in-
dertijd nog door president Jean
Claude Duvalier werden be-
noemd of door deregerings-jun-
ta welke het bestuur van hem
overnam toen hij twee jaargele-
denwerdvervangen. Vervangen
zijn deambassadeursinCanada,
Colombia, Dominicaanse Repu-
bliek, Ecuador, Italië, Peru,
Spanje, Vaticaan en Venezuela.

Inbraak in Statengebouw
ORANJESTAD— Dieven

drongen in de afgelopen
nachthetgebouwvan deAru-
baanse Staten binnen en
snuffelden naar documenten
in de fractiekamers van de
PPN, AD'B6, AVP en de Ka-
mersvan deStatenvoorzitter,
desecretaresseeneen andere
Staten-employe.

Voorzover kan worden nage-
gaan werden geen documenten
uitde geforceerde lockersen file-
kasten vermist. Wel werd uit delessenaar van de secretaresse
een geldkistje — dekleine kas
van dedienst—met’.250,-erin,
meegenomen. De inbraak werd
vanochtend om kwart over vijf
ontdekt door een der werksters
bij de aanvang van haar
werkzaamheden. Hieruit blijkt,
dat in en om het Statengebouw
geen bewaking is. De dieven
kwamen binnen via een stellage
aan de noordzijde van het Sta-
tengebouwwaarmomenteelver-
bouwings- werkzaamheden uit-
gevoerdworden.

Een raam werd geforceerdom
de PPN- fractiekamer als eerste
te betreden en hierna door te lo-
pen naar de kamers van AD'B6
en de AVP.

NIETS VERMIST
Lockers, waarin de Statenle-

den hun stukken bewaren, wer-
den geforceerd dochwaarschijn-
lijk vonden de indringers het do-
cumenten) niet waarnaar ze op
zoek waren. Een eerste controle
door de Statenleden leverde
namelijk als resultaat op dat
niets vermist wordt. Na de frac-
tiekamers gingen de indringers
via het plafond naar dekamers
van de voorzitter, secretaresse
en nog een derdekamer.

Ook uit
deze kamers worden na een
eerste onderzoek geen stukken
vermist, maar wel het geldkistje
uit de secretaresse- kamer. Di-
rect na deontdekking van de in-braak werd de recherche inge-
schakeld en is het onderzoek indeze zaak in volle gang.

Aangrijpend toneelstuk

WILLEMSTAD- "Onder de
leden", is de titel van een to-
neelstuk dat deAids- problema-
tiek behandelt: wat is de reactie
van iemand diemet dezeziektein
zijn omgeving geconfronteerd
wordt. Het toneelstuk biedt ge-
noegruimte om naafloop te stel-
leneen 'gezellige avond'te hebben
gehad, maargeeft daarnaaststof
tot nadenken: watzou ik in diesi-
tuatie doen?

Een recensie over dit to-
neelstuk, is elders in de Amigoe
opgenomen. Ook vanavond en
morgenavondzijn er nog voor-
stellingen.

Foto: de acteurs tijdens de
laatste scène waar 'mevrouw
Pengel' informatie geeft overCu-
ragao.



MENSEN

InKuala Lumpur kronkelt door
een winkelcentrum 's werelds
langste DRAAK, een metalen
frame omhuld met stof. Het
118,50 meter lange creatuur
werd opgenomen in het Guiness
Book of Records. Maleisië viert
ditjaarhet «Jaarvan deDraak».

*****
Uit Las Vegas werd het bericht
ontvangen dat JACK BUL-
LOCK op68-jarige leeftijdover-
leden is. Bullock heeft vele
vrienden op Aruba en Curasao
waar hij jarenlang met Jake
Kozloff werkzaam was. Hij was
de eerste casino manager van
Aruba toen het casino in hetCa-
ribbean Hotel openging.Na vele
jaren op Aruba werkte hij nog
enigejareninhet casinovan Ho-
tel Curacao Intercontinental als
manager.

Florette» van de Franse regis-
sever Claude Berri. «Jean de
Florette» werd uitgeroepen tot
BESTE FILM, hij kreeg de prijs
voor hetbeste voor de film be-
werkte scenario en deprijs voor
debeste bijrol gingnaar Daniel
Auteuil. «JeandeFlorette» isge-
baseerd op een boek van Marcel
Pagnol. In dehoofdrollen spelen
Yves Montand en Gerard Depar-
dieu.De onderscheiding voor de
besteacteur gingnaarScanCon-
neryvoor diensrol in «De Naam
van de Roos». Arme Bancroft
werd onderscheiden als beste
actricevoor haarrol in «Charing
CrossRoad» . De Amerikaan Oli-
ver Stone werd uitgeroepen tot
de beste regisseur voor zijn ver-
filming van «Platoon».Hetteam
van «Monty Python» kreeg een
specialevermeldingvoorzijnbij-

drage aan deBritse film. Ingmar
Bergman werd vereerd met het
lidmaatschap van deBritse Aca-
demievoorFilm en Televisie.De
prijs voor de beste televisie- re-
portage ging naar Channel 4
voor het verslaan van de ramp
met de veerboot Herald ofFree
Enterprise.

*****WINSTON EN ANNA KEA-
TING uit Claremint New
Hampshire werden tot goodwill
ambassadors van Aruba be-
noemd. Het echtpaar brengt al
twintig jaarlang, ieder jaarhun

vakantie op Aruba door. De on-
derscheidingen werden uitge-
reikt door Tim Werleman van
Aruba TourismAuthority, in te-
genwoordigheid van de Aru-
baanse vrienden van het
echtpaar, de echtparen Janga,
Wouters en Yarzagaray.

Alternatieve straffen voor jeug-
digen zijn een uitstekende ver-
vanging voor traditionele straf-
fen (gevangenisstrafen geldboe-
te). Dat blijkt uitresultaten van
een 4- jarigexperiment met al-

*****

ternatieve jeugdsancties in het
arrondissement Arnhem. Vol-
gens de coordinator was het ex-
periment een succes. Bijna ne-
gentigprocentvan dealternatie-
ve sancties werd metsucces afge-
rond. Hetpercentagekomt over-
een met resultaten in de andere
arrondissementen in Nederland
waar de proef ook werd gehou-
den. Het gaat om jongeren die
nog geen 18 jaarwaren toen zij
een delict pleegden. Zij konden
kiezen voor een ALTERNATIE-
VE STRAF: dienstverlening of
een leerproject. Dienstverle-
ning, het zonder betaling ver-
richtenvan werk voor non- profit
organisaties, bestond al langer
voor meerderjarigen. Het
leerproject bestond uit een trai-
ning van in totaal 30 uur om de
sociale vaardigheden van ge-
straftejongeren tevergroten. De
jongeren leerdenbijvoorbeeld
nee te zeggen tegen vrienden
met "verkeerde plannen".

Bij het Aruba Concorde Hotel is
EVELINA FIGAROAbevorderd
tot assistant front office mana-
ger. Zij begon in 1983te werken
als front officie clerk enheeft in
ruim vier jaartijd al drie bevor-
deringenachter derug.

$ $ i|t $ $

Het portret van koningin
Beatrix, geschilderd door devo-
rigjaar overleden Amerikaanse
schilderANDYWARHOL,heeft
op een veiling van moderne en
hedendaagse kunst van Sothe-
by's in Amsterdam 85.100 gul-
den opgebracht. Het acrylverf-
schilderij, dat onlangs nog was
tentoongesteld in museum Pa-
leis'tLoo, isgekocht dooreen Ne-
derlandse verzamelaar. Een
andere Nederlandse verzame-laarkocht de complete zestien-
delige serie prenten (zeefdruk-
ken) «4 Reigning Queens» eve-
neensvanWarhol. Deze serie be-
staat uit vier varianten van de
portretten van koningin
Beatrix, koningin Elizabeth van
Groot- Brittannië, koningin
Margarethe van Denemarken
en koningin Ntombi van Swazi-
land.
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Urr_EVERUAMrGO£NV
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Bankrek. nr.:: 11-07-313
Algemene Banknv
Bankrek. nr.:.874.1325.10
MaduróA Curiels Bartkriv

CURASAO
Centrale (alle afdelingen)
672000
Directie:
Ingrid de Maayer-Holiander
AntiHean News Holding NV
Hoofdredactie;
Ard Hórvers{hoofdrédacteur}
Manneke van Kouwen (wnd. hoofdre-
dactrice,
Overige leden Redactie.
Toonvan Dongen, Moniqoevan Meer-
wijk, Yvonne van Es, Sheila Rhodes
(secretaresse), Chris van Grol
(sportmedewerker), Solange Isseft
{opmaak} en Ken Wong{rOtograai).

ADVERTENTIE-AFDELING
Acquisitie:
Viola Bernardus en JahnyNaaldijlc

Aanname advertenties:
Maandag t /mvrijdag van 07.30-16.00
uur;zaterdag 07.30-10.00uur.
Alle advertentiesvoordekomendedag
moeten 1dagvan tevoren vóorvieruur
binnenzijnof op dezelfde dagvoortien:; uur.

ZOEKERTJES verschijnen op
dinsdag en vrijdag en kunnen tedere
dag tussen 07.30-16:00 uur worden
opgegeven, behalveop zaterdag.
Alleen zoekertjes die op maandagen
donderdagvóórtwaalf uurbinnen zfn,
kunnendedagdaarop(dusdinsdag en

■}■ vrijdag)verschijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
": Nassaustraaf 110.. Tel.:24333(drie!ijnen).
I Wrecteur-Hoofdredacteur:: Josvander Schoot.

Redactie; Raroiro Tromp. Anna
Tromp- Van derSchoot, Djlsbie Fran-
ken(tofograaf).
Advertentie-afdeling: Jos van (See: Schoot ënEfleent_ndsraark.

BONAIRE
Correspondent:
Hubert Unkels. Kaya GobemadorN
Debrot 154, tel.: 8627.

SINT MAARTEN
Correspondent:
Gerard van Veen, Postbox 118, tel.-
-873859(Franse kant).
Abonnementen advertenties:
The Chrontcle, Grounddove Road,
Pointe Blanche, tet.: 23919.
SABA:
Correspondente:
Ruth Hasselt, tel.: 2299.

ST.EUSTATJUS
Vertegenwoordigster/Correspon-
dente:
Peggyvan de Horde. Whtlewallweg 1

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

PT Tel: 672000
Persagentschappen: ANPen AP.
Samehwerkjngsovereenkomst met
The Miami Heratd,De Haagsche Cou-
rant, De Brabant Pers.
DRÜKKERtJ: Rotaprint NV
DBTRIBtME (abonnementen):
Curasao: Dlstrico NV, tet: 3705Ö3;
370504en 370804.
Voor klachten gelieve deze nummers
op te bellen. Het abonnementsgeld
kan ooit betaald worden via Girorek.
ar.: 208.000, Madura's Bank rek. nr:
286,330 08 en ABN rek. nr.:
11.15.626
Aruba: Nassaustraaf 110,tei.: 24333.
Bonaire(abonnementen enineas-
sa): mv. A,Wong-Lot-Sing,Noord Sa-
iiria.
Ix_se nummers60ecnt:,Abc. nemen.sptijsopa.leeilandenvan
de NederlandseAntillen vijftien gul-
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lijks vooruittebetalen.

Torn Poes en de Klokker

2U4U—De oudeklokker keek met grote ongerustheidnaar de
wyzers van grootvader, klok. De grootste bleef in de buurt
van de 12staan en bewoog zich wat aarzelig heen en weer; dekleinste was op de vijfbeland en hield hetdaar voorlopig op.

"Watmageraan dehandzyn?"vroeg degrijsaardzichontsteld
af. "Wat doetBommel metzntij d?DitKANhelemaalniet. Maar
ikbenmachteloos...." "Kuntunietindieklokkruipen en detijd
van hem overnemen?" vroeg Torn Poes ongeduldig. Hij was
nog stèed9bang, datSuper en Hieper ieder ogenblik voorhet
raam zouden verschijnen om het oude ventje te ontvoeren;
wanthijwistniet datdeboeven methuneigen springstoffenin

de lucht gevlogen waren — in derichting van het verleden.
"Friemelpraat!"riep deklokker uit"Wachten totvijfuur!Dan
moetBommel zichmelden. Dat deurtje, je weetwel. Maar nu de
tijd stil staat,zal allesplat worden. Bommel verdoet zn tijd!"
Nu, datwas niet waar,zoals we weten. Heer Ollie schreed met
ferme pas over de wrakke boekenbrug over detijdrivier. We-
liswaar ginghijzodoende natuur lijk nietvooruit, maar luieren
deedhij nietDekwestie was alleenmaar, datdeklok een der-
gelijkebeweging nietkan aangeven. Intussen zag detrouwe
bediende Joost, dat het wrakke bouwwerk ineen dreigde te
storten. En hij durfde er niet aan te denken, wat er dan zou
gebeuren.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00uurSfa/reO„ (’.5.- p.p.)

TELKCVRAÇAO

VRIJDAG: 16.00Record music & Tele-
tekst; 16.30 Ora pa mucha: 17.30 AG-
HUSAku Leo Floridas: 18.00 Man dre-
chidi Dios: 18.15Ajedresnaplakachiki
ku Omalio Menen; 18.30Mirai Skucha:
18.45 Informe deportivoku Hector Ro-
sario: 19.00Kachu ku GibiBacilio;20jOO
Notisiero Tele-8; 21.00 Matlock; 22.00
Wega di Number; 22.10 Show di Job:
23.00 Sluiting.

ZATERDAG: 16.30 Speoial; 17.30Tele-
fiesta ku Tante Irma i Tante Shirley;
18.30 Studiosport; 19.30 Panoramiek;
20.00 Notisiero Tele-8; 20.30Carrousel
ku Gonzalo Cuales; 21.30 Estreno;
22.00 Wega di Number; 22.10 vervolg
Estreno; 23.00Sluiting.
(Wijzigingen voorbehouden).

AGENDA

CURAÇAO
WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS-EN 2DE DISTRICT OOST
26 maart 1988vanaf 08.00 uur t/m 28
maart 1988om 07.00 uur.
Dokter Winklaar, Spreekkamer: Sta. Rosa,
tel.: 671101; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
616784 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Winklaar,Braakman, Doran en mevr. Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS-EN 2DEDISTRICT WEST '
25 maart 1988vanaf 17.00uur t/m 28
maart 1988om07.00 uur
Dokter Niviliac, Spreekkamer Brievengat,
tel.: 76280;spreekuren 11.00-12.00/17.00-
-18.00 uur; spoedgevallen:tel.: 615828
b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, Heerenveen, Niviliac,King, mevr.
Rosales-Concession, mevr.Pablo en Luca-
sius)

DERDE DISTRICT BANDAABAO
25maart 1988 vanaf 17.00uur t/m 28
maart 1988om07.00 uur.
Dokter Spong, Spreekkamer: Sentro Mcdi-

ko Tera Kora, tel.: 648700; spreekuren:
10.00-11.00/17.00-18.00uur; spoedgeval-
len: tel.: 87004b.g.g.625822/625800 toes-
tel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen:Tweed, Vonhögen,Schellens, Bote-
ro Duque en Spong).

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvande
arisenvan Bandabao(3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaat afluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie de dienstdoendearts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naastUNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandagt/m vrijdagvan 08.00-17.00 uur;
op zon- enfeestdagen alsmede opwerkda-
gen na 17.00uur voor spoedgevallen tel.:
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078; geopend van maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degehele dag gesloten; na 17.00uurkunt u
de zuster van dewacht bellen:zuster Pata-
ca,tel.: 87342, pageboy027-360.
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgensafspraak.

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

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curasao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Panneflek, tel.:
671505.

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 geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

*****
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

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

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobandadel Pueblo, Breedestraat, tel.
625333.
PundaAntilliana,Kaya Flamboyan, tel.
76200.

VERLOF BEGRAFENIS
26 maart: E.F. Cannister, Schottegatweg
Oost 25.
27maart: E.F. deCamps, Mahumaweg35.

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 Openbare Basisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouw CreditUnion San Pedro.

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-
gavondom 19.30uur teAloëstraat 12.

KRISTAN PRODUCTIONS:
21.00 uur concertvan Edwin Abath(Aruba)
en Krissy - ballroom Princess Beach Hotel.

ZATERDAG
DIVERSEN
DEVOGELVRIEND
10.00-12.00uur Vogel- tentoonstelling -
Landhuis Habaai.

MUSICAL
19.30 uur "Jesus Christ Super Star" g .
bracht doorKolegio ChayaWillems - CentnJ
Pro Arte.

OPENBARE BILBIOTHEEK (Johan van
Walbeeckplein 13):openingstijden maan-
dagmiddagvan 14.00-20.00uur; dinsdage"
vrijdag van 10.00-12.00/14.00-18.00uur
woensdag van 10.00-12.00/14.00-20.00
uur; donderdagmiddagvan 14.00-18.00 ut*
en zaterdagmorgenvan 09.00-12.00 uur.
De studiezaal iselke dag open vanaf 09.00
uur.

FILIAAL MUNDO NOBO: alleen op maan-
dagopen van 14.00-20.00uur(voorvolwas-
senen).

FILIAAL BARBER: maandagmiddag van
14.00-17.00uur; dinsdag-envrijdagmiddag

van 14.00-19.00uur.

JEUGDBIBLIOTHEEK (Consiënciesteeg,
Plaza Brion): maandag en donderdag van
14.00-18.00 uur; dinsdag,woensdagenvrij-
dag 10.00-12.00/14.00-18.00uur en zater-
dagvan 09.00-12.00 uur.
Elke maandagna 16.00uur: activiteitenvoor
kinderen.

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

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

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

FUNDASHON PA KONSUMIDO (Schar-
looweg64,tel.: 611733): openingstijdenvan
08.30-12.00/14.00-17,00uur.

KANTOOR ALKOHOL- EN DRUGSTEAM
(Witteweg 54,tel.: 623973): spreekuren da-
gelijksvan maandag t/m vrijdag of volgens
afspraak.

TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM: openingstijden
dinsdag t/m zaterdag van 09.00-12.00/
14.00-17.00 uur; zondag van 10.00-16.00
uur; maandaggesloten.

GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, PuiV
da): dagelijks geopendvan 09.00-12.00/
14.30-17.30.

CHRISTOFFEL PARK: dagelijks gojpend
van 08.00-15.00;zondagreeds vanaf 06.00
uur. Voor rondleiding en andere activiteiten
tel.: 640363.

KAS Dl ARTEKÓRSOU (Local ArtGallery),
Breedestraatl26(o),tel.:624sl6.openvan
maandag t/m zaterdag van 08.30-18.00
uur.

CURACAO ONDERWATERPARK:
duiktripsvoor lokale duikersin hetweekein-
de. Voor informatie tel.: 624242/624705.

CURACAOSEAQUARUIUM (BaporKibra):
openingstijden maandag t/m zondag van
10.00-22.00 uur.

SOKUDI: elke vrijdagmogelijkheid om infor-
matiete verkrijgenen bloedsuikergehalte te
bepalen - nieuw gebouw Kraamkliniek Rk)
Canario.

STICHTING KINDERBESCHERMING CU-
RAQAO (Scharlooweg 61, tel: 613148/:
iedere dinsdag t/m vrijdagochtend
spreekuur.

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

SYNAGOGE MUSEUM: open van maan-
dagt/m vrijdag van 09.00-11.45/14.30-
-17.00uur; gesloten opallefeest- en Joodse
feestdagen.

LANDHUIS BRIEVENGAT: geopend van
maandagt/m vrijdag van 09.30-12.30/
15.00-18.00uur (toegangskaarten verkrijg-
baarbij «Curava»en LandhuisBrievengat)'.....

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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SCHORSING EEN JAAR OF ROYERIN
'Naam rechterlijke macht door
Twee klachten Openbisterietegen advocaat mr Mi kerk

WILLEMSTAD—HetOpenbaar Ministerieheefttwee
klachten ingediend bij de Raad van Toezicht (het
tuchtcollege van advocaten;red.) tegen de advocaat mr
Michiel Bijkerk, die op de nominatie staat om juridisch
adviseur te worden van hetBestuurscollege opBonaire.
Deklachten hebben betrekking op eeningezondenbrief
van Bijkerk, dieop 12maart in deAmigoe werd gepubli-
ceerd onder dekop "Strafvonnis JuanJ."en opeen door
Bijkerk uitgegeven verklaring over "politie- terreur op
Bonaire" (Amigoe 18 maart; red.). Bijkerk werd enige
tijd geleden, naar aanleiding van mededelingen in de
WEB- sabotagezaak, waarin Juan J.een verdachte was,
al voor één week geschorst.

In de laatste verklaring van
Bijkerk over door hem vermeen-
depolitie- terreuropBonaire, zei
de advocaat ondermeer: "Som-
mige declaranten dragen de ge-
tuigenissen van wat er gebeurd
isnog metzich mee: meerofmin-
derernstigblijvendeverminkin-

gen". Dit naar aanleiding van
door de politie op Bonaire ge-
pleegde mishandelingen van
verdachten om bekentenissen af
tedwingen"achter demurenvan
de politiewacht bijvoorbeeld, of
buiten het gezichtsveld in de
mondi".

Bijkerk zei dat hij over onge-
veer vijfentwintig getekende
verklaringen over mishandelin-
gen beschikt. Hij geloofde datdit
aantal "eenvoudig kan worden
uitgebreid tot vijftig of zelfs tot
honderd". Hij haalde één voor-
beeld aan, waarin hij de identi-
teit van de betrokkene en de
plaats waar de mishandeling
plaats vond, veranderde: "Al-
daar werd hij buiten het ge-
zichtsveld met de wapenstok,
vuisten en slagen met de open
hand door twee politie- functio-
narissen afgetuigd, omdat hij
bleefontkennen".

Procureur- generaal mr Ro-
bert Pietersz heeft eergisteren
ook een briefgeschreven naar de
Bonaireaanse advocaat. "Ik heb
de heer Bijkerk erop geatten-
deerd, dat het Openbaar Minis-

teriebereid is eenonderzoek inte
stellen, maar dat wij daarvoor
meer concrete gegevens nodig
hebben", aldus mrPietersz.

De procureur- generaal zei
vanmorgen: "Ik heb begrepen
dat mr Bijkerk zelf een onder-
zoek heeft ingesteld. Ik zou het
zeer opprijs stellen deresultaten
daarvan te vernemen. Het O.M.
is geen instantie om op krante-
berichten in te gaan, maar we
willen ons niet al te formeel
opstellen. Vandaar diebrief.

'VERMINKT'
"In zijn opmerkelijke verkla-

ring heeft de advocaat een zaak
weergegeven,waarvan hij defei-
ten 'verminkt' heeft weergege-
ven. Daaraan hebben we nog
niets. We moeten precies weten
om welke personen het gaat en
waar en wanneer een en ander
zou hebben plaats gevonden",al-
dusmrPietersz.

Het heeft de procureur- gene-
raal evenwelzeerbevreemd, dat
Bijkerk tot deze middelen (inge-
zonden briefen verklaring; red.)
is overgegaan: "Menkan niet zo-
maar iets lanceren. De heer Bij-
kerk hadalsadvocaatexactkun-
nen weten welke wegen hij kan
bewandelen. Hij hadmoeten we-
ten dathij een klachthadmoeten
indienen. Dat heeft hij nooit ge-
daan. Nietbij dechefvan het po-
litiekorps op Bonaire — die had
hem danzelfvanrepliek kunnen
dienen — nietbij de officier van
Justitie en niet bij het Hof van
Justitie".
"Het is zelfs zo", aldus Pie-

tersz, "dat hij bij de Commissie
ToezichtPolitie terechtkan. Dat
is mogelijk wanneer het Open-
baar Ministerie een doorhem in-
gediende klacht over de politie
nietzou hebben behandeld".

Onderlinge Hulp Curaçao reageert:

Beschuldigingen Nederland over
fraude missen elke grond

WILLEMSTAD — Volgen-
de week komt het financiële
jaaroverzicht over 1987 van
Onderlinge HulpCurasaouit.
Daarmee wil dezecoöperatie-
ve vereniging voor begrafe-
nis- verzekeringen aantonen
dat de beschuldigingen van
de Nederlandse moeder-

Imaatschappij van 'verduiste-
ring en wanbewind' aan het
adresvan deCuracaoseorga-
nisatie onterecht zijn. Daar-
naast stelt Onderlinge Hulp
Curacao dat de storting van
ruim een half miljoen gulden
op een rekening bij Banco di
Caribe op naam van de vere-
niging en uitsluitend ten be-
hoeve van deleden is gedaan.
De vereniging stelt dat de be-
schuldigingen van Onderlin-
ge Hulp Nederland elke
grond missen.

Het jaarverslagvan OH- Cu-
rasao is door de accountant van
OH- Nederland goedgekeurd.
Pro Plan Consultants N.V. ver-
zorgt de administratie van OH-
Curagao. Over het afgelopen
boekjaar zegt directeur Cl. de
Wind: "Tot nu toe hebben we

geen enkele onregelmatigheid
over 1987 gevonden. Volgendeweek hebben we alle gegevensbij elkaar en dan gaat het jaaro-verzicht naar deaccountant Hetlijktmij onwaarschijnlijk dat de-ze 'fouten' ofbuitensporigheden
zal kunnen ontdekken". Verderstelt OH- Curasao dat het stor-
ten van de gewraakte geldsom
bij Banco diCaribe mettoestem-
ming van de accountant is ge-
daan, zodat volgens OH- Cura-
sao geen sprakekan zijnvanver-
duistering. Directrice A.
Martha: "Op derekening bij Ma-
duro & Curiel's Bank kregen wij
geen enkele rente, terwijl bij
Banco di Caribe wijdeen rente
van 7 procentkrijgen".

* Het bewijs van Onderlinge
Hulp Curgao.

VOORTOUW
De procureur- generaalstelde,

dathet Openbaar Ministerie al-
tijd elke klacht onderzoekt. "In
de zaak met de Dominicaanse
vrouwen,waarbij tochook de po-
litie genoemd werd, heeft het
O.M. zelfs het voortouw geno-
men. Het Openbaar Ministerie
neemt juistklachten over depo-
litie zeer ernstig op. De vermoe-
densvan de heerBijkerk, dater
niets gebeurt, zijn niet geba-
seerd op concrete feiten".

Bestaat de mogelijkheid, dat
Bijkerk veroordeeld wordt tot
eon gevangenisstraf? Hij heeft
immers zelf tegenover deAmi-
goe verklaard, dat hij geen zin
heeft om een tijdje te gaan
"brommen"?

Pietersz: "Hij hoeftnietzo me-
lo- dramatisch te doen. Hij kan
maximaal voor één jaar ge-
schorst wordenofhijkanworden
geroyeerd. Maarikvind zijn ma-
nier van optreden niet juist,
daarom heeft het O.M. die
klachten ingediend. Ik heb er al
eerder op gewezen, dat zijn be-
roep een advocaat geen vrijbrief
verleent om instanties als de
rechterlijke macht doorhet slijk
te halen, zonder daarvandekon-
sekwenties te hoeven dragen".

Inhet ingezondenstuk, dat op
12 maart in de Amigoe werdge-
publiceerd, hekelde Bijkerk het
strafvonnis, dat tegen Juan J.
werdgeveld. De advocaateindig-

de zijn brief als volgt: "Het gaat
om onze rechtspleging! Die be-
hoort recht te zijn. En waar die
krom is, behoort de advocaat te
spreken! Gisteren was het Juan
J., vandaag ben ik het, morgen
bent u het!".

"Ik wiler wel opwijzen', zozei
procureur- generaal Pietersz
vanmorgen, "dat over het alge-
meen de advocatuur hier zeer
goed werkt. Het is zeer ex-
ceptioneel dat een advocaat op
een dergelijke wijze optreedt. Ik
heb de heer Bijkerk dan ook ge-
schreven, dathij beter had moe-
ten weten".

ROYEMENT
Over het schrikbewind dat de

directricezouvoerenover debui-
tendienst, antwoordt Martha:
"Deze free- lance medewerkers
verwachten datonze directiehet
reglement betreffende royement
van deze mensen niet zal toepas-
sen.Dit reglement is echter van-
uit Nederlandopgelegd. Indebe-

trokken regeling wordt gesteld
dat als mensen van de buiten-
dienst naar Aruba, Bonaire of
Nederland vertrekken, de ver-
zekering in het rayon Curacao
moet blijven. Als de werknemer
binnen 36 maanden wordt over-
geplaatst, moet de provisie door
deagent die deverzekeringheeft
verkocht, worden teruggege-
ven". De directrice stelt dat zij
slechts devoorschriften van Edo
de Jongeopvolgt, maar datzij nu
als het 'zwarte schaap' naar vo-
ren wordt geschoven.

Martha: "Directeur De Jonge
spreekt van investeringen vantwee miljoen. Voor zover wij
on «nen naSaan is slechts voor
80.000 gulden geïnvesteerd inhet gebouw aan de Cubaweg endeinrichting. De salarissen vande directieen de werknemers be-taalt de vereniging zelf. Boven-dien werken alle bestuursledengratis.Dus alsDe Jongezegt datde Nederlandse vestiging allekosten en salarissen voor haarrekening neemt, dan is dat gelo-
gen. Wat hetkerstdiner betreft,
zowel de directie als de perso-
neelsleden hebben betaald. De
directie heeft zelfs twee perso-
neelsleden diekrap bij kaszaten,
dit bedrag geschonken. De be-
stuursledenwerkenhet helejaar
pro deo, die waren onze gasten.
Een gratis kerstdiner voor een
heel jaarwerken zonderbetaling
vind ik echt geen bevoordeling
van hetbestuur".

In dekomende rechtszaak die
OH- Nederland heeft aange-
spannen tegen OH- Curacao zal
derechter uitspraak doen over
de al danniet correcte financiële
handelwijze van dedirectie. Dan
zal ook duidelijk worden wie nu
in feite de premiegelden, die
maandelijks ruim honderddui-
zend gulden aan inkomsten bie-
den, mag beheren. Op deveront-
ruste vraag van sommige leden
ofhun begrafenisnog steedsver-
zekerd is, antwoordt directrice
Martha:"De leden hoevenzich in
geen enkel opzicht ongerust te
maken. Hun begrafenis is te al-
len tijde verzekerd. Daarvoor
staan wij garant".

Bijna tachtig

bonnen bij

verkeerscontrole

WILLEMSTAD — Een groot
aantal weggebruikers blijkt zich
nietaan de geldendeverkeersre-
gels tehoudenofonderhoudt zijn
wagen onvoldoende. Tijdens een
steekproefgewijze controle door
depolitie werden 79bestuurders
bekeurd. De contolewerd gehou-
den op de Nijlweg, deweg naar
Westpunt , Schottegatweg-
West, Schottegatweg- Noord en
de Gosieweg. De procesverbalen
werden uitgedeeldwegenseen of
andermankement aan een auto,
wegens het overschrijden van de
maximumsnelheid of wegens
het door rood lichtrijden.

Een dertig-jarigevrouw heeft
ammoniakgedronken na een he-
vige woordenwisseling met de
man waarmee zij samenleeft. Zij
bleefbij kennis, maar klaagde
over erge maagpijn.

Om geloofwaardiger te worden

PNP opent coalitie-
deur voor de MAN

WILLEMSTAD — Het
ziet er naar uit dat de
PNP, deels onder druk
vanuit het bedrijfsleven,
gaat proberen deMAN te
overhalen om ook tot de
coalitie toe te treden. Dat
zou daneenregering wor-
den vanPNP/MA_. FOL
en SI. De DP is voor de
PNP een "onmogelijke
partner" omdatdezepar-
tij delaatste jarenbewust
bezig is geweest de PNP
zo zwart mogelijk af te
schilderen. Onder de le-
den van de PNP-
achterban is een enorme
anti-stemming ten op-
zichte van de DP te bes-
peuren,waar depolitieke
leiders niet omheen kun-
nen. OfdeMANbereidzal
zijn deDP telaten'vallen'
om in de coalitie te ko-
men, moet nog blijken.
Vanuit de gelederen van
de blauwe partij wordt
daar niets over losge-
laten.

Volgens de officiële be-
richten, vinden er nog
steeds "oriënterende ge-
sprekken" plaats. De PNP
heeft inmiddelsmet deSIen
FOL gesproken: hierbij is
van gedachten gewisseld
overhet financiële en sane-
rings- beleid. Aan de SI en
FOL is gevraagd hun me-
ningen daarover op papier
te zetten. Daarover moet
dan ineen laterstadiumwe-
derom gesproken worden.

PARTNER
In alle toonaarden wordt

door dePNP ontkend dat de
nieuwe regering officieus al
gevormd zou zijn door de
partijen PNP/FOL en SI.
Dat is absoluut niet waar,

wordt gemeld door de PNP
die gisteren ook hetverzoek
van deMAN enDP vooreen
gesprek heeft beantwoord.
De PNP heeft dezetweepar-
tijen laten weten, namaan-
dag tijd te hebben voor een
gesprek. Dat zal niet geza-
menlijk gevoerd worden
want dePNPpraatniet met
'blokken. Als eerste agen-
dapunt voor dievergaderin-
gen staat het 'vertrouwens-
conflict' genoteerd.

Politieke waarnemers
vermoeden dat er uit deze
gesprekken concrete beslis-
singen kunnen voortvloei-
en. Voor deDPlijkt er in een
nieuwe regering geen
plaats: debeledigingen aan
het adres van dePNP gedu-
rende de afgelopen jaren,
maken samenwerking met
die partij onmogelijk, zo
meent de PNP- achterban.
Voor de MAN lijkt er wel
ruimte te zijn: de vele kri-
tiek diedePNP deafgelopen
dagen te verduren heeft ge-
had omdat.dezepartij metde
FOL enSI alleen in zee leek
te willen gaan,zouer toe ge-
leid hebben dat deMAN nu
wel als serieuze partner
wordt gezien.

De MAN heeft echter di-
rect na de crisis samen met
deDPeen akkoord getekend
waarin gesteld wordt datzij
hethuidigebeleid nogmaals
onderstrepen en willen
voortzetten. Of het voor de
MAN nu aanvaardbaar is
om zonder deze 'partner'
verder te gaan, wilde nie-
mand uit de blauwe partij
loslaten.

GELOOFWAARDIG
Een combinatie van de

vier partijen PNP/MAN/SI
en DP zou er niet alleen toe

leiden dat de coalitie- basis
veel breder wordt, maarook
dat regering geloofwaardi-
ger wordt. Op landsniveau
zou dit evenwel tot gevolg
hebben dater drie Curacao-
se partijen in de coalitie zit-
ten. SIzit immers niet in de
Staten.De Curagaosepartij-
en zouden dan nog van de
kleinere eilanden afhanke-
lijk zijnomeenmeerderheid
te bereiken. Dat lijkt echter
geenprobleem te zijn.

Deverwachting is datniet
voor eind volgende week
meer duidelijkheidkomt in
depolitieke situatie. Pas na
maandag heeft de PNP tijd
voor gesprekken met de
MAN en DP. Indien de PNP
inderdaad steun hoopt te
krijgen van deMAN, zullen
die gesprekken in ieder ge-
val afgewacht moeten
worden.

Volgens politieke waar-
nemers zal het overigens op
centraal niveau niettotver-
kiezingen komen. Zoals be-
kend moet de gouverneur
daar een beslissing overne-
men. De meeste politieke
partijen van deAntilliaanse
eilanden, zijn tegen verkie-
zingen. De PNPvormt daar-
bij een uitzondering: om
—voornamelijk— partijpo-
litieke redenen, pleit deze
partij juist wel voor verkie-
zingen. Indien de gouver-
neur een formateur be-
noemt voor het formeren
van een nieuwe regering, is
de verwachting dat die uit
dePNP- gelederenbenoemd
zal worden. Dat zou tot ge-
volghebbendat, zelfs indien
de MAN de coalitie gaat
steunen, Maria Liberia Pe-
ters denieuwe premier gaat
worden.

Vrouwelijke verdachte vrijgelaten

Ruim 20.000 gulden
uit handel in drugs
WILLEMSTAD - Welgeteld
20.299 gulden en 93 cent heeft
een politieteam in beslag geno-
men bij het binnenvallen van
een woning van drugs- handela-
ren in dewijkJulian. Van devier
personen diebij de invalgearres-
teerd werden, is een vrouw weer
invrijheid gesteld.Haar echtge-
noot eneigenaarvan hethuis datbinnengevallen werd, blijft wel
onder arrest samen met tweeandere verdachten. N.E.M. (28),D.T.A. (27) en J.F.M. (24) wer-
den al enige tijd in de gaten ge-
houden door de politie. Een
zegsman van de politie typeerdehen als lieden die ietsop hun ge-
weten hebben en tè mooi weer
spelen. Omdat devondstvan een
dergelijk bedrag aan geld en de
aanwezigheid van ongeveer 400
gram bepaald geen kleinigheid
zijn, zullen demannen zekerver-
volgd worden. Volgens politie-
chef Hermans brengt purebase
tachtig gulden per gram op. De
doorColombianen aangeleverde
drugwordt echterhiermet sugar
milk vermengd, waardoor de

marktwaarde 35 gulden per
gram wordt.

Een andere krant wist te ver-
tellen dat er vermoedelijk een
zeerbekende zakenman metver-
scheidene winkels opdeAntillen
een van de grotebazen achterde
deels onthulde drugshandel zit.
Devoorlichtervan de politiekon
hierverder nietsover meedelen.
Hermans van deafdeling Verdo-
vende Middelen zegt nog niet
overaanwijzingen tebeschikken
dat de bedoelde zakenman be-
trokken isbij de handel indrugs.
Wel zit erfamilie vanhem onder
de gearresteerden. Uit onder-
vragingen onderzoek zalmoeten
blijken in hoeverre er andere
personen bij de zaak betrokken
zijn.

WILLEMSTAD — Een hoe-veelheid base, een zeef en eenpijpnam depolitie gisteren inbe-slagbij aanhoudingvan een zichverdacht gedragende motorrij-der De 26-jarige N.G.R.reed op
de SeroeFortunaweg toen depo-litie hem tot stoppenmaande.

WlLLEMSTAD—Eennogon-
bekende man heeft gisteren een
nummerkantoor aan de Oranje-
straat beroofd. Hij bedreigde deverkoopster met een gebroken
fles en namruim 160 gulden uit
dekas. Demanontkwam methet
geld.

MEYER TRANSPORT

Telefoon 614766 Polarisweg
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mm BOLIVAR 1
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Politie nogparaat

In "bende-zaak"
nog arrestatie

BUBALI — De politie heeft
gisteren een zevende verdachte
in de zaakvan de internationale
bende aangehouden. Het betrof
hier een ingezeten man op wie
eenrevolver werd aangetroffen.
Het onderzoek is nog in volle
gang en de politie nog steeds in
verhoogde paraatheid.

JERUZALEM—Hetkernkabinet
van Israel heeft nog geen besluit ge-
nomen over het VS vredesplan voor
het Midden- Oosten. Het kernkabi-
net kwam bijeen om een verslag te
horen van premier Shamir over zijn
bezoek aan Washington.

Tafeltennisresultaat
SAN NICOLAS — De uitsla-

genvan detafeltennis- wedstrij-
denter gelegenheidvan de natio-
nale dag waren als volgt: kadet-
ten (tot 11 jaar): 1.Rocky Ras, 2.
Medwin Croes; jeugd(tot en met
18 jaar): 1.Andy Gomez, 2. Juni-
orRas; heren B-klasse: 1. Henk
Abbema, 2. Carmelo Maduro;
dames open klasse: 1. Marian
Krozendijk, 2. Jenny Colina; he-
ren openklasse: 1. Franklin Lo-
pez en 2. Terrence Jandroep.

Door Hotelvakschool

Autowas-actie
met barbecue

ORANJESTAD —De studen-
ten van de Aruba school ofhotel
technology hebben reeds enige
activiteiten georganiseerd om
geld bijeen tekrijgen omeen stu-
diereis naar Venezuela te ma-
ken. Vooral van de handel werd
de nodige steun ondervonden.
Hetplan bestaat om met veertig
studenten de studiereis te
maken.

Als laatste activiteit wordt
zondag 27 maart vanaf 's mor-
gens negen uur tot vijfuur in de
middag een grote carwash met
bbq en gebakverkoop gehouden.
Dit gebeurtbij de school en iede-
reen is welkom.

I BUENOS AIRES- Argen-
[tinie heeft een uiterst
Krachtig protest doen toeko-
menaan deVerenigde Staten,
met name wegens deuitlating
van de Amerikaanse afge-
vaardigde in de Mensen-
rechten- commissie van de
VerenigdeNaties.

De Cubaanse Amerikaan Ar-
mando Valladares had gezegd
dat Argentinië een "destructie-
ve" houding inneemt in de VN-
commissie. Het protest werd
overhandigd aan deAmerikaan-
seambassadeurinBuenosAires,
Theodore Gildred. Deze had zich
kritisch uitgelaten over de

opstelling van Latijnsameri-
kaanse landen zoals Argentinië,
Colombia, Mexico en Peru in de
Mensenrechten- commissie toen
deVS de situatievan demensen-
rechten op Cubaaan deorde stel-
demet de bedoeling dit land ver-
oordeeld te krijgen.

Vandaag vindt in het voormalige buitenhuis van Max(Texas) Croes deopeningplaats
van BONAPPETITRESTAURANT tePalmbeach 29 onder leiding vanRobert Volkerts.
Een rustiek ingericht restaurant datplaats biedtaan tachtigpersonen. ledere dag van
18.00 tot22.30 voor dinnergeopend, terwijl de gezellige bar open is van 5.00 tot Tl .00
uur. Dertien mensen vinden hier werk.

PABIEN.

4

ORANJESTAD -Filomena
Figaroa (midden), werkzaam als
room attendant, werdbijHoliday
Inn Aruba uitgeroepen tot
employe van de maand. De foto:
zij ontvangt een geschenk en bij-
behorend certificaat uit handen
van housekeeper, Dorothy Bry-
son, in bijzijnvan generalmana-
gerBrian Reeve.
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AGENDA
ARUBA

KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/
14.00-17.30 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
vrijdag en kunnen iedere dag tussen 08.00-
-12.00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
behalve opzaterdag. Alleen zoekertjes, dieop maandag en donderdag voor 10.00 uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPENBOULEVARDTHEATER
(; 20.15 uur "Hot Pursuit" (18 jr.); 24.00uur"Secta delSexoprofano" (18 jr.)
«'■ 20.45 uur "HellRaiser" (18 jr.).
DRIVE-IN: 20.30 en 24.00 uur "Back to the
*ac/i"(iBjr.).

BOTICAS (nachtdienst)
pabaobrug: Oduber, tel.: 21780.
Pariba brug: San Lucas, tel.: 45119.

WIT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;SantaCruzenParadera:tel.: 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
47020/48301; SanNicolas: tel.: 45906;Da-kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-toor).
'voor brandgevallen, ongelukken ofeen of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen,tel.: 115).....
WACHTREGELING doktoren
Oranjestad,Madiki,Tanki Flip, Noord,Tanki
Leenden, Paradera en Sta. Cruz: dokterA-S. Ridderstap, via Hospitaal.
Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:dokter I. Tromp, via Centra Medico San Ni-
colas, tel.: 48833.
—■ - ,

TELEARUBA
VRIJDAG: 18.00 Archie & Sabrina;
18.30 CNN international news; 19.30
Memoria;2o.ooTelenoticias;2o.3oSur-,
medithon (Telethon for di Cas di Cultu-
ral; 22.30Movie oftheweek: (Looking to
getout); 24.00 Sluiting.

ZATERDAG: 18.00 Start here; 18.30
amazing animals; 19.15Science

& Technology; 19.25Big story; 20.00It's
a living; 20.30 Life most embarrassing

L moments; 21.15 CNN international
news; 21.45 Estreno; 23.30 Sluiting.

DIVERSENFLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
lijks geopendvan 07.00-20.00 uur; na 20.00
uur informaties viaverkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00uurperdaggeopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00uur tot maandagmor-
gen07.00 uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
TAAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
'18.30-19.30 uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
*oensdag geopend van 08.30-12.00 uur -paardenbaaistraat 8 (boven).

£OMISION CONGRESO JUVENILARU-BANO
19.30uur off-opening jeugdcongresdoormrMitoCroes, toespraakvan een lid,optredenvan dansgroepThe Alimah Aruba en to-neelgroep Grupo Picante - Cas di Cultura.
WATERDAGDIVERSENCOMISION CONGRESO JUVENILARU-
ÖANO°9-00 uur jeugdcongresmetals onderwerp
"aarkan dejeugdterechtnahet doorlopen

|?n de school?"(sprekers:VanessaTromp,
tthley Lasten, ConiGeertenAnselmo Pon-
WtUs).Cas di Cultura.
SjICHTING BESTRIJDING ALCOHOL-MISBRUIKARUBA«9.00- 14.00 uur themadag: "Waarom erJeer aandacht wordt besteedt aan het
°r_s- problematiek dan hetalcoholisme" -J^[9aderzaal van Trocadero-restaurant.

'NSTITUTO Dl CULTURA(t/m 31maart):
rBno-12.00/13.30-16.30/19.00-21.00uursf'egenheid tot bezichtiging van expositie
Jjjspultura 1986-1988' (van leerlingen van
"eeldhouwster Maritza Erasmus).

*... *
ARUBA JUDOBOND (t/m 26 maart):
1800-20.00/21.00-23.00 uur judocursus
o|v. Victor Urbina (uit Venezuela) - gym-
nastiekzaal Imelda Kleuterschool.

Bonbini-festival
ORANJESTAD — Het prog-ramma van het Bonbini- festival

Jandinsdag vermeldt hetoptre-
den van het Cah'i orgel Cristal,öet muziekgroep Tipico Los Pi-
Jnentososen het dansgroep Tea-«;oDanzaAruba.Hetfestivalbe-
gint om halfzeven in Forthoutman.

NIETOVERHAAST
De voorzitter van de stichting

Financieel centrum mr Hans
Sjiem Fat was de mening toege-
daan datderegering wel met gel-
dige argumentenkwam om niet
overhaast te werk te gaan, alles
dientgoedbestudeerd teworden.
Toch had mr Hans Sjiem Fat de
indruk datdekwestie van dewet
te lang duurten Aruba zijnkan-
sen aan zijn neus ziet voorbij-

gaan. De regering werd om een
datumgevraagd, aldusmr Sjiem
Fat, doch hield zich op de vlakte
en stelde "zo spoedig mogelijk".

Wij zijn bezorgd dat het alle-
maal zo lang moet duren. De
regering moet toch zelf wel een
streefdatum hebben om vlot te
kunnen werken aan dit be-
langrijke besluit, zei de jurist.
Maarten van Romondt van de
Atiabenadruktenog eens datde
handel deze kwestie in de publi-
citeit heeft gebracht opdat er nu
eindelijk ééns een beslissing
komt in het belang van Aruba.
Deze kwestie is te belangrijk
voor Aruba, aldus de heer Van
Romondt.

Aruba-avond
in hotel
te Maracaibo

ORANJESTAD — Het Aru-
baanse Toeristenbureau in Ca-
racas en de Aruba TourismAu-
thority organiseerden in samen-
werkingmethetInstitutediCul-
ture en hetHotel delLago Inter-
continental, in Maracaibo, een
'Festival Arubano' in genoemd
hotel. De Arubaanse delegatie
bestond uit:Ronald Heide (sous
chefvan ArubaConcorde Hotel),
zangduo Tommy y Francis en
Stanley Kuiperi (Institute di
Cultura). Ronald Heide zorgde
ervoor, dat de Venezolanen ty-
pische Arubaanse gerechten
konden proeven, waarbij men
van de gevarieerde muziek en
zang van Tommy y Francis kon
genieten en StanleyKuiperi het
een en ander vertelde over de
handenarbeid- artikelen in een
speciaal daarvoor ingerichte
stand.

Lottoprijs op weg
naar twintig mille

ORANJESTAD—Bij de giste-
ravond voor Tele Aruba gehou-
den trekking van deArubaanse
Sportlotto heeft geen der deelne-
mers devier winnende nummers—4,26,15, 22 — geraden zodat
deeerste prijs van 11.712,50flo-
rin in de pot blijft. Hierdoor be-
draagt de eerste prijs volgende
week ongeveer twintigduizend
florin. Voor de tweede prijs —drienummers goed— waren er
46 inzenders die ieder 99,05 flo-
rin kunnen incasseren.

Politieboot
voor Aruba
komt later

ORANJESTAD — Aruba
krijgt later dan de Neder-
landse Antillen een met ultra-
moderne apparatuur uitge-
ruste politie- boot. Zo heeft
premier HennyEman meege-
deeld.

Aruba heeft een dergelijke
boot niet geweigerd, zo zei hij,
maarAruba heeft om uitstel ge-
vraagd, omdat een dergelijk
vaartuig toen "niet binnen het
systeem paste". Na overleg is
alsnogmet debouwervanbegon-
nen. Het is niet bekend wanneer
Aruba over de politie- boot zal
kunnen beschikken.

Zoals bekend, krijgen de An-
tillen binnenkort de beschik-
king over driepolitie- boten: een
voor Curacao, een voor Bonaire
en voor Sint Maarten. Volgens
hoofdcommissarisvan politie Jo-
han Oldenboom, zullen deze
schepen effect sorteren in de
strijdtegen de handel in drugs.

LOS ANGELES — De Ameri-
kaanse bokser Roger Maywea-
therheeftinLos Angeleszijn we-
reldtitel (WBC-versie) in het
lichtweltergewichtbehouden. In
de derde ronde van het gevecht
sloeg hij de Mexicaan Mauricio
Acevesknock-out. Aceveswas in
de eerste ronde reeds een keer
neergegaan. Zijneindekwam na
een snel uitgevoerde links-
rechtscombinatie. Voor Maywe-
atherwas ditdeeerste titel- ver-
dediging.

Laclé: cijfers Engelbrecht nietreëel
MEP, boos op Simar: geen
betrokkenheid bij mars

ORANJESTAD — De vak-
bonden SIMARenFTA en mi-
nistervan Financien Armand
Engelbrecht waren gisteren
hetonderwerpvan gesprekin
twee MEP-verklaringen.

In één der verklaringen stelt
partijleider Nelson Oduber niet
te weten waar de Simar de rod-
delpraat vandaan haalde dat de
MEP aan de (inmiddels uitge-
stelde) protestmars van deover-
heids- vakbonden zou deelne-
men. De MEP—aldusOduber—
respecteert de autonomiepositie
van iedere vakbond, maar ver-
werpt categorisch wat voor be-
trokkenheid ook met de pro-
testmars.

Hij brengt in herinnering dat
op 13 maart al de MEP-
wijkleiders het bestuur machti-
ginggaven om een manifestatie
tehoudenvoor herstel van de de-
mocratische orde. De houding
van deFTA door teverklaren dat
depolitiek zijn intrede in de pro-
testmars hesft. gedaan zonder
daarbij namen te noemen, isvol-
gens Nelson Oduber afstotelijk.
De MEP heeft er nu genoeg van
oponrechtvaardigewijze tewor-
denaangevallen.

ONREALISTISCH
In een andere verklaring ver-

wijt Statenlid ing. Roland Lacle
de minister van Financien dat
deze ervan houdt cijfers van te-
korten opbegrotingen bekend te
makenmaarover derealistische
cijfers zelf niets zegt. Lacle
brengt naar voren dat de begro-
ting 1986 ingediend werd met
een tekort van 22 miljoen maar
dat het tekort in werkelijkheid
53 miljoenbedroeg.

In 1987presenteerde minister
een begroting met eentekort van
37.5 miljoen en op de begroting
voor 1988 staat éen tekort van
27.5miljoenvermeld.Debereke-
ningen die de MEP heeft ge-
maakt wijzen aan dat de tekor-
ten voor 1987en 1988hoger zul-
lenzijn. Dus, de cijfers die de mi-
nister geeft, zijn nietrealistisch,
aldus Statenlid Lacle.

Mogelijk naar Zweden

ATSA viert
verjaardag
ORANJESTAD —De Asocia-
cion di trahadornan pa Bie-
nestar social diAruba (ATSA)
herdacht deze week zyn een-
jarigbestaan met een infor-
mele bijeenkomst voor de
leden.

Ter gelegenheid van dit feit
werd een brochure uitgegeven
met daarin informatie over het
doelen deactiviteitenvan de At-
sa. Er bestaan plannen om dit
jaardiverseinformatie- avonden
teorganiserenover debehoeften
van bepaalde groepen in de ge-
meenschap alsmede studie-
dagenvoor deAtsa-leden.

Momenteel worden de laatste
stappen genomen voor aanslui-
ting bij de International federa-
tion of social workersom ditjaar
nogtekunnen deelnemen aan de
internationale conferentie van
sociale werkers, in Zweden.

Doorexplosies

Scheuren in
woningen

ORANJESTAD — Een
maatschappij die te Butucu
aan hetwerk is kreeg het ad-
vies om minder sterke
springstoffente gebruikenbij
zijnwerkzaamheden.

De omgeving zou hinder on-
dervinden van de te zware ont-
ploffingen. Omstreeks tien uur
kwamen er nogal wat klachten
binnen over de overlast die ver-
oorzaakt werd. De man E.M. te
RooiKoochi deedaangifte datals
gevolg ervan in zijn woningver-
schillende scheuren in demuren
waren ontstaan.

ORANJESTAD — De eerste
avond van detweede competitie-
ronde van Bridgeclub Aruba
Ariba, leverde devolgenderesul-
taten op:
A-Poule: 1. hm. Lopez Henri-
quez/hr. Gottfried59.64procent;
2. hm. Somers/Bekius en mw
Sandy/hrVeel 58.57;3. mwPoot/
mw Henriquez55.36; 4. mwVer-
straten/hr Mooy 53.93; 5. mw
Palstra/hrVerbrugge 52.82.

B-Poule: 1. echtpaar Van Leer-
dam67.19; 2. hrVanVeen/hrAl-
derlieste 60.94; 3. mw Bergen/
mw Van Eek 54.69; 4. echtpaar
Van deWal 52.23; 5. mwMonzon
/mwSmit51.79.

Olympisch kampioene

Yvonne van
Gennip op
Aruba

ORANJESTAD — Met de
ALM kwam vanmorgen op
Aruba aan de drievoudige
Olympische kampioene
Yvonne van Gennip, die Aru-
ba heeft uitverkoren om tot
rust te komen.

Zij wordt vergezeld door haar
vriend die de psycho- therapeut
van het Nederlandse olympische
team was. Met nadruk wordt ge-
steld dat Yvonne, die onlangs in
Haarlem geweldig onthaald
werd en het afgelopen weekein-
de tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau werd benoemd,
naarAruba is gekomenom uit te
rusten. Het betreft dan ook een
privé bezoek en Yvonne zou het
bijzonder op prijs stellen indien
zij in allerust van zee en strand
van Aruba kan genieten.

STICHTING BEZORGD OVER LANGE DUUR
KvK-voorzitter: gesprek metkabinet stelde niets voor

Regering: nog geen datum
voor Financieel centrum

ORANJESTAD—KamervanKoophandel voorzitter Miguel
Mansur noemde het gesprek dat devertegenwoordigers van
deKamer, ATIA, advocaten en stichting financieel centrum
gistermorgenmetpremierEmanen deministersDon Mansur,
mrAngelBermudez en Watty Vos hadden over hetfinancieel
centrum, nietveel bijzonders.

Erkwam volgens de heerMan-
sur in telenoticias, totaal niets
nieuws naar voren. Wel werd
doorminister Don Mansuropge-
merkt dat het ontwerp al een
maand bij deRaad van Advies
ligt. Nog steeds schijnt de grote
strijdvraagte zijnofhet invoeren
van de zerotax voor een financi-
eel centrum moet geschieden
door verandering van het Wet-
boekvanKoophandel ofdit alles
inéén nieuwe wetgeregeldmoet

worden. De meningen van de ju-
risten zijn daarover verdeeld.
Kamervoorzitter Mansur was
van meningdatdekortste weg is
een wet maken, mits deze goede
voorbereid wordt.

BIJ CASA DEL Mar werdPa-
blo Geerman uitgeroepen tot
werknemervan demaand. Hij is
werkzaam als security supervi-
sor. Voorts werd aan negentien
werknemers, die met succes de
door Internationaleducation in-
stitute gegeven supervisor- cur-
sus volgden, het bijbehorende
certificaat uitgereikt. Bij defoto
de huldiging van de werknemer
van de maand, vlnr: JohnEman
die namens Aruba bank een
bankboek uitreikte, director ofadministration Humphrey Har-
develd, directorofoperationsJan
van Nes, werknemer van de
maand Pablo Geerman en chief
securityRonaldAntersijn.

Vistoernooi
ORANJESTAD—DeBucu-

ti Yacht club Aruba organi-
seert eenbottomfishing tour-
namentopzaterdag 26 maart.

Dit is van vijf uur 's middags
totnegen uur 's avondsinhet La-
goen tegenover het clubgebouw.
Zowel Bucuti-leden als niet-
leden kunnen aan deze viswed-
strijd deelnemen. Er zijn twee
prijzen beschikbaar voor de
grootste Caraito-vis en het team
met de meeste kilo's gevangen
vis. Men kan inschrijven aan de
bar van Bucuti Yacht Club. Het
inschrijfgeld houdt in: barbeque
en muziek na afloop.

ARUBAANS COMMENTAAR

Waardering
AFGELOPEN WEEKheefthetArubaanse politiekorps—nu

geheelzelfstandig werkende—duidelijkbewezen voorzyn
taakberekend te zijn. Een internationale bende, zwaarbe-
wapend en van allesvoorzien om tot overvallen of ontvoe-
ringen overte gaan, werd tijdig opgerold. Dankzij dewaak-
zaamheid van deDouane- recherche kon ook nog een ver-
dachtvliegtuig met inhoud wordenaangehouden. Wij moe-
ten er niet aan denken wanneer dezebende erin geslaagd
zou zijn tot actieoverte gaan, waarbij danzeker hetergste
gevreesd had moeten worden. Daarom een woord van
waardering aan het politiekorps en de Douane- recherche
voorhet behoeden van Aruba voor een ramp.

We zijn het wel niet altijd eens met de wijze waarop de
politieleiding zijn public relations bedrijft maar wij heb-
bentoch welbegrip datin dezaken alsdeze, inverband met
hetonderzoek in "alle stilte"wordtgewerkt om daarna met
de nodige gegevens te komen. Bijzonder duidelijk is ook
gebleken datde internationale contacten dieAruba deafge-
lopenjaren opjustitieelgebiedheeftwetente leggen, resul-
taten beginnen afte werpen. Dankzij dezebende wasAruba
wederom in hetnegatieve wereldnieuws, maar dankzijpol i-
tieenDouane- recherche isdepositieve kant van hetgeheel,
datbepaalde figuren aan denlijvehebben mogen ondervin-
den datAruba geen "dom eiland" is, waar menvan alles on-
gestraftkan uithalen. Daarom ook dezewaardering.

Bekende schoen
in EEN OPEN BRIEF — vermoedelyk omdatmen ookwel

weet dat degouverneur nietkan noch zal reageren—heeft
de MEP gemeend de gouverneur op zyn vingers te moeten
tikken. Dit naar aanleiding van een toespraak van Arubas
eerste burger op de nationale feestdag,, die ofschoon er
geen namen werden genoemd, bij de leidervan degrootste
oppositie partij in hetverkeerde keelgat is geschoten.

Zelfs gingmen zoveromals"kleinejongens"in Den Haag
te gaan huilen vanwege de uitspraken yan degouverneur.
Dat is dan kennelijk hetAruba van 1988 waar we zo graag
"baas in eigen huis zijn". In de openbriefwordt de gouver-
neur verweten dathij deregering over hetbolletje heeftge-
streken vanwege zyn hard werken, de oppositiekreeg een
stoot onder degordel toen degouverneurdurfdetespreken
datermeereenheid moetkomen, waarbij hij desteeds weer
afbrekende kritiek scherp veroordeelde. Hij stelde daarbij
bijzonder duidelijk—zoals iederweldenkend mensopAru-
ba zal doen — dat opbouwende kritiek Aruba alleen maar
kan helpen.

Netvelen opAruba zyn wij van mening niet alleen dat de
gouverneurduidelijk, maar ookdejuistetaal heeftgespro-
ken. Daarbij het standpunt weergevende van de overgrote
meerderheidvan Aruba, die achterhetopbouw-beleid staat
entegen deafbrekendekritiek is.Dat deNEP leider directin
depen is geklommen meteen openbriefen zelfs een teleg-
ram aan dekoningin is zyn zaak.

Duidelijk staat vast — lees de rede van de gouverneur
maar eens na—datnergens denaam van deNEP genoemd
werd. Desondanks heeft de NEP-leider debekende schoen
aangetrokken. Hetgeen hem niet in dankzal worden afge-
nomen omdat opnieuw de naam van Aruba — vooral als
zelfstandig land — onnodig in diskredietwerd gebracht.

Rechtstreeks door tv uit te zenden
Vanavond teleton voor
medicijnen voor Suriname

ORANJESTAD—InCas di
Cultura wordt vanavond om
halfnegen degrote teleton ge-
houden voor de commissie
die gelden inzamelt om Suri-
name aan de zo broodnodige
medicijnentekunnen helpen.

De teleton wordt door Tele
Aruba rechtstreeks uitgezon-
den.De heerGerritvan derHaar
vertelde dat de inzameling goed

verloopt en datvanavondtijdens
de teleton het eind-bedrag be-
kend zal worden gemaakt. Hij
noemde hetbedrag datbinnen is
boven alleverwachting dochwil-
denog geen cijfers noemen.

Hetgeldstroomt binnen en ge-
heel Aruba kan vanavond nog
meer bijdragen, waarvoor het
nummer 29191 gebeld kan wor-den.Vanavond in Cas diCulturawordt een gevarieerdprogram-
ma gebracht waaraan vele ar-
tiesten medewerking verlenen
met zang, dans, muziek, cabaret
en teakwondo. De actie van de
commissie wordt zaterdagavond
met een grote gebakverkoop op
hetPlaza Betico Croes besloten.

Secretaris Dominee Hessen
vertelde dat deze gebakverkoop
zaterdagavond van acht uur tot
middernacht wordt gehouden.
De commissie heeft met devere-
nigingvanimporteursvan medi-
cijnen al afgesproken dat zodra
hetbedrag bekend is, vermoede-
lijk de volgende week de eerste
aankoop van medicijnen zal
plaatsvinden, die dan deze
maand nog naar Suriname wor-
den gebracht.

Illegalen
aangehouden

ORANJESTAD—Tijdens een
politie razzia in een hotelaan de
Steenwegwerden door depolitie
zeven buitenlandse dames aan-
gehouden, die op het eerste ge-
zicht niet inbezitzoudenzijn van
een verblijfs- vergunning om op
Aruba te blijven. Bij nadere
controle bleken slechts bij twee
dames depapieren in ordete zijn.
De overige vijf werden ingeslo-
tenen zullenzondag opdevlucht
naar hun vaderland worden
gezet.

OpêjJ^TL Voor het ont-
Afwikkelen van

£7. Alle foto's

y~ CHECKPOINT
_. COLOR

Columbusstraaten Harmsbuilding
Uw beroepsfotograaf i

Maak vast Uw afspraakvoor
Communie Foto's

TRENITARIA
DRUGSTORE

Dakota Shopping Paradise
Tel.: 22450

Drogisterij
Cosmetica - Parfum - Cologne -Artikelen voor-Babies-School -Kado - Naaien -Haar, etc.
BORDENS ICE CREAM

Bekijk onze wekelijkse specials
met goedkopeprijzen.

UiLUjJ
Trekking

Urn 124 maart 1988

Uk 26

Marlboro 22

Eerste prijs: 11.712.50florin
geen winnaar

Tweedeprijs: 46 deelnemers
ieder 99.05 florin

Eerste prijs volgende week:
ongeveer 20.000 florin

Met complimentenvan:
Superior Tobacco Co.I -J

ORANJESTAD - Winston
Keating die samen met zijn
vrouw Anna Keating benoemdwerd tot Goodwill Ambassador
vanAruba, heefteen collectie van
zijnschilderijen aanhetlnstituto
diCulturageschonken. Indeloop
derjarenheeft WinstonKeating
veel gefotografeerd en geschil-
derd op Aruba, waar hij en zijn
vrouw veel vrienden hebben. De
schilderijen van de heerKeating
werden in dank aangenomen
door deherenLeo Tromp en Stan
Kuiperi van hetlnstituto diCul-
tura. Bij defoto: deaanbieding,
StanKuiperi, Winso Janga een
van de vele vrienden van het
echtpaar-Keating, Winston Kea-
ting, Anna Keating en Leo
Tromp.
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Honduras constateert Sandinistische excursie
Witte Huis staat ambivalent
tegenover bestand van Sapoa-

WASHINGTON — Het Wit-
teHuisheeftambivalent gere-
ageerd op het bericht dat de
Sandinisten en decontra's in
Sapoa een principieel ak-
koord hebben bereikt over
een bestand van zestig dagen,
inclusief een amnestie. Het
Witte Huis juichthet bestand
van de ene kant toe maar laat
van de andere kant blijken
dathet weinigfiducie heeft in

het tot standkomen van het
staakthetvuren. Ook het men
meteenweten datdehulp aan
de contra's door moet gaan.
Voor de Sovjetunie en Cuba
had men de boodschap dat
deze landen hunhulp moeten
staken aan Nicaragua. In
Honduras wordt gemeld dat
er weer sprake isgeweestvan
een Sandinistische "ex-
cursie", wat echter in Mana-
gua werd ontkend.

De wapenstilstand is een be-
langrijke stap in derichting van
de vrede, zo reageerde Was-
hington. Tegelijkertijd echter is
men sceptisch over de kans op
verwerkelijking van het be-
stand. De woordvoerder van het
Witte Huis zei dater "heelwat is
om bemoedigd over te zijn", al-
dus Marlin Fitzwater. Hij voeg-
de er meteen aan toe dat meer
Amerikaanse hulp aan de
contra's "van wezenlijk belang"
is om de Sandinistischeregering
er toe te dwingen zich aan het
plan te houden. Maar Fitzwater
noemde een en ander wel een
nieuwe stap. Het is een meer
concrete stap en dat geeft reden
tot optimisme, toch blijft er de
nodige twijfel bestaan.

Bauxietsmelter
in Paranam wordt
weer opgestart

PARAMARIBO—De baux-
iet- onderneming Suralco wil
in julide smelter in Paranam
weer in bedrijf stellen. Zij
heeft woensdag van de Suri-
naamse regering toestem-
minggekregen om op deloka-
le markt een lening te sluiten
van bijna 5,5 miljoen gulden.
De maatschappij heeft van de
regering als tegenprestatie
meer faciliteiten gevraagd,
maar hierover zijn nog geen
bijzonderheden bekend.

De Suralco begint volgende
week met herregistratie van de
ongeveer 230 werknemers diein
de smelterwerkzaam zijn. Hier-
na zullende driehoogspannings-
masten die voor de energietoe-
voer naar de smelters zorgen,
weer worden geïnstalleerd. De
masten gingen eind januari vo-
rigjaar tegen de vlakte bij sabo-
tage- activiteiten.

HUMANITAIRE HULP
De voorzitter van het huis van

afgevaardigden, JimWright, gaf
als zijn mening dat het Witte
Huis zijn hulp- plan voor de
contra'snu striktmoetbeperken
tot de humanitaire kant van de
zaak. Hij dacht aan kleding,
voedsel en medicijnen. De frac-
tie- leider van de Democraten
ThomasFoley dacht datditneer-
komt op een bedrag vanrond de

dertig miljoen dollar, althans
volgens eerdere berekeningen.
Wright bleek almet Howard Ba-
ker te hebben gesproken die de
leiding heeft van de stafvan het
Witte Huis en had het idee dat
deze het met zijn opvattingeens
is.

De Amerikaanse ministervan
Buitenlandse zaken George
Shultz is de mening toegedaan
dat emu geen verontschuldi-
ging meer bestaat voor de wa-
pen- leveranties van Cuba en
Rusland aan Nicaragua, nu er
een bestand is bereikt. Sinds 29
februari is ereen einde gekomen
aan de hulp van de VS aan de
contra'stoen het congreshetpre-
sidentiele verzoek daartoe af-
wees. Shultz zag direct contact
met de Sandinistische regering
nog niet direct zitten. Wel zal
Washington contact opnemen
met de andere vier Middename-
rikaanse landen in verband met
de situatie in Nicaragua.

SU, SPANJE VOLDAAN
De Sovjet- minister van Bui-

tenlandse zaken Edouard Sje-
vardnadze zei tijdens een onder-
brekingvan zijnreis inLissabon
dat men alleen maar een derge-
lijk akkoord kan toejuichen. Hij
was op terugweg van New York
naar Moskou.

Zijn Spaanse collega Franci-
sco Fernandez Ordonez toonde
zich ook voldaan over dit ak-
koord. Hij noemde dit de eerste
stap op weg naar het ten uitvoer
leggen van de vrede in deregio.
In Madrid acht men dit akkoord
echt in de geest van het Vredes-
verdrag dateerder inGuatemala
werd bereikt door de Middena-
merikaanse presidenten.

PROTEST HONDURAS
Inmiddelsheeft Honduras een

protest- nota ingediend bij Nica-
ragua voor wat men noemt de
grens- overschrijding van Nica-
raguaanse soldatenen wel op de-
zelfde plaats waar dit een week
eerder ook op grote schaal was
gebeurd. Volgens Buitenlandse
zaken in Tegucigalpa ging het
om zon 460 Sandinistische sol-
daten. Zij waren zwaar gewa-
pend. De inval gebeurdeoptwee
punten tegelijk.

In Managua echter ontkende
men het negeren van de grens
met Honduras. Voor zover men
wist heeft er zich geen enkele
confrontatie voorgedaan. Men
zou echter wel de zaak onder-
zoeken.
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7 CATHS\JSrBB©Ï* Tele' __„,/ of 27833. ]

| Boulevard Theatre j
I n

Fri. thru Thu. Fri. thru Thu.
I at 8.15 at 8.45 !

HOT PURSUIT HELL RAISER
| comedy 18 yrs thrill. 18yrs !

Fri. & Sat. Sunday
l at 12.00 at 6.00 j
' SECTADELSEXO THE ADVENTURE

IPROFANO OF MARK TWAIN ?
sexmovielByrs all-ages i

DRIVEN
1 Fri&Sat- MO

a. BVoUe' .2 at 8.30 & 12.00 atö"*u 'Sunday at 9.00 SOME ONE TO
WATCH OVER ME I

} BACK TO THE Wed. & Thu. 'l BEACH at 8.30
I SUSPECT

comedy 18 yrs suspence 18yrs
*»■ ■^fc- ir -if _. ~tr -ti- tr -tr ft- -ir *

r TABENDE 1
UNCAS

riba 397 m2eigendomsgrond,
consistiendo di 2 dormitorio, 1 banjo, 1
toilet, sala, comedor, porch, washok i
garage situa na Watapanagezaag no.
40.
Interesadonan por hasi nan oferta na Tra-
velers Life Insurance Co. Pa mas infor-
mashon tuma contacto cv Sra. Bronswin-
kelna telefoon 27374, promécu dia 30 di

kMaart. A

El Secretario de la Corte en primera Instancia en Aruba, anuncia:

— queMARTA BEATRIZ SIERRAresidenciado enAruba, constituy-
endo domicilioen laoficina del abogado, mr.ing. F. Baptist, situa-
da en Windstraat no. 19, Oranjestad, Aruba, ha presentado una
solicituden dichaCorte para obtenerpermisopara implantaruna
demanda dedivorciocontra MIGUELANGEL BARRERAsin domi-
cilio o paradero conocidoen Aruba ni en las Antillas Neerlan-
desas:— que la comparecencia dereconciliación ha sidofijada el miérco-
les, 13 de abril de 1988a las 3.00 de la tarde en el edificio de la
Corte, situada en Irausquinplein no. 8 en Aruba.

El Secretario de la Corte,
mr.ing. H.C. Maduro.

El Secretario de laCorte en primera Instancia en Aruba, anuncia:

— queZlNALOPEZresidenciadoenAruba, constituyendodomicilio
en la oficinadel abogado, mr.P.D.O. Denz, situadaen Venezuela-
straat no. 17, Oranjestad, Aruba, ha presentado una solicituden
dichaCortepara obtenerpermiso para implantaruna demanda de
divorciocontra ERIC ARIANO YANSI MORALES sin domicilio o
paradero conocidoen Aruba nien lasAntillas Neerlandesas:

— que la comparecencia dereconciliación ha sido fijada el miérco-les, 13 de abril de 1988a las 3.00 de la tarde en el edificio de laCorte, situada en Irausquinplein no. 8 en Aruba.

El Secretario de la Corte,
mr.ing. H.C. Maduro.

r duello luim* u /
(rn) maduro travel

biedt U twee uitgebreide reispakketten naar
DISNEYWORLD

EERSTE GROEP - VERTREK 6 JULIVT9BBT
INCLUSIEF PAKKET;

* Roundtrip ticket met VIASA,
* Zegel, vertrekkosten en Security tax,
* Transport vliegveld, Orlando, Miami, vliegveld,
* Verblijf 7 nachten in hotel Inns of America, Orlando,
* Verblijf 3 nachten in hotel Dupont Plaza, Miami,
* Ontbijt (continental) alleen in Orlando,
* Transport en toegang (met begelejding) tot alle attrakties

TOURS OP P ROG R AMMA:
-"2 Bezoeken aan WALT DISNEY WORLD,
- 2 Bezoeken aan EPCOT CENTER,
- 1 DagSEAWORLD,
- 1 Dag BUSCH GARDEN,
- 1 Dag CYPRESS GARDEN,
- Bezoek aan BOARDWALK en baseball,
- 2 Dagen rust en/of Miami Shopping tour,

ACCOMMODATIE PER PERSOON:. ■— . . __
m M M _____--.________________m~^ï^—t^^~-____Bm__________.—____~___________^___T_m~_____

QÜAÖR'. Af. 1.155,-- JUNIOR 10-11 i^r met . .
2 volwassenen in kamer Af. 750,--

TRIPLE Af. 1.230,- —
KIND3-9jaar, met

DOUBLE Af. 1.375,- 2 volwassenen in kamer Af, 715,-

TWEÉDE GROEP -VERTREK 23 JULI, 19887
** Pakket en Programma als bovenvermeld

PLUS 1 EXTRA DAG SHOPPING MIAMI.
ACCOMMODATIE PER PERSOON:

QUADR. Af. 1.180,- JUNIOR 10 -11 jaar met
—■ 2 volwassenen in kamer Af " 75 (̂-

TRIPLE Af. 1.260-
■ KIND 3-9 jaar met

DOUBLE Af- 1.415,- 2 volwassenen in kamer Af. 715,-

RESERVEER UW PLAATS(EN) TIJDIG EN

I VRAAG NAAR ONS PLAN VOOR HET FINANCIEREN VAN
UW REIS.

6 AMIGOE VRIJDAG 25 MAART 1988

Hl Wtf verkopen geen Paashazen. 7.|
7 maar wel kunt U bij ons profiteren jj
7 van de .'-J

Grote Paasuitverkoop J
|| in onze winkel van:

wijnen, likeuren en andere
ifjtdranken tegen Paashaas- ;ê
il P"izen. f
$&..i 1 m77 Zaterdag open van 9.00-11.00f' '"_!§> MERCURIUS TRADING

COMPANY
p Fergusonstraat 116 -Oranjestad #1
fc" , ~ .... . "I
W .■■'
5.777.;: ' .777:#^-7^.v , . .

ORANJESTAD RETAIL MERCHANTS ASSOCIATION

CONVOCATION
ANNUAL GENERALMEMBERSHIP

MEETING OFCULMA
TO : All Members
DATE : MARCH 29,1988
TIME : 7:30 P.M., if no quorum closed andreopened at 8:00 p.m.
PLACE : CHAMBER OF COMMERCE BUILDING.

AGENDA:
1.Opening
2.Roll Call
3. ApprovalofMinutes ofLast Year's Meeting
4. Correspondence
5.Report by President
6.Report by Treasurer
7.Report by Auditing Committee
8. Appointment of New Auditing Committee 1988/89
9.Election ofNew Board 1988/89.

10.Proposals
11.Free Word
12.Closing.

Please bear in mind that (1) ifyou haveanyproposals, same haveto be in
our possession by March 15,1988; (2) ifyou haveany candidatesfor the
slate, he/she hastobesupportedbyat leasttwomembers, in writing,andin
our possession by March 15,1988.
Please doyour utmost to attend this importantmeeting.

O.R.M.A. BOARD MEMBERS.V J

-—^—————— - ———---»

I "CARNIVAL IN ARUBA 1988"
Een complete film van ARUBA'SCARNAVAL 1988.

DELICHTPARADE, KINDER CARNAVAL en GRO-
TE CARNAVAL, nu ook in Europees systeem (PAL)
op BETA en VHS verkrijgbaar. Een uniekcadeau voor
Uw vrienden en kennissen.
Verkrijgbaar bij: Galeria Moderna - De Wit Stores -
Van Dorp - Antraco - Plaza Bookshop - Boekhan-
del Mariska - Botica Santa Ana of bel

PRO-VIDEO N.V.
Tel. 34391 en na 6.00 uur ook Tel. 26383 of 28656

Gevraagd
voor zo spoedig mogelijk

EEN VROUWELIJKE
ADMINISTRATIEVE KRACHT
Gelieve te solliciteren onder nr. 875, bu-
reau van ditblad, Nassaustraat 110, Oran-
jestad, Aruba.

Hifi iÜJ|) INTERBANK \ wÈ
||||||p|7 "nüssnustrnat ff 38 WÊÊ?jjjlllJ : I.g.smith'blv.. ff 146-a

t§j|^f' \ BIEDT U AAN

IjjjjJH FINANCIERING jjjjj
l|ï§y§?fj OP AANKOOP VAN AUTO'S

t^Êé^l \ EN U BETAALT ALLEEN S^PH
WÊÊ^ oi in <L | llßi___3^_i - '" n W I _w -"__

IpllllPl :' INTERBST llllt*
ÉlllP^ PER JAAR IREi
%Mi^% % EEN ANDER VOORDEEL VAN iÉ|l|

WÈÊ&* INTERBANK ||«
wÊÊÊ/V* ARUBA NV. [ f; I|||||
U"///*/////. t *"''"' "W""*" mtmtmiÊm-mi ,m »ijn ün iiléi.i—<è__wHWwJl W\7>\W



Spaans staatsbedrijf

Repsol neemt
belang in
oliewinning
in Colombia
BOGOTA — De Spaanse

staats- oliemaatschappij
Repsol heeft een deelneming
van 25procent gekocht in de
Colombiaanse productie- be-
langen van het Amerikaanse
concern Occidental Petro-
leum. Repsol legde daarvoor
272 miljoen dollar op tafel.

Met deze transactie krijgt
Repsol toegang tot twee grote
olievelden in Colombia, waar-
van de Koninklijke Shell- groep
mede- eigenaar is. Het gaat om
de olieveldenCanyoenRedondo,
welke in het noorden liggen en
die samen goedzijnvoor een dag-
productie 215.000 vaten. Deze
olie- velden worden geëx-
ploiteerd door hetColombiaanse
staats- oliebedrijfEcopetrol, dat
een belang van vijftig procent
heeft, Shell en Occidental heb-
ben elk een belang van 25 pro-
cent. Repsol krijgt nu via zijn
transactie met Occidental 6,25
procent in handen.

De reserve aan ruwe olie van
Repsol neemt door deze transac-
tie opnieuw flink toe. Verleden
jaar vergrootte de maatschappij
dereserve al met dertig procent
tot vijfhonderd miljoen via aan-
kopen en deelnemingenin nieu-
we velden. Het is de bedoeling
om dit jaarnog Repsol gedeelte-
lijk te gaan privatiseren.

...nogdagelijks vallenerdoden in
deuitputtingsoorlog tussen Iran
en Iraq. Deze door de Iranian
News Agency vrijgegeven foto
toont vierlraanse slachtoffers die
omkwamenbijlrakeze aanvallen
met chemische wapens...

Shell-dochter
koopt in Chili
pulpfabriek op

AMSTERDAM — Een
dochter-ondernemingvan de
Koninklijke Shell- groep
heeft samen met twee andere
bedrijveneen Chileense pulp-
fabriek gekocht voor 120,5
miljoen dollar.

Met het oog op dezetransactie
heeft Shell Overseas Investment
een jontventure gevormd met
ScottPaper en CiticorpBanking,
Waarin het olie- concern een be-
hang heeft van zestigprocent. De
Pulpfabriek welke in Nacimien-
U> staat neemt men over van Pa-
peles Sudamerica. De fabriek is
overigens nog niet helemaal af-
gebouwd. De bouw zal volgens
plan in 1991 afgerond zijn. De fa-
briek krijgt een capaciteit van
ruim tweehonderdduizend ton
Eucalyptus- pulp per jaar. Het
merendeel van de productie
wordt door Scott Paper opge-
kocht. Volgens Shell betekent de
transactie een aanzienlijke ver-
sterking van zijnbosbouw- acti-
viteiten in Chili.

De jointventure heeft een op-
tie op de verwerving van een
meerderheids- belang in Fores-
tal Colgura. Dit is een Chileens
bedrijf dat bijna zestienduizend
hectare bebost land bezit waar-
van het meeste uit Eucalyptus-
plantages bestaat.

Legerprobeert in VS wapens te kopen

Panamese Rode Kruis:
hulp-actie op plaats
PANAMASTAD — Het Pa-

namanese Rode Kruis heeft
aan het Internationale hoofd-
kwartier gevraagd om met
spoed een delegatie te sturen
om zichopdehoogte te stellen
van de meest noodzakelijke
behoeften onder de Paname-
se bevolking. Deze noden zijn
het gevolg van de econo-
mische crisis welke het land
teistert. Het Panamese leger
heeft contacten gelegd met
een Amerikaanse wapen-
handelaar voor de aanschaf
van een aantallichte wapens.

In een door hetPanamese Ro-
deKruis uitgegeven communi-
quewijst men er op dat juist de-
genen met geenofeen gering in-
komen ernstig gebukt gaan on-
der decrisis. Men meent dat het
ogenblik is aangebroken om een
beroep te doen op de internatio-
nale solidariteit. Daarom heeft
men de Internationale Rode
Kruis liga in Zwitserland ge-
vraagd met grote spoed een mis-
sie te sturen om zich een oordeel
te vormen over de situatie en de
omvangvan deontstane nood. Is
eenmaal de evaluatie gemaakt
dan kan er een begin gemaakt
worden aan een hulp- operatie
om tegemoet te komen aan de
meesternstige behoeften van de
Panamezen.

VERERGERD
De crisis waarop gedoeld

wordt in d<. "erklaring is de slum-
n sedert begin

maart. Dit was het gevolg van
het bevriezen van de Panamese

tegoeden op de AmeriKaanse
banken. Zo kon het personeel
van de overheid niet volledig
worden uitbetaald. Een algeme-
ne staking, waaraan ook het za-
kenleven meedoetheeft desitua-
tie nog verergerd. Deze staking
heeft ten doel de sterkeman ge-
neraalManuel Antonio Noriega
ten val te brengen. Deze lijkt
echter niet van zijn bevelheb-
bers- stoel te branden.

Dé Panamese strijdkrachten
hebben vanAmerichina in deVS
een offerte gevraagd voor de
leveringvan semi- automatische
pistolen. Het pakket in totaal
komt uit opzon tien miljoen dol-
lar. Vijfduizend pistolen zouden
onmiddellijk moeten worden ge-
leverden twintigduizendzouden
in 1989moetenworden geleverd.
Dit bericht werd bekend kort na-
dat een overgelopen piloot van
Noriega had onthuld dat er al
verschillende vluchten op Cuba
waren uitgevoerd voor het over-
brengen van wapens welke op
het platteland werden opgesla-
gen. Kennelijk bereidt Noriega
zim voor op een guerrilla-oorlog
voor het geval hij van zijn troon
wordt gestoten.

*****BRUSSEL—Ter gelegenheidvan
de duizendste dagvan Passtoors ge-
vangenschapin ZA demonstreerden
woensdag ongeveer 100 mensen inBrusselbij de ZA ambassade. Zij eis-tenhaarvrijlating.

*****WASHINGTON _
De volgende

topconferentie tussen Reagan enGorbatsjovvindt plaats vanaf29mei
tot2 juniin Moskou.

Top van Mexico
en Guatemala

MEXICOSTAD —De presi-
dentenvan Mexico en Guate-
mala ontmoeten elkaar vrij-
dag in de Mexicaanse
badplaats Cancun.

Het isde derdekeer datMiguel
de laMadridvanMexico en Vini-
cio Cerezo Arevalo elkaar ont-
moeten. Men bespreekt proble-
men vanonderling belang waar-
bij deMiddenamerikaanse crisis
centraalstaat. President Cerezo
bezocht in mci Mexico en De la
Madrid was in april 1987 in de
Guatemalaanse hoofdstad.

Regering in beroep tegen vonnis rechter

Leger Colombia: zoeken
naar Escobar gaat door

BOGOTA — Het Colombi-
aanse leger blijft uitkijken
naar de leiders van hetKartel
van Medellin. Deze verzeke-
ring gaf de minister van De-
fensie generaalRafael Samu-
dioMolina.Deregering heeft
hoger beroep aangetekend
tegen het vonnis waarbij het
arrestatie- bevel tegen coca-
chef Escobar onrechtmatig
werd verklaard. Uit in beslag
genomen documenten zou
zijn gebleken dat er banden
bestaan tussen de drugsma-
fia enhogeregerings- functio-
narissen.

De ministervan Defensie leg-
dezijnverklaring afnaar aanlei-
ding van het feit datPabloEsco-
bar Gaviriakans had gezien aan
het leger te ontkomen toen dit
een grootscheepse operatie on-
dernam om deze Escobar aan te
houden. Deze wordt beschouwd

als de belangrijkste leider van
het cocaine- kartel dat de
touwtjes in handen heeft bij het
overgrotedeelvan decocaine- in-
voer in de Verenigde Staten.

GEEN OPGAVE
De regering gaat in beroep te-

gen de rechterlijke uitspraak
welke inhoudt dat de arrestatie-
bevelen tegen de leidersvan het
Kartel van Medellin ingetrok-
ken moeten worden. Minister
Enrique Low Murta van Justitie
maakte het regerings- besluit
bekend. Hijvoegde eraan toe dat
"niet voor één minuut en voor
geenenkeleredenwij destrijd te-
gen de drugs- handel opgeven".
De arrestatie- bevelen waren
uitgevaardigd vooruitlopende
opeen mogelijke uitlevering van
devijf cocaine-bazen aan deVer-
enigde Staten.

Volgens de commandant van
de Vierde leger- brigade welke
derazzia hieldinenbij dewoning
vanKartel- leider Escobar heeft
men opbelangrijke documenten
en bandopnamen de hand kun-
nen leggen. Generaal Jaime
Ruiz zei dat een en ander aan-
toont dater banden bestaan tus-
sen dedrugs- mafiaeneen aantal
hogeregerings- functionarissen,
onder wie ledenvan deRaad van
State en van de rechterlijke
macht. Hij noemde echter geen
namen.

Door tienduizend Salvadoranen
Verjaardag moord op
mgrRomero herdacht

SAN SALVADOR —De
achtste verjaardag van de
moord op aartsbisschop mgr
Oscar Arnulfo Romero van
San Salvador is herdacht met
een defile van duizenden Sal-
vadoranen door de hoofd-
straten van San Salvador.
Aan de betoging namen vak-
bonds- organisaties deel en
studenten, campesinos en le-
den van christelijke basis- ge-
meenschappen.

Ongeveer tienduizend men-
sen kwamen op de been voor de
herdenkingvan het feit datacht
jaargeleden deaartsbisschop tij-
dens een misviering in een klei-
nekapel door een huur- moorde-

naar werd doodgeschoten. Mgr
Romero die indertijd met de ze-
gen van de autoriteiten wasaan-
gesteld tot aartsbisschop was la-
ter "bekeerd" zoals hij het noem-
deen had toen oog gekregenvoor
het lot van de campesinos en
andere mensen aan de marge
van de maatschappij. Zijn inzet
voor een sociale hervorming
werd niet in dank afgenomen
doorde gezetenburgerij eneven-
mindoordeverdedigersvan deze
bevoorrechte klase: het leger.
Toen hij steeds meer zijn stem
ging verheffen tegen de onder-
drukking tekende hij zijn dood-
vonnis.

UITLEVERING
D'Aubuissons naamisvan het

begin af aan genoemd als ver-
antwoordelijke bij deze moord.
Hijblijft onschendbaar omdathij
herkozen werd als afgevaardig-
de. De autoriteiten zijn daarna
niet in actie gekomen in af-
wachtingvan de uitleveringvan
Alvaro Saravia, die in de Vere-
nigde Staten is aangehouden en
diebeschouwd wordt als een on-
voorwaardelijke medewerker
van D'Aubuisson.

Romero's opvolger, mgr Artu-
ro Rivera y Damas ging voor in
een misviering in dekathedrale
kerk. Inzijnpreek legde deaarts-
bisschoper denadruk opdatmen
ie figuur van mgr Romero niet
voor eigen belangen mag uitba-
ten. Hij doelde daarbij blijkbaar
op het feit dat links zich opwerpt
alsvolgelingenvanmgrRomero.

VRIJLATING VROUW
Nagenoeg gelijktijdig werd

bekend dateen militaire rechterde vrijlating had gelastvan Ma-
ria Victoria Henao, deechtgeno-
te vanEscobar, dieaangehouden
was als onderdeel van de leger-
actie tegen Escobar en zijn kor-
nuiten. Overigens verwekte de-
ze rechterlijke beslissing onge-
noegen bij het Openbaar Minis-
terie. Minister Samudio Molina
zei tegen journalisten"dat het
zoeken naar die drugs- jongens
onverminderd wordt voortge-
zet". Hij wilde echterniet ingaan
opdetailsvan demilitaire opera-
ticrond de woning van Escobar
in een derrijke wijken van Me-
dellin.

Anoniem wilde men bij het
O.M. in Bogota wel zijn hart
luchten over de vrijlating van
Escobars echtgenote. Alleen het
feit al datzij werd aangehouden
op een plaats waar oorlogs- wa-
pens werden aangetroffen zou
reden tot verdere aanhouding
moeten zijn. De aanwezigheid
van wapens is in strijd met het
anti- terreur- statuut, dat on-
langs door deregering werd afge-
kondigd om op grond daarvan de
groeiende terreur beter te lijf te
kunnen gaan. De strijd tegen de
drugshandel is er overigens niet
gemakkelijker op geworden nu
een andererechter heeftbepaald
dat het arrestatie- bevel tegen
Escobar niet legaal is.

VERVOLGING GEËIST
Tijdens het defile droeg men

bloemenmccen spandoeken met
daarop citaten uit preken en toe-
spraken van mgr Romero. Febe
Velasquez die leider is van de
vakbond UNTSvanwiehet initi-
atiefuitging van deze optocht,
zei dathet doelervanwas"dat de
schuldigen en verantwoordelij-
ken voor deze moord van acht
jaargeleden worden vervolgd".

Hij doelde daarbijkennelijk op
demededelingvan president Jo-
seNapoleon Duarte in november
dat de moord op mgrRomero tot
klaarheid was gebracht opbasis
van deverklaringenvaneen ver-
meende deelnemer aan de
moord. Volgens deze verklaring
zouRoberto d'Aubuisson de auc-
tor intellectvales van de moord
zijngeweest. Hijwas indertijd de
leider van departij welke afgelo-
pen zondag Duarte's christende-
mocraten een verpletterende ne-
derlaag bezorgde, ARENA.
Daarbij werd hij tot ere- voorzit-
terbenoemd.

Koffte-organisatie:
Mexico onschuldig
illegale verkoop

LONDEN —De Internatio-
nale koffie- organisatie OIC
heeft Mexico niet aansprake-
lijk gesteld voor de illegale
verkoop van koffie aan lan-
den in hetOostblok.

De "vrijspraak' kwam af on-
danks het feit dat de Verenigde
Staten druk haddenuitgeoefend
om Mexico veroordeeld te krij-
gen. Een door de OIC ingestelde
commissie hadnietskwalijks ge-
constateerd in de houding van
Mexico.

Episcopaat Ecuador
maant presidents-
kandidaat kalmte

QUITO — De katholieke
hiërarchie van Ecuadorheeft
op presidents- kandidaat Ab-
dala Bucaram een dringend
beroep gedaan het geweld te
bannenuit dehuidige verkie-
zings- campagne.

Bucaram dingt naar hetpresi-
dentschap alsleider van de popu-
listische partij meteen centrum-
linkseopvatting. Opverzoekvan
Bucaram heeft de bisschoppen-
conferentie een vergadering met
hem gehouden om over een aan-
tal politieke kwesties te bespre-
ken. Van deze gelegenheid werd
gebruik gemaaktombij hem aan
te dringen het geweld achterwe-
ge telateriNa afloopverklaarde
Bucaram dat het niet de bedoe-
ling was geweestom debisschop-
pen om hun steun te vragen.

Bucaram moet het opnemen
tegen de linksdemocratische po-
liticusRodrijo Borja. Tijdens de
campagnewordt fel op elkaarge-
reageerd. Zo heeft Bucaram zijn
tegenstander uitgemaakt voor
atheist, kennelijk in de hoop de
sympathie van dekatholieke be-
volking op zijn hand te krijgen.
Ecuador noemt zich voor negen-
tig procent katholiek.

£^k CURACAOq^J SEAQUARIUM

WIJ VRAGEN EEN:

HOOFD TECHNISCHE DIENST
Gegadigden dienen zowel dooropleiding als er-
varing in staat te zijn allerhande technische w.o.
bouwtechnische problemen te behandelen.

Tegelijkertijd zal leiding gegevenworden aan een
aantal medewerkers in deze sektor.

Meertalen kennis strekt tot aanbeveling.
Leeftijd 25 - 40 jaar.
Schriftelijke sollicitaties aan directieCuracao Se-
aquarium.

(KRISTfIn PRODUCTIONS^Kv orguyo ta presenta:

GRANDIOSO SHOW KU
EDWIN ABATH KRJSSY
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$ 195 U.S. MONTHLY

Now, you can purchase a residential let inone the most
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Real Madrid wintruim van Atletico: 1-3
Frank Rijkaard viert debuut
bij Zaragoza met treffer
MADRID — Het heeft Real

Madrid blijkbaar niet al te
veel moeite gekost Bayern
München uit te schakelen in
hetEuropaCup I-toernooi. In
het afgelopen weekeinde
werdstadgenoot Atietico Ma-
drid,dataanhetbeginvan het
seizoen eenhalfelftal had ge-
kocht, met 3-1 verslagen. De
voorsprong op deconcurren-
tie werdvergroot door het ge-
lijkspel vanReal Sociedadte-
gen Mallorca: 1-1.FrankRijk-
aard heeft een succesvol de-
buut gemaakt bij Zaragoza.
Hij scoorde de tweede treffer
voor zijn tijdelijke club. De
oude ploeg vanLeo Beenhak-
ker versloeg Valenciamet 3-1.
Ook Athleticde Bilbao kwam
niet verder dan 1-1 tegen
Sporting Gijon. Barcelona
tenslotte verloorbij Celta met
1-3.

Real Madrid heeft een extra
stap kunnen doen naar prolon-
gatievan de landstitel. Zelfwon
de ploeg de derby tegen Atletico
Madrid en zag tot zijn genoegen
Jegeheleconcurrentie minstens
een punt kwijtraken.

Zonder echt te hoeven zweten
heeft deKoninklijke zijn eeuwi-
gerivaal een lesje in voetbal ge-
geven en destadgenoot duidelijk
gemaakt wie de leider momen-
teel in het Spaanse voetbal is.

...FRANKRIJKAARD: rentree
in het voetbal bij Zaragoza met

een doelpunt gevierd...

RODE KAART FUTRE
De thuisploeg kreeg reeds in

deeerste minutenviaÜfarteeen
prachtige kans, maar deze werd
niet benut. Nadat in de 65e mi-
nuut dePortugese international
Paulo Futre met een rode kaart
uit het veld werd gestuurd was
het compleet gedaan met Atleti-
co en hoopte het slechts een bla-
magetekunnen voorkomen.

In de 23e minuut opende Ra-
fael Gordillo de score. Hugo
Sanchez, leider in het topsco-
rersklassement, breidde in de
31e minuutzijn totaal uit tot 24
treffers. In de tweede helft ver-
grootteReal devoorsprong inhet
stadionvan Atletico tot 3-0 door
eentreffervanButragueno. Tien
minutenvoor tijd scoordeAtleti-
co tegen. De tweede ploeg uit de
Spaanse hoofdstadonderleiding
van de Argentijnse oud-
bondscoach Menotti, miste in de
verdediging door blessures zo-
wel Gonzales als Goicoechea.

Mallorca is de laatste weken
met een duidelijke opmars uit de
degradatie-zone bezig. In het du-
el tegen de nummer twee op de
ranglijst, Real Sociedad nam de
ploeg van het zonnige eiland in
de Middellandse Zee een 1-0
voorsprong. Dat gebeurde al in
de tweede minuut door een tref-
fer van Orejuela. Daarna werd
het eenkeihard duel, waarinhet
lichamelijk contact beslist niet
werd geschuwd, zonder dat dat
overigens leidde tot het uitdelen
van kaarten. Pas in de 83e mi-
nuut kwam Real Sociedadnaast
Mallorca door een treffer van
Gorri. Bakero, nummer twee op
de topscorerslijst achter Hugo
Sanchez, met 16 treffers, kwam
niet tot scoren.

De afwezigheid van de gebles-
seerde Bernd Schuster wordt in
het team van Barcelona duide-
lijk gevoeld. Celta wist in eigen
huis deCatalaanse ploeg met3-1
te verslaan. Twee treffers ont-
stonden vanaf de strafschopstip
ingeschoten door Manuel Alon-
so. De treffer van Gary Lineker
in de 64e minuutbetekende nog
wel de gelijkmaker: 1-1. Deze
stand duurde slechts tien minu-
ten. Toen werd de tweede
strafschop verzilverd.

REFFER RIJKAARD
Zaragoza, metFrankRijkaard

voor het eerst in de ploeg, won
met 3-1 van Valencia. Zaragoza
had zijn doelpunten allemaal in
deeerste helft gescoord. Na 1-0,

in de 23eminuut, was het Frank
Rijkaard die zijn debuutbij zijn
tijdelijke nieuwe ploeg extra
glans gaf met een treffer in de
35e minuut. Een strafschop vijf
minuten later besliste het duel
voortijdig: 1-3.

UITSLAGEN EN STAND
De uitslagen van'het afgelo-

pen weekeinde in de Spaanse
competitie:
Cadiz - Betis: 3-1; Celta - Barce-
lona: 3-l;Logrones-Murcia: 1-0;
Mallorca - Real Sociedad: 1-1;
Sabadell - Valladolid: 0-0; Atle-
tico Madrid - Real Madrid: 1-3;
Athletic de Bilbao - Gijon: 1-1;
Espanol - Osasuna: 0-0; Sevilla -LasPalmas: 4-0; Valencia-Zara-
goza: 1-3.

De stand:
1.Real Madrid 2948
2. Real Sociedad 28 40
3. Atletico Madrid 2937
4. Athletic deBilbao 2936
5. Celta 29 32
6. Sevilla 29 32
7. Valladolid 29 31
8. Osasuna 29 29
9. Barcelona 29 28
10.Cadiz 29 28
11. Gijon 29 28
12.Zaragoza 28 27
13.Espanol 2924
14. Valencia 29 24
15. Mallorca 29 24
16.Logrones 29 24
17.Las Palmas 29 24
18. Murcia 29 23
19.Betis 2922
20. Sabadell 2917

SENIORLEAGUE
In deSenior League zijn in to-

taal acht wedstrijden, verdeeld
over dezaterdagen dezondag, af-
gewerkt. Op zaterdag werden de
duels in het Don Nicho Hurtado
Ballpark gespeeld. Op zondag
kwamen deploegen in hetLittle
League Ballpark te Suffisant in
actie.

Zwitsal heeft ondanks een
evengrote hoeveelheid hits als
tegenstander Libby's beter ge-
bruik gemaakt van de geboden
mogelijkheden. De zeven
honkslagen waren goed voor 14

runs voor Zwitsal. Libby's kwam
maartot vijfruns. De beste slag-
man in dit duel was Giovanni
Isebia. Beide slagbeurten wer-
den afgerond met een honkslag.
Tochkon hij nietvoorkomen dat
hij als werper de wedstrijd ver-
loor.Robertson Josefawerd win-
naar en daardoor bleef de ploeg
ongeslagen.

Marchena Hardware is nog
steeds een van de topploegen in
de Senior League. Samen met
Zwitsal is de ploeg ongeslagen.
In deontmoeting metEnnia Ca-
ribe werd met 10 honkslagen 7
runs gescoord. Ennia Caribe
sloeg op het (winnende) werpen
van Mark Valies slechts twee-
maalraak. Melrich Comenencia
enEdson Doeselwaren deprodu-
centen. JonathanMorales moest
toezien dat zowel Edison Martis
alsRodiën Servani in beide slag-
beurten raak sloegen. Beide te-
ams maakten maar éénfout.

Muebles Kennedy kwam on-
der leiding van werper Sigmar
Mensing tot een 10-6 overwin-
ningppKodak. SepherinoAdria-
na sloeg zelfs de bal over de af-
rastering. Keivin Winklaar
stond Muebles Kennedy 6 hits
toe. Zelfkwam zijn ploeg tot 4
honkslagen. Evenveel als het
aantal veldfouten, welke achter
zijnrug werd gemaakt.

Mas Productions boekte een
nipte 5-4 winst opPet Care. Bei-
de teamssloegen vijfhonkslagen
en er werden slechts drie fouten
gemaakt tijdens de wedstrijd.
Pet Care greep tweemaal mis.
Regston Ramos enRailison Mar-
garitha hielpen winnende wer-
per Urchin Servanie met elk een
hit. Robert Willems werd verlie-
zende werper.

Volendam - Ajax kan mooi duel worden
Strijd om derde plaats en
ontlopen degradatie spannend

DEN HAAG — Indachtig
een buitengewoon fraai ge-
lijkspel op Wembley tegen
Engeland (2-2) treedt de Ne-
derlandse voetbalcompetitie
in een belissendefase. Nog ze-
ven wedstrijden scheiden de
clubs van het einde, aanzien-
lijkminderduelshoeft PSV te
wachten op de viering van de
derde opeenvolgende titel.
Naar het zich nu laat aanzien
zal de spanning alleen in de
strijd om de derde plaats
(goed voor deelname aan het
Uefa-bekertoernooi) en de
degradatie tot de laatste dag
voortduren.

PSV verdedigt de acht punten
voorsprong op Ajax in een uit-
wedstrijd tegen PEC Zwolle. \ o-
rig seizoen struikelde de
landskampioen onverwacht in
de Overijsselse hoofdstad. Ge-
zien de matigevorm van PEC de
laatse weken, ligt een nieuwe
verrassingditmaalniet in delijn
derverwachtingen.

Ajax gaat opbezoek bij het na-
burige Volendam voor een - vas-
te prik - sprankelend partijtje
technisch voetbal. Voor zowel

PSV als Ajax ligt de eindklasse-
ring in dezecompetitie vast.

Dat geldtzekernietvoorFeije-
noord, FC Twente, Willem 11,
Fortuna Sittard, WV en Haar-
lem. Zij strijdenalle voor de der-
deplaats en eventueledeelname
aan de na-competitie voor eve-
neens een startbewijs in het
Uefa-bekertoernooi.

Feijenoord komt dit komend
weekeinde niet in actie. De wed-
strijd tegen FC Utrecht werd
verschoven naar de maand mei,
omdat er in Rotterdam een bom
uitdetweede wereldoorlog gede-
monteerd wordt en er voor voet-
bal onvoldoende politie beschik-
baaris.

Haarlem kan goede zaken
doen doorthuis van vrijwel zeke-
re degradant DS '79 te winnen.
Willem II ontvangt thuis FC
Twente. Beide ploegen staan op
gelijke hoogte, zodat hier sprake
isvan eenvier-puntenduel. VVV
ontvangt FC Den Haag, dat te-
gen degradatie vecht, en Fortu-
na gaat op visite bij FC Den
Bosch, dat mogelijk met de ge-
dachte bij het belangrijker be-
kertreffen met PSV volgende
week woensdag zal zijn. In de
degradatie-zone zijn AZ - Roda
JCen FC Groningen - Sparta be-
langrijk.

Volgende week woensdag
staat inhetteken van dekwartfi-
nales van het KNVB-
bekertoernooi metFC Den Bosch
-PSV en NEC- WillemH.

Atletiek
Baanwedstrijden
te Suffisant

WILLEMSTAD — Na de
succesvolle start op zaterdag
19maart, vervolgt deCuraca-
ose Atletiekbond komende
zaterdag zijn baanwedstrij-
den in het stadion van Suffi-
sant.

Hetprogramma voor diedagis
als volgt samengesteld:
Om 14.45 uur worden de baan-
wedstrijden officieel geopend,
waarna om 14.5.0 uur de 200 m
wordt gelopen door dames en he-
ren (14 jaaren ouder); 15.00uur:
60 m sprintvoor jongensen meis-
jes(10 en 11 jaar);15.00uur: ver-
springen voor dames en heren
(14jaaren ouder); 15.15uur:800
m voor dames en heren (14 jaar
en ouder); 15.30uur:kogelstoten
voor dames en heren (14 jaaren
ouder); 15.45 uur: 80 m sprint
jongens en meisjes (12 en 13
jaar); 16.15 uur: 4 x 400 m esta-
fette voor dames en heren (14
jaaren ouder).

Per evenement moeten de at-
leteneen bijdrage van’1.0,25 be-
talen. De bussen vertrekken
vanaf de gebruikelijke plaatsen
om 13.15uur(Fuik) en 13.00uur
(Westpunt).

Een ieder isvan harteuitgenc-digd dewedstrijden tekomen bij-
wonen.

Bridge-uitslagen
WILLEMSTAD—Deresulta-

tenvan deparenwedstrijden van
debridge- club Coraow van vrij-
daglBmaart: 1) damesDeVries-
Geenen 60.71; 2) echtpaar Van
den Ende 60.12; mevr. Valken-
berg - heer Maas 54.17; 4)
echtpaar VanHellenberg Hubar
52.35en 5) echtpaar Van Bocho-
ve 51.43%.

Vrijdag 25maart wordtwede-
rom gebridged te Scherpenheu-
vel om acht uur precies.

BRIDGECLUB ASIENTO
De uitslagen van dinsdaga-

vond van debridge-club Asiento
zijn: 1) echtpaar Van den Ende
67.45; 2) mevr. Geenen - heer
Sewrajsing 60.94; 3) echtpaar
Kruisheer 60.68; 4) mevr. De
Vries- heerVan Opstal 59.38;5)
damesSchouten - Sheeser 57.77;
6) dames Van Beek - Blanken-
voort 55.73; 7) echtpaar Van
Hoeve 51.82; 8) damesBustraan- Vlug 51.04 en 9) dames Van
Nass-Fritz 50.5t2%.

De volgende paren wedstrijd
wordt gespeeld op dinsdag 29
maart om 19.30 uur precies te
Rust&Burgh.

Wereldrecord
Janet Eans

ORLANDO—DeAmerikaan-
se zwemster JanetEvans heeft
dinsdag in Orlando het we-
reldrecord op de 800 meter ver-
beterd. Op de eerste dag van de
strijd om de Amerikaanse win-
terkampioenschappen kwam zij
tot 8minuten en 17,12 seconden.
Dat was een verbetering van de
tijd van de Oostduitse Anke
Mohring met meer dantwee se-
conden: 8.19.53.

De historie van het record is:
8.34,86 Michele Ford (Aus) 6-1-
-1987 Brisbane; 8.31,30 Ford 21-
-1-1978 Sydney; 8.30,53 Tracey
Wickham (Aus) 23-2-1978 Bris-
bane;8.24,62Wickham5-8-1978
Edmonton; 8.22,44 JanetEvans
(VS) 28-7-1987 Clovis; 8.19,53
Anke Mohring (OD1) 22-8-1987
Straatsburg; 8.17,12 Evans 22-
-3-1988 Orlando.

Weer drie titels
Tyson behoudt
wereldtitel IBF

NEWYORK—DeInternati-
onal Boxing Federation heeft
het besluit Tyson zijn we-
reldtitel zwaargewicht te ont-
nemen, teruggedraaid.
Aanvankelijk werd Tyson de ti-
tel ontnomen. De algemeen er-
kend wereldkampioen in het
zwaargewicht, die maandag To-
ny Tubbs in de tweede ronde
K.O. sloegin Tokio, droegop weg
naar dat gevecht niet de IBF-
gordel. Wel de twee andere gor-
dels.

Tyson zelfreageerde ophet, in
eerste instantie, verliezen van
detitel met: "Dan pak ik dietoch
weer in dering terug."

Dat is niet meer nodig. Reden
waarom Tyson geen IBF-riem
droegin Tokio is tevinden in het
feit dathetLand van deRijzende
Zon deze boks-organisatie niet
erkent.

Dinsdag liet een IBF-
woordvoerder nog weten dat de
winnaar van het duel tussen de
Canadees Berbick en de Ameri-
kaan Williams de nieuwe IBF
zwaargewicht- kampioen zou
zijn.

Een dag laterwerd datbesluit
teruggedraaid en mag Tyson
zich nog steeds drievoudig
(WBA. WBCen IBF) titelhouder
noemen. Hij moet zijn titel nu
verdedigen tegen de winnaar
vanhet duel I 'erbick- Williams.

JEUGDBASEBALL-COMPETITIE CURAÇAO LITTLE LEAGUE
Nog vijfploegen zonder verlies
Marchena Hardware ongeslagen
in Little en Senior League

WILLEMSTAD — In de baseball-competitie van de
Curasao Little Leaguebegint zich hetkaf vanhetkoren
te scheiden.Zowel ui de LittleLeague als deSenior Lea-
gue spelen twaalf teams, welke zijn verdeeld in twee af-
delingen: Liga Pariba en Liga Pabao. In de Little Lea-
gue-competitie leidt Fria na het weekeinde als enige
ploeg ongeslagen. Dat zelfde kan gezegd worden van
Marchena Hardware inLiga Pabao.

Ook in de SeniorLeague is het Marchena Hardware
dat deleiding heeft,maar moet totnu toe Zwitsal naast
zich dulden.Beide teamzijn drieduelsongeslagen. Inde
LigaPariba leidtMueblesKennedy, datafgelopenzater-
dag medekoploper Kodak de eerste nederlaag toe-
bracht.

In de jeugdbaseball- competi-
tie van Curagao Little League
werd in de Little League-
afdeling alleen op zaterdag ge-
speeld. Tijdens deze wedstrijden
werdentwee homerunsgeslagen
door Rashit Jakobsvoor Pino-
chio en Johayrick Epistola voor
Amalie. Voor de Senior League
werd zowel op zaterdag als op
zondag gespeeld. De 14-5 zege
van Zwitsal op Libby's viel hier-
bij het meest in het oog. A.B.N.
was de enige Senior-ploeg inhet
weekeinde diefoutloos zijn wed-
strijdafwerkte. Dit werdbeloond
met een nipte 11-10 zege opMas
Productions.

ZONDAG
De zondag was voor Libby's,

Pet Care en Ennia Caribe weer
een trieste dag. Libby's verloor
ook nu (met 9-2 van Malta
Amstel) enEnnia Caribe haalde
het net niet tegen Cindu (6-7).
Ook Pet Care kwam een run te-
kort tegen Kodak (9-10).

Herbert van deKruis stond
voor zijn ploeg Malta Amstel
slechts één hit toe aan Libby's.
Een knappe prestatie. Ramsey
Ursula kreeg die hit achter zijn
naam. Voor de 9-2 winst had
Malta Amstel 9 hits en drie fou-
ten bij Libby's nodig. Zelf maak-
te deploeg slechts een fout.

Kodak mocht na denederlaag
van zaterdag tegen Muebles
Kennedy nu weer eens het zoet
van deoverwinning smaken. In
een duel met veel runs (10-9),
redelijk veel honkslagen (9 en 3)
en te veel fouten (5 voor Kodak
en 4voor PetCare), bleefdefoto-
ploeg onderleidingvan Anthony
Leonora aan de goede kant van
de score. De verliezende werper
van zaterdag werd samen met
Joshua Wallé de beste slagman
bij Kodak (2 uit 2). Kalvin
Winklaar liet de enige homerun
van de zondag achter zijn naam
noteren.

Wat extra batting-practice zal
voor Ennia Caribe geen overbo-
digeluxe zijn. Zaterdagkwam de
ploeg slechts tot 2 hits en ookop
zondagkwam van het slaghout
vanEdsonDosset en werper Cat-
lin Sambo een honkslag, meer
stondEdson Louisa niettoe.Dan
deedEldred Estanista het beter.
Zijndrieslagbeurten werden al-

WILLEMSTAD— Dit weekein-
devindt deSoftball slowpitch-fi-
nale plaats in het sportpark van
Santa Maria. De indeling van de
teams dietegen elkaaruitkomen
is als volgt opgesteld: Zaterdag
26 maart om 10.00 uur speelt
Chapin tegen Sigi Goza; om
12.00uurspeelt Bomberos tegen
Boombox (winnaar speelt zon-
dag als team 1); om 14.00 uur
speelt Bow diPalu tegen Cobras
(winnaar speelt zondag alsteam
2); en om 16.00 uur speelt
Marlboro tegen Bomba Machu
(beide spelen zondag verder als
verliezer 3 en winnaar3).

Zondagom 10.00uur speelt te-
am 1 tegen team 2 (winnaar
speelt verder als team A); Om
12.00uur speeltverliezer 3tegen
team A(winnaar wordt team B);
Om 14.00 uur speelt winnaar 3
tegen team B in de finale. Als
verlenging nodig is wordt na
16.00 uur doorgespeeld.

Ie afgerond met een hit. Edson
Louisa werd winnende werper.

ABN is de enige ploeg in het
achter ons liggende weekeinde
die fouloos speelde. Mass Pro-
ductions greep achter werper
JurgenPaesch drie keer mis en
verloor met .10-11. Dit ondanks
het feit dat de ploeg twee hits
meersloeg dan ABN. Michell
Paula werdwinnende werper.

LITTLELEAGUE
Van de 13hits,welke Pinochio

nodig had voor de 11-3overwin-
ning op Hertz, werden er in to-
taal tiengenoteerd achter devol-
gende hitters: Dwight Servanie
(1), Rashit Jacobs(3, waaronder
een homerun), Jules Veeris (3)
en Andrew Jones (3). Junior Se-
raus stond Hertz slechts vier
honkslagen toe. Onder het slag-
geweldvanPinochio greep Hertz
zesmaal mis.

Fria heeft totnu toe een goede
reeks wedstrijden achter derug.
Ook nu weer werd gewonnen en
werd Fort Nassau terug naar de
bergaan de Annabaai gestuurd
met een 5-6 verlies. WilfredRei-
nitastond Fort Nassauvier hits
toe. Zijn eigen ploeg sloeg het
dubbele aantal in het scoreboek.
Jerrol Jansen nam van de acht
honkslagener drie (3 uit 3)voor
zijnrekening.

Toch was hij hiermee niet de
meest sucesvolle slagman in de
Little League. Die eer viel dit
weekeinde Ivanon Coffie te
beurt. De winst van werper Cur-
by Brunken (9-2 opCindu) was
voor een deel te dankenaan zijn
scoreVan4 uit 4. JacksonPieters
kreeghetverlies opzijnnaam ge-
schreven.

Amalie won met 5-1 van Coca
Cola. ConsueloBalentina zag de
vijf hits die hij Coca Cola moest

toestaanmaar inéénrun worden
omgezet.Amalie maakte 1, Coca
Cola2fouten. Elvis Vrutaal, als
Verliezendewerper,was debeste
slagmanbij Coca Cola. Hij sloeg
2 uit3. Johayrick Epistola sloeg
voor Amalie een homerun.
TV-gebouw niet rond:

Fifa dreigt WK
met ultimatum

ROME — De wereldvoet-
balbond FIFA heeft het orga-
nisatie-comité van het we-
reldkampioenschap voetbal
in Italië een ultimatum ge-
steld.

De Italianen moeten voor 5
mei de bouwplannen kunnen
overleggen van het televisie-
centrum. Doen ze dat niet, dan
wordt het wereldkampi-
oenschap aaneen ander land toe-
gewezen. Fifa-secretaris Jozef
Blatter sprak van de Duitse
Bondsrepubliek en Mexico. Het
dreigement werd in Rome met
verontwaardigingontvangen.

"Het wereldkampioenschap
begintalover twee jaar.Ik maak
me bezorgd over de vorderin-
gen", verklaarde Blatter. "Voet-
bal is vooral een televisiesport.
Juist de faciliteiten voor het
kijkgenot van 14 tot 15 miljard
mensen dienen daarominorde te
zijn."

0-0-0-0-0
BADMINTON/LONDEN —Het Nederlands dames-badmintonteam is bij de loting
voorhettoernooiom deÜberCup
in eenpoule ingedeeld met Chi-
na, Denemarken en Japan. Deandere groep wordt gevormd
door Zuid-Korea, Indonesië,Engeland en Malaysia.

Inhaalprogramma op vrijdagavond

Standen in Little
en Senior League

WILLEMSTAD—Destan-
denin debaseball-competitie
van deCuragaoLittleLeague
zijn(decijfers achter denaam
geven aan gewonnen en ver-
loren duels):

Little League
Pariba:
[ pr ja ' 5 0
2.Pinochio 4-13^jfj 3.2
4. Fort Nassau 2-3
5.C.W.P. 0-4
6. Hertz 0-4

Pabao:
1.Marchena Hardware 5-0
2. Amalie 4-1
3.Libby's 3-2
4. Coca Cola 2-3
ö.Cindu 1-4
6. Aegon 0-5

SeniorLeague
Pariba:
i. Muebles Kennedy 4-0
2. Kodak 3-1
3. pet Care 1-2
4. A.B.N. 1-2
5. Mas Productions 1-3
6. Kodela 0-2
_. .Pabao:
1. Marchena Hardware 3-0
2. Zwitsal 3-0
3. MaltaAmstel 2-2
i]^b/s H1-3
6. Ennia Caribe 0-3

In verband met een verre-
gende middag wordt vrijda-
gavond een deelvan datprog-
ramma ingehaald. Om 19.00
uur speelt (S.L.) Mas Produc-tions tegen Kodela en om
21.00 uurPetCare tegen Mu-
ebles Kennedy.
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Profs en amateurs in golf-toernooi Curaçao

Robert Zingel brengt
naam van ons eiland
in wereld-golf-atlas

Golf?Dat isvoorveleneen sport,die slechtsdoorheelrijke
mensen wordt beoefend. Het is voor hen dat spelletje met
een bal en een 'stok', dat alleen door oudere mannen ge-
speeld word in hun vrije tyd. Na een uiteenzettingvan Ro-
bertZingelkunnen dezevragen enopmerkingen tothetver-
leden behoren. WantRobert Zingelkón het weten. Hij beoe-
fent alvanafzyn negende jaardegolf sport. Nuishij 37 jaar
en al enkele jarendékampioen en 'grootmeester' in deNe-
derlandseAntillen.

Hij werd opzijn dertigstepro-
fessioneel golfer. Datwil zeggen
dathij met deze sport zijnboter-
hamverdient enbelegt. Curasao
kent nog slechts één andere
'prof- golfer: Jan Cramer. Ro-
bert Zingel en de Amigoe spra-
ken over golf. De geschiedenis
van golf, deregels en bepalingen
bij een golfwedstrijd, de grote
golf- toernooien en detoekomst
van deze sport waren onderwer-
penvan gesprek. Ook degolf'wa-
ve'opCurasaowerduitvoerigbe-
sproken.

"De eerste geschreven regels
over 'golfe' daterenuit 1457, en
wel uit Schotland," vertelt Zin-
gel."Ove_4evraagwaar desport
isontstaan, zijndeherenhistori-
cihetnognieteens. Volgensmijn
weten is Nederland debakermat
van de golfsport geweest. Het
land waar de golfsport de huidi-
ge 'grootheid' aan te danken
heeft maaktein 1799kennis met
deze sport. Dat land is de Vere-
nigde Staten."

"Over de gehele wereld zijn er
zon 40 miljoen competitie- gol-
vers. Dat betekent dat golfde
meestbeoefendewedstrijd- sport
is. Ja, zelfs een groter aantal
competitie- spelers dan voetbal,
dat door de meeste mensen be-
schouwd wordt als sport num-
meréén in dewereld. Uit deze cij-
fers blijkt datgolfecht niet zon
elite- sport is als men denkt.
Vooral in de VS en in Canada is
golfwaanzinnigpopulair. En dat
nogwel terwijl in deze contreien
slechts in dezomermaanden ge-
golfdkan worden."

"WatCurasao betreft, weet ik
datrond 1900 op SantaBarbara
deeerste golfersactiefwaren. In
1935 werd de Shell Golfclub op-
gericht. In 1980 gingdezeover in
de Curasao Golf& Squash Club.
Deze vereniging ontfermt zich
momenteel over de golfbelangen
van haar leden opCurasao."

WEDSTRIJD
"Een normale golfwedstrijd

bestaat uit het 'spelen' van een
achttien 'holes. Daarin wordt de
golfbal inzo weinig mogelijk sla-
gen vanaf de afslagplaats met
behulp van de golfclub(dat is de
officiéle naam voor hetapparaat
waarmeegegolfd wordt) gedepo-
neerd. Het aantal holes dat in
zon wedstrijd 'geslagen' moet
worden, is verschillend. De af-
standvan elkeafslagplaats naar
een van de holes verschillen
ook."

"Van de 18 holes zijn er vier
meteen lengtevanongeveer 250
yards (200 meter). Deze noemt
men deDrieslag, èèn slag heeft
men normaal gesproken nodig
om van zon afslagplaats in de
buurt van de hole te komen en
twee slagen om te putten. Tien
holes gaan over een afstand van
tussen de 200 en 480 meter. Dit
zijn de zogenaamde Vierslag ho-
les. En van de Vijfslag holes —over de 480 meter, datkan we-
leens oplopen totzelfs 600 meter
—zijn ervier in eenwedstrijdom
zodoende het geheel op 18 holes
te brengen en een afstand van
ongeveerzeven kilometer."

"De golfer verplaatst zich te
voet van hole naar hole. Men
*nag tijdensdewedstrijd gebruik

maken van 14 verschillende
clubs. Hetgebruikvandeclubsis
afhankelijk van hetterrein. Zan-
derigterrein vereist een andere
club dan een goed bijgehouden
grasperk. Men kan zich inden-
ken dat er geen twee identieke
golfbanen op de hele wereld te
vinden zijn."

"Erzijn twee soortenwedstrij-
den.De 'matchplay' houdtin dat
per hole wordt bepaald wie de
minste slagennodig heeft. Dege-
ne die de meeste holesopdie ma-
nier opzijn ofhaarnaam weet te
brengen, is dan winnaar van de
match. 'Strokeplay' daarente-
gen omvat alle slagen die men
nodig heeft om het parcours te
voltooien. Winnaar is de deelne-
mer die de minste 'strokes' (sla-
gen) nodigheeft."

" Op Curacao beschikt de golf
verenigingover een parcours dat
uit negen holes bestaat. Bij een
wedstrijd wordt dit parcours
twee maal afgelegd. Zo komt
men ookaan devereiste 18holes.
Deze variatie isbegrijpelijk om-
datdegolfclub nietover voldoen-
deruimte beschiktomeen 'groot'
parcoursaante leggen. Dit komt
trouwens wel vaker voor in de
golfwereld."

ATLEET
"Om golf opwereldtop- niveau

te kunnen beoefenen moet men
over atletische vermogens be-
schikken. Kracht- training en

technische oefeningen zijn een
mustvoor elketopgolfer. Wat de
golfsport een extra moeilijk-
heids-graadgeeft isdetijdsduur.
Het is geen uitzondering maar
regel dat een wedstrijd over vier
uren gaat. Het vermogen om zo
een lange tijd de concentratie
vast te houden, is niet voor iede-
reen weggelegd maarookdaarop
kan getraind worden."

'HANDICAP'
"Voor de leek ishet goed te we-

ten, dat iedereen golf tegen el-
kaar kan spelen. De bepalingen
zijn namelijk zo, dat een speler
die minder goed is, een voordeel
krijgt boven de 'betere' speler.
Dit heet in golftermen een 'han-
dicap.Handicap betekent datel-
ke speleraan de handvanzijner-
varing en vorige resultaten een
van te voren bepaald aantal sla-
gen extra mag doen per hole of
per parcours.Door een bepaalde
rekensom wordt dan een strijd
tussenbijvoorbeeld een amateur
en een beter geachte professio-

naltoch interressant. Dezebepa-
lingen zijn internationaal."

"Dat eentopgolfervaak langer
mee gaat danandere topsporters
is een feit. Een goede topgolfer
kan totzijn45- stenog meedraai-
en. En ook oplatere leeftijd is de
golfsport, net als joggen en
zwemmen overigens, te beoefe-
nen. Vandaar dat ook veel oude-
re mensen actief zijn in de
golfsport. Hiermee doel ik op de
veronderstelling dat golfen dé
sport voor ouderen is. Dat is la-
riekoek."

TOERNOOIEN
Golfkentafgezien van devele

lokale, landelijke en regionale
competities, ookvele internatio-
nale toernooien.Erbestaat zelfs
een Grand Prix circuit voor de
professionals. Het grote publiek
kent degolfsportook omzijngro-
te prijzen. Op grote toernooien
worden regelmatig auto's ca-
deau gedaan aan de maker van
deeerste 'hole in one. Dat is een
hole dievanaf de afslag met één
enkele stroke wordt geput."

"Enkele beroemde golftoer-
nooien zijn deEisenhower Trop-
hy, de World cup, de Masters en
niet te vergeten het KLM- toer-
nooi in Nederland."

Robert Zingelheeftzelfal heel
wat toernooien achter de rug.
Zijn staat van dienstliegt erniet
om. Het eerste internationale
toernooi speelde hij in SantoDo-
mingo; 17 jaarwas hij toen. Op
zijn negentiende mocht hij zich
al kampioen van Curacao noe-
men. In Trinidad, Costa Rica,
Venezuela en op de meeste Cari-
bische eilandenheeft Zingel in
golf- toernooien geschitterd. In
de periode van 1969 tot en met
1973maakte hij deel uitvan het
Nederlandse Amateur Golf
team.

Aan het KLM- Open toernooi
heeft Robert driemaal meege-
daan. Hetverrassende voor hem
was tijdens dat toernooi, de aan-
wezigheid van, jawel, Antilli-
aanse supporters. Het bekende
Nederlandse televisie-program-
ma Studio Sport zond een onder-
houdmet Robert Zingel uit.

In Trinidad heeft hij het
'baan'- record op zijn naam
staan. Tot zijn eenendertigste
was Zingel amateur. In die sta-
tus behaalde hij in 1980 de titel
van 'Best Foreigner Player'.
Sinds zijnovergangnaar deprofs
heefthij nognietechteenpoging
gedaan om een plaats op de we-
reld- ranglijst te veroveren.
Maar daar zal in de toekomst
veranderingin komen.

GOLF-TOERISME
" Voor heteiland Curasao doet

zich een mooie gelegenheid voor
om uit de golfsport munt te
slaan," zegt Robert. "Nu men
hier weet datdeAmerikanen dol
zijn op golf, en dat zij hun sport

meestal alleenin dezomermaan-
denkunnen beoefenen, ligt hier
dé ideale kans om Curasao als
golf- oord aan te bieden. Op ve-
lerlei manieren kan aan ex-

ploitatie van 'golf- toerisme' ge-
dacht worden. Wij kunnen de
golftoerist een garantie van 90
procent geven voor mooi en goed
'golfweer'. Het terrein datnodig
is om een 18 holes golfbaan aan
te leggen, is zeker aanwezig."

"Er is al een voorstudie ge-
maakt voor de bouw van zon'complex. De resultaten waren
zéér positief. Ook de Europese
golfers mogen wij niet vergeten.
Daar is de golfsport ook in op-
mars. Een markt- onderzoek in
deVS en in Canada heeft uitge-
wezen dat er bij de beoefenaars
een grote behoefte is aan zon
'golfparadijs."

*ROBERT ZINGEL: verdient en belegt zijnboterham metde golfsport.

RAPPORT
Dat dit geen losse kreten zijn

van Zingel kan het rapport van
Arthur D. Little beamen. In zijn
rapport stelt Little dat voor het
verbeteren vanons toerisme, ge-
dacht moet worden aan het creë-
ren van mogelijkheden voor on-
derwatersport, tennis én golf.
Wij verwijzen naar het rapport

dat onder naam 'Investment op-
portunity for revitalization of
Cursao' werd gepubliceerd.

Bij de overheid is een project
ingediend dat tot verwezenlij-
king van dit 'golfparadijs' op Cu-
rasao kan leiden. Golfiseen lust,
golfwordteen'must'.Zo ishetbe-
toog vanRobert Zingel samen te
vatten.

SPORT AGENDA
MALTA AMSTEL

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

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden:maandagt/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur tot na 02.00uur;zondagvanaf
13.00uur.

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

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro di Bario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaakles en-training voor dejeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

VOETBAL
('Ban Topa Empresa' -toernooi)
19.30 uur Ennia vs Ant. Verffabriek; 21.15
uur Antillean Soap vs ALM - Rust & Burgh-
terrein.

TWEEKAMP
(Politie Sport Vereniging vs SOV
Brandweer)
20.30 uur opening Tweekamp met défilé,
drumband, openingswoord; 21.00uur vol-
leyball - Buurtcentrum Janwé.

BRIDGEN ('Corsow')
20.00 uur voortzetting bridge-wedstrijden -
Scherpenheuvel.

BASEBALL
19.00uur: Mas Prod. —Kodela; 21.00 uur:
Pet Care—Mueb.Kennedy -Little League
Ballpark Suffisant.
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Bridge-uitslagen
WILLEMSTAD—Deresulta-

ten van bridgeclub Baranca van
woensdagzijn als volgt: 1. heren
Schrils —de Haseth 68.13; 2.
mevr. DeVries—hr. Van Opstal
65.89; 3. heren Groot — Cloose
65.10; 4. echtpaar Van Beek
60.94; 5. dames Bustraan — En-
gelman 58.07; 6. mevr. Valken-
berg — hr. Roerhorst 56.25; 7.
dames Henriquez — Nebbeling
52.50; 8. dames Bouwdewijn —
Blankevoort 51.56.

De uitslagen van het"Crocus"
toernooi datwoensdag 16maart
eindigde zijn als volgt: 1.
echtpaar Kruisheer; 2. HH. de
Vries-Van Opstal; 3. damesVan
Vliet-Boer.

Morgen slot
jeugdtennis

ORANJESTAD — In Marlbo-
ro Tennispark zijn morgendefi-
nales van de Arubaanse
jeugdtennis- kampioenschap-
pen. Om negen uurbeginnen de
C-finales jongens en meisjes.
Maarten Jan/Michel Leo van
Romondt tegen Ivan Flanegin /
Danguillaume Oduber(jongens)
en Mirzah Mansur/Xiomara
Werleman tegenDiahnne de Cu-
ba / Rosalinda Franken
(meisjes).

Om drie uur volgen de finale
jongens-B tussen JeanPaul van
Romondt / Timmy Matthew te-
gen Giovannivan Trigt/DionAl-
varez, alsmededefinalejongens-
A tussen Michel Wild/Frans
Ponson en Daan Hillen/Jean-
Marc Rosenstand.

0mvier uurkomen in de derde
ronde van de meisjes-round Ro-
bin tegen elkaaruit:Maria Pon-
son/CharmaineRuiz tegen Cin-
dy Arends/Aisha Anthony, en
Nathalie Odryzynski /Darlene
Maduro tegen Andra Tromp/
MalyceKoolman.

Om zes uur is de prijs- uitrei-
king.

STROKEPLAY
De Pro- Am wedstrijd

(waaraan zowelprofessionals
als amateurs deelnemen) zal
gaan tussenzesverschillende
teams. leder team bestaatuit
één professionele speler en
drie amateurs. De twee beste
scores van elk team per hole
tellen, metaftrekvan de 'han-
dicap', voor de eindscore. Er
wordt gespeeld volgens het
'strokeplay' systeem. Inter-
ressant is dat de scoresdie de
professionals zaterdag neer-
zetten, meetellen voor de
strijdvan zondag.

PROFESSIONALS
Deprofessionals dieaan de

afslag verschijnen, zijn als
volgt over de teams verdeeld:

NAC- team: Kees Borst
(Nederland); aanvoerder is C.
v.d. Sande.

Mc.B- team: Frank Bryson
(St. Maarten); aanvoerder is
C. Gijsbertha.

Mercon- team: Noel Ma-
chado (Venezuela); aanvoer-
der is S. Meriaan.

G.I.C.- team: Stephen

Ames (Trinidad); aanvoerder
is C. Guillen.

S & F- team: Jan Cramer
(Curagao), aanvoerder is F.
Riding.

P.K.P.- team: Robert Zin-
gel (Curasao); aanvoerder is
B. Kooyman.

Dames-hockey in Perth

Derde winst
voor Oranje

PERTH — Het keurkorps
van coachGijsvan Heumenis
ook donderdag tijdens het
zeslanden-toernooi hockey
voor damesteams in Perth
aan de winnende hand ge-
bleven.
Voor de derde achtereenvolgen-
de maal werd een overwinning
zondertegendoelpuntbinnen ge-
haald in het Commpnwealth-
stadion. Na de 1-0 tegen Canada
en de 2-0 tegen Zuid-Korea werd
het wederom 2-0 tegen Groot-
Brittannië, dat een dag eerder
met dezelfdecijfers hadverloren
van Australië. Tegen Groot-
Brittannië scoorden Wolff en
Bolhuis. Hetteamvan coachBri-
an Glencross heeft eveneens zes
puinten uit drie wedstrijden,
maar is eerste geklasseerd dank
zij betere doelcijfers.

De stand in het zeslanden-
toernooi:
Ï.Australië '3 6(9- 2)
2. Nederland 3 6 (5- 0)
3. Groot-Brittannië 44(6- 4)
4. Zuid-Korea 4 3(3- 5)
5. Canada 3 1 (0- 4)
6. Nieuw-Zeeland 3 0(2-10)

Davis Cup-strijd
Israël door
India geboycot

NEWDELHl—lndia zalbe-
ginapril niettegenIsrael spe-
len in hetDavis-Cuptoernooi.

PremierRajiv Gandhikondig-
de in het parlement een boycot
aan uit protest tegen het Israë-
lische beleid inzake de kwestie
van dePalestijnse vluchtelingen
in de bezette gebieden en op de
westelijke Jordaan-oever.

India zal door de weigering
degraderen uit de hoofdgroep
van het tennistoernooi voor lan-
denteamsen hetvolgend seizoen
in deAziatischezone spelen. Het
Indiase team verloor vorig jaar
december in de finale van het
toernooi om de Davis Beker van
Zweden. Dit seizoen leden de
Aziaten in de eerste ronde een
nederlaagtegen Joegoslavië.

Hierdoor moestenze van 7 tot
9 april tegen Israel spelen in de
degradatie-poule van de we-
reldgroep. Deze wedstrijd zou
wordengehoudeninTelAviv. De
organisatie had in een eerder
stadium een verzoek van India
afgewezen het duel op neutraal
terrein te laten plaatsvinden.

Curasao Pro-Am zondag
open voor publiek

WILLEMSTAD- De Cu-
racao Golf & Squash Club
organiseert zaterdag en
zondag het Curacao .Pro-
Am Golftoernooi. In sa-
menwerkingmet dehoofd-
sponsor NAC en andere
sponsors heeft het toer-
nooieen internationaal ka-
rakter gekregen. Het prog-
ramma voor deze dagen is
zo samengesteld, dat het
een ontmoeting van hoog
niveaubelooft te worden.

Zaterdag, tijdens het toer-
nooi voor de amateurs, wor-
den geen belangstellenden
toegelaten; zondag kan de
strijd tussen de professionals
gratis worden gevolgd. Het
toernooi wordt gespeeld op de
course van de Curacao Golf&
Squash Club, aan de Wilhel-
minalaan in Emmastad. De
tijden zijn zo gekozen, dat
mensen die bijvoorbeeld de
Internationale Triathlon wil-
len volgen, ookkunnengenie-
ten van goed en spannend
golf.

Het programma zieter als
volgt uit:

Zaterdag:
13.00 uur: PRO- AM wed-
strijd
19.00 uur: Prijsuitreiking
PRO-AM

Zondag:
13.30 uur: Pro's only.
19.00 uur: Prijsuitreiking
Pro's.

ZONDAG
Zoals vermeld, zullen zon-

dagdeprofs ineenonderlinge
strijd bepalen wie zich win-
naar van dit toernooi mag
noemen. Zij speleh intwee te-
ams,bestaande uit ieder drie
pro's. Deresultaten van devo-
rige dag en die van deze dag
zullen de eindscore voor elke
profbepalen.

De organisatorenwijzen er
op datdepoorten voor depar-
keerplaats van degolfcourse
om twee uur 'smiddags dicht
gaan. Arriveert men later,
dan kan men op de Wilhel-
minalaan parkeren.

Aan de Wilhelminalaan
bevindt zich ook het kan-
toorvan deCuracao Golf&
Squash Club. Hier kan
men informatie krijgen
over alles wat met golfte
maken heeft op Curacao.
De GolfClubis te bereiken
onder telefoonnummer
73590.

Spaansepremier alleen naar CostaRica

Madrid: aan aanbieden asiel
Noriega veel overleg vooraf

MADRID — De reis van de
Spaansepremier Felipe Gon-
zalez aan Costa Rica is in de
context van dehuidige situa-
tie vanbuitengewoon belang.
Dit blijkt ook uit het feit dat
het gerucht deronde doet dat
de Verenigde Staten pressie
zouden hebben uitgeoefend
op de Spaanse premier om
nietnaar andereMiddename-
rikaanse landen te reizen. In-
middels heeft zijn regering
hetaanbod verdedigdom aan
de sterke man van Panama,
generaalManuelAntonio No-
riega, politiek asiel te verle-
nen voor het geval hn' mocht
besluiten vrijwillighetland te
verlaten .

De reis van de Spaanse pre-
mier komt op een ogenblik dat
Midden Amerika nog op zijn
grondvestenstaat tetrillennade
Sandinistische excursie op Hon-
dvreesgrondgebieden deAmeri-
kaanse reactie daarop: het stu-
ren van 3.200 manschappen
naar Honduras. Op zijn reis
wordt Gonzalez begeleid door
zijnechtgenote Carmen Romero
en door de minister van Buiten-
landse zaken Francisco Fernan-
dez Ordonez. Premier Gonzalez
bezoekt buiten Costa Rica geen
ander Middenamerikaans land.

Minister Fernandez Ordonez

heett in het parlement het rege-
rings- beleid verdedigd om aan
generaalNoriegaasieltoe tezeg-
genwanneer dezemocht beslui-
ten de lier aan de wilgen te
hangen.

DISCRETIE
Daarbij legde de bewindsman

de nadruk op "de verantwoorde-
lijkheid met betrekking tot Pa-
nama". Voordat Madrid het be-
sluitin dezekwestie nam was er
overleg gepleegd met Was-
hington en metpolitieke leiders
vanverschillende Latijnsameri-
kaanse landen. Hij weigerde
echter in hetparlement een oor-
deel te vellen over defiguur van
generaal Noriega "en dit uit
overwegingenvan discretie".

Doodsoorzaak
vrouw uit Lelystad
nog eenraadsel

ZWOLLE —Desectie op het
woensdag gevonden lichaam
van de 62- jarige D. Joustra-
Gijzen uitLelystad heeft nog
geen duidelijke doodsoor-
zaak opgeleverd, zo heeft de
Zwolsepersofficier van Justi-
tie mr.D.Veurink meege-
deeld.

Volgens Veunnk is bij de sec-
tie geconstateerd dat mevrouw
Joustra niet is verdronken. Ook
is geen uitwendig geweld ge-
constateerd. Om de hals van de
vrouw is wel een strak gebonden
sjaal aangetroffen. Het onder-zoek naar dedoodsoorzaakwordt
nog voortgezet.

De 62-jarige vrouw werd vol-
gens debekentenissen van twee
Antilliaanse drugsverslaafden
uit Lelystad op 15 februari om
het levet. gebracht en in het wa-
ter gegooid. De reden voor het
ombrengen van de vrouw was
een conflict over de terugbeta-
ling van 128 gulden, die het
tweetal van de vrouw had ge-
leend. Haar lichaam werd
woensdag, na ruim een maand
zoeken door een politieman in
het Markermeer gevonden.

Amateur boks-
wedstrijden

SAVANETA— Aruba Box-
ing Association organiseert
op zaterdag 26 maart een
amateur- boksprogramma.

Dit gebeurtomhalfnegen 's a-
vondsin hetSavaneta entertain-
ment center. In dit programma »
komen devolgende amateurbok-
sers uit: Norwin Vries, Cesar
Maduro, Rafael Maduro, Ri-
chard Mackay, Anthony Kool-
man, Edward Kelly, Eric Kool-
man,Bradford Gibbs, Oscar Jan-
ga, MiguelKoolman, Elias Vro-
lijk, Rene Franken, Alvin
Tromp, Wilfrido Werleman,
GregoryHelderenAnthonyVro-
lijk. Zij behoren tot deboksclub:
Byerlite Boxing club, San Nico-
las Boxing club, YamanotaBox-
ingclub, en Piedra Plat Boxing
club.

Bij zaalvoetha
wint Caiquetio

SANTA CRUZ —De zaal-
voetbal- competitie werd
voortgezet met een 6-3 over-
winning voor Caiquetio op
Sparta Arends.

Deruststand was 2-0voor Cai-
quetio die deze voorsprong niet
meeruithanden gaf. HubertMa-
duro (Caiquetio) en Maikel Ma-
duro (Sparta) scoorden elk twee
doelpunten. De wedstrijd tussen
Arends Construction enLee Tai
vond geen doorgang vanwege
een overlijdensgeval. De compe-
titie wordt vanavond in Centro
di barrio Savaneta voortgezet
met de ontmoetingen: Sparta
Arends—SanLuis Liquortique,
en Arends Construction —SnackRanch.

Timman naarAntwerpen

Tweekamp tegen
Portisch rond

DEN HAAG —De twee-
kamp voor de kwartfinales
van hetkandidatentoernooi
in de cyclus om het we-
reldkampioenschap schaken
tussen Jan Timman en de
Hongaar Lajos Portisch zal
naar alle waarschijnlijkheid
in Antwerpen worden ge-
houden.

De match begint op 29 augus-
tus. "Het is voor 90% zeker, dat
deplannen doorgaan", verklaar-
de Bessel Kok, adviseur van de
Grand Masters Association en
directeur van het Grand Prix-
-toernooi, dat 1 april in Brussel
begint.

"Het hangt nog wel van een
aantal kleinigheden af. Enkele
sponsorshebbenzich in principe
bereidverklaard detweekamp te
steunen. EnPortisch en Timman
zijnookvoorstander van het spe-
lenin Antwerpen.

Volleyball
aan finale toe
SANTA CRUZ -Inde

sporthal te Santa Cruz werden
enige wedstrijden gespeeld voor
het door Idefre georganiseerde
school volleyball- toernooi voor
basisscholen. De uitslagen zijn
als volgt: meisjes: Mariaschool,
St.Dominicus- college 2-0, Mari-
aschool—Rosario College2-0 en
bij de jongensRosario College —
Mariaschool 2-0 en St. Dominj-
cus- college —Fatima College2
0. Op de banen van 'na- College wordt
zaterdag de finale wedstrijd ge
speeld.

... vijfvan dezes profs diezonde
deelnemen aan het internatiom
Ie golf- toernooi, broederlijk b\
een. Van links naar rechts: Ne
Machado (Venezuela), Robe
Zingel (Nederlandse Antüle\
met de Spritzer & Fuhrman,
trofee, Cees Borst (Nederlanc
Jan Cramer(NederlandseAnti
len)en StephenAmes (Trinidt
& Tobago).
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FOR ONLY
$167 U.S. Monthly

111
Purchase a 12.500 m 2lot (3.09 acres) in one of Venezuela'srichest and most

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

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

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

B (or the equivalent in florines).

Don't lose thisopportunity to make the best investmentofyour life.

Cut out this coupon and mail it with your address in order to sendyou further
information.
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Edifico CAVENDES. Ptso 8, Oficina 805, AvenidaFrancisco deMiranda.
Los Palos Grandes CARACAS-VENEZUELA.
Please send me. without obligation,booklets and aditional information on lots:

NAME: —
ADDRESS: ——
TELEPHONE: U I
COUNTRY: : offo
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Huur Uw winkel unit in

Er zijn nog mogelijkheden voorvestiging van:
— naaimachine-garnituren- en stoffenzaak— auto accessoires shop— hardware store— schoenenzaak—electronicazaak/videotheek— giftshop—boekhandel— handicraft shop— wega dinumber— enz.

LVoor eenafspraakkunt U contact opnemen met de Hr. J.Hooijak-
kers, tel.: 616869.

(4^l STUDIO DI BAILE
KÓRSOU
PRESENTEERT

VI y AR PI TA
(DANSEN UITCurasao - Peru - Bolivia - Mexico

Paraguay - Sto. Domingo - Colombia - Guatemala)

t.J&, THE CRIPPLED
Up (Ballet Afro en Modern Jazz)

/|) CENTRO PRO ARTE
7 \_sy VRUDAGIS april en ZATERDAG 16 april

2è, om 8.30 uurn.m.kaarten f. 15,—p.p.
ZONDAG 17 april om 3.00 uur n.m.kindervoorstelling
kaarten ’.lo,— p.p.

k ZONDAG 17 april om 7.30 uur n.m.kaarten f. 15,—p.p.
\ /^-x_^ KOOP UWKAARTEN OP TUD OMWJ7 TELEURSTELLINGEN TE VOORKOMENBIJ:

l VwmW\*\ Studio diBaileKórsoul lX_—--^3 (Caracasbaaiweg22d4tot9n.m.)
JeS<r&^~x^ Boekhandel Salas - NewEdition en Art-Screen->:^_'|jriu an Engelenweg 21a) - Shoes 'n Things

c-^^7^/^Vs_y' to *osaw .) * Hubo - Nos Electronicsb' —-Si Mensing'sCaminada j

_éf~^X UWREISB IiROVAN VERTROUWEN

Schottegatweg Oost 48 - Tel.: 79400-611077-84788



Nederland weigert medewerking Status Aparte
Wathey: geen onafhankelijkheid
Sint Maarten 'binnen één jaar'

WILLEMSTAD/DENHAAG—Nederland heeftdedelegatie
van SintMaartenafgeraden "in dit stadium"tekiezenvoor on-
afhankelijkheid. Het Nederlandsekabinet weigertbovendien
mee tewerken aaneen apartestatus voor SintMaartenbinnen
hetKoninkrijk, een positie die Aruba in 1986kreeg als over-
gang naar onafhankelijkheid. Dat staat in een donderdag in
Den Haag uitgegevenverklaringvan deRVD.

In de verklaring staat dat de
delegatie van Sint Maarten, die
deze week besprekingen heeft
gevoerd met de koninkrijks-
regering (Nederlandse kabinet

* plus de gevolmachtigde minis-
ters van Aruba en de Antillen),
niet heeft gesproken over de on-
afhankelijkheid. "De besprekin-
gen hadden een oriënterendka-

rakter waarbij door de delegatie
van Sint Maarten geenszins
werd betoogd thans gebruik te
maken van het zelfbeschik-
kings- recht van de bevolking
van Sint Maarten".

Door de delegatie van Sint
Maarten is voornamelijk ge-
klaagd over depositie die het ei-
land nu heeftbinnen hetAntilli-
aanse Staatsverband en is ge-
vraagd wat de mogelijkheden
zijn voor "een positie buiten het
Staatsverband van de Neder-
landse Antillen". De Ko-
ninkrijks- regering heeft onom-
wonden laten weten "nietbereid
te zijn de verantwoordelijkheid
op zich te nemen voor eenpositie
van Sint Maarten als land bin-
nen hetKoninkrijk".

Wel wordt het zelfbeschik-
kings- recht van het eilandnog-
maals erkend en zal Nederland
meewerken aan het realiseren
van de onafhankelijkheid"in-
dien de bevolking van Sint
Maarten zich daarvoor zou uit-
spreken", "De Koninkrijks-
regering heeft een dergelijke
keuze in dit stadium echter ont-
raden", zo staat in de verklaring
van deRVD.

Afgesproken is dat het ei-
landsbestuur van Sint Maarten
en minister De Koning ieder
vanuit hun eigenverantwoorde-
lijkheid bij de Antilliaanse rege-
ring zullen onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn om Sint
Maarten een zo groot mogelijke
zelfstandigheid te geven binnen
het Antilliaanse Staatsverband.

Begin dit jaar verraste de lei-
der van Sint Maarten, Claude
Wathey, vriend en vijand door te
verklaren dat hij zou streven
naar onafhankelijkheid "binnen
eenjaar". Tijdens de gesprekken
in Den Haag, met onder meer
premier Lubbers en ministerDe
Koning van Antilliaanse Zaken,
blijkt Wathey echterterug te zijn
gekomen op zijnplannen.

SINT EUSTATIUS - In de
week van 14 tot en met 18 maart
werd in de Gertrude Judson Bi-
centennialPublic Library de
jaarlijkseboekenweek (zie foto)
gehouden.Dit evenement had als
sponsor de Landsloterij met een
bedrag van zesduizend gulden.
Dennis Sprott opende met een
lied over het thema water. Cere- ,
monie- meester was Miguel
Dembrook. Avril Woodley droeg
een gedicht voor. GeorgaineHen-
riquez gaf een muzikale voor-
dracht. De winnaar van het
embleem ChankaMaharaj kreeg
uithanden van deafgevaardigde
van de APLA mevrouw McDo-
naldeenprijsuitgereikt(ziefoto).
Uitgegeven werd een boekwerk
waarinverhalen,gedichtenenei-
gen werkjes van de beide lagere
scholen verzameld werden. Defo-
toclub van Jaap Vreelingpresen-
teerde voor het eerst eigen werk.
Tevens werd een tentoonstelling
gehouden van verschillende Sta-
tiaanse artiesten. De Kilikili
band verzorgde tot slot de mu-
ziek. In de loop van de week wer-
dental van activiteitengeorgani-
seerd.Een ervan was de spelling
Bcontest waaringroep2 won met
48punten van groep1 die37pun-
ten binnenhaalde. De groepen
waren samengesteld uitdeAme-
rican school, GoldenRock school
en gouverneurDe Graaffschool.

'Onverantwoord gedragFOL'
Hernandez:'DP niet
alleen met PNP samen'

WILLEMSTAD —"Het eni-
ge wat ik gesteld heb, is, dathetvoor mijnpartij, deDemo-
cratischepartij, zeer moeilijk
zalzijn om alléén met dePNP
te onderhandelen. Ik heb
nooitgezegd, dathetonmoge-
lijk is, maar slechts dat het
Moeilijkzal zijn", zo reageer-
de vanmorgen de gevol-
machtigde minister van de
Nederlandse AntiH*»»» *" TV>n

|*aag, mr Gualberto (Boy)
Hernandez op een passage in
een artikel van hetAlgemeen
Dagblad, datvanmorgen ver-
scheen.

In het Nederlandse
ochtendbladwerdHernandez als
volgt geciteerd: "Een coalitie
tussen de Democratische Partij
—die samen met deMAN-partij
van premier Don Martina en de
arbeiderspartij ,ranPapa Godett
deregering vormde — en de op-
Positie-partijvan ex-premierLi-
beria- Peters zit er op voorhand
niet in".

Hernandez vanmorgen? "Het-
geen tussen de gedachte- streep-
jes staat, heb ik niet gezegd.
Hiermee wordt de indruk ge-
bekt, dat we niet samen met de
pNPenMAN zoudenwillen wer-
ken. Dat is niet zo. We hebben
Moeite met dePNP- alléén".

ONETHISCH
"Het ligt nogkersyers in ons

geheugenhoeon-ethisch dcPNP
*}ch heeft gedragen in 1985. Dc
"NP heeft getracht mensen van
°ns om tekopen. Dat is dcpartij
j&etMetry gelukt, die is omge-

kocht. Maar in het belang van
J-'Uragao en dc Antillen zijn we
bereidomsamen met dcMANéndc PNP te werken. Uitsluitenden alleen in het algemeen be-
'ar»g", aldus Hernandez, die zei

dat hij zijn persoonlijke mening— als aanhanger van de DP —
gaf.

Hernandez zei, dat hij verno-
men had, dat Liberia- Peters
vanmorgentijdens eenradio -in-
terview geprobeerd had er om-
heen te draaien('bula pipa') toen
zij gevraagd werdnaar het inter-
view datHernandez met het Al-
gemeen Dagblad had gehad.

JAMMER
De gevolmachtigde minister

zei, datallereacties diehijin Ne-
derlandhad gekregen naar aan-
leiding van hetaftreden van het
kabinet- Martina hierop neer
kwamen: "Jammer, dat het pro-
ces van saneringen en bezuini-
gingen tot stilstand was geko-
men. Jammer, dathetproces van
Nederlandse steun in deAntilli-
aanse begroting stilstaat".

Tot slotzei Hernandez, dat hij
het gedrag van Frente Obrero i
Liberacion (FOL) "onver-
antwoord" vindt. "Onver-
antwoordom in een zo moeilijke
tijd zo abrupt een regering te la-
ten vallen", aldus Hernandez.

Steekpartij
WILLEMSTAD — Een man

jöetdebijnaam Jerry Panther is
net siachtoffergewordenvaneen
steekpartij. Eerder had hij een
meisje een goudenketting afge-

en was hij op de vlucht ge-
lagen. Het meisje schakelde
haar vriend in die J.P. opzocht.
ln hethandgemeen dat ontstond
stak C. J.P.in debuik. Een ande-re man diegetuigewas van deru-
2le probeerde erger te voorko-
ken en gooide een fles in de
Renting van C. dezeraakte daar-a°°r in de nek gewond. Zowel C.
Vs deman diedefles gooide, wer-
?e*i ingerekend, J.P. zag echter
fans te ontkomen inclusief
halsketting.

Ingezonden
Romanschrijver vroeger en nu
IN DE LOOP van 1987kwam

een ploeg kunstenaars naar Cu-
racao voor hetmakenvan een do-
cumentaire tv-fïlm over roman-
schrijvers.

Voor heteerst in onze geschie-
denis werd een Curagaose cine-
ast naar zijn land afgevaardigd.
Verder bestond deequipe noguit
een Curacaose gespreks- leider
en twee Europees- Nederlandse
camera- mannen. Het initiatief
was afkomstig van Sticusa en
N.O.S. Het dagblad La Prensa
maakte meldingvan dit interes-
sante gebeuren.

Tijdens twee weekeinden in
oktober 1987 werd de documen-
taire doorde Nederlandse televi-
sie uitgezonden onder de titel
"Romanschrijvers vroeger en
nu". In hetpapiaments "Noveis-
tanan na Papiamentu Ayera i
awe". Eén en ander onder auspi-
ciënvan hetprogramma van Fe-
duco: Nederlander/Nederlan-
ders. Het programma werd te-
zelfdertijd in zes talen uitgezon-
dennaarverschillende Europese
landen. Duizenden Antillianen
in Nederland hebben enorm ge-
noten van een stukje cultuuruit
eigen land datherinneringen op-
roept uit het nabije en het verre
verleden.

Voor dcreeds overleden ro-
manschrijvers trad als
woordvoerder op een van hun

zoons ofdochters. Denoglevende
vertegenwoordigersvan depapi-
aments- talige romankunst tra-
denop in eigen persoon.

Indien er ergens opzet in het
spel is, dan nog is het minstensschandalig dat de documentairein kwestie volgens welinge-
lichten nimmer voor de Antilli-aanse televisie is afgedraaid. Bo-vendien nogwel ineen land waarbelletrie, de meest zuivere
kunst, ten enenmale het overle-den stiefkind is van elk massa-
medium datdePapiamentse taalalsvehikel gebruikt.

HUBERT HEYMANS
Rotterdam

BUENOS AIRES — In Ar-
gentiniëkunnen ongeveer 7,5
miljoen leerlingen geen les
krijgen bij hetvervolg onder-
wijs. Dit als gevollg van een
stakingvan de leerkrachten.

Bij de regering toonde men
zich optimistisch ten aanzien
van de mogelijkheid dater spoe-
digeen oplossing gevonden kan
worden. De docenten eisen een
minimum- loon van 770 austra-
lespermaand oftewel 126 dollar.
Er zijn gebieden waar
leerkrachten een salaris genie-
ten van 57 dollar per maand.

Ochtendblad Trouw: Wathey-optie oplossing?
Einde Martina's voortvarende
bezuinigingspolitiek in zicht

WILLEMSTAD — Hoe de
besprekingen over de vor-
ming van een nieuw kabinet
ook aflopen, aan de voortva-
rende bezuinigings- politiek
van Don Martina iseen einde
gekomen. Dat is de conclusie
vanRob Mensinga, medewer-
ker van het ochtendblad
Trouw in Nederland. De val
van het Antilliaanse kabinet
betekent het einde van het
ambitieuze sanerings- prog-

ramma, waarmee Martina en
zijn ministersruim twee jaar
bezig waren.

Om nogiets teredden van zijn
economische plannen, moet
Martina trachten de breuk in
zijn kabinet te lijmen. Claude
Wathey, dezeweek in Den Haag
voor besprekingen over de staat-
kundige toekomst van St Maar-
ten kan hierin een sleutelrol
gaan vervullen, voorspeld Men-

singa. Als Martina erin slaagt
het conflict met Wathey bij te
leggen — wat twijfelachtig is —kan hij verder regeren. Als te-
genprestatie verlangt Wathey
ongetwijfeld meer invloed op het
kabinetsbeleid en wil hij afspra-
ken maken overmeerautonomie
voor St Maarten, zo schrijftMen-
singavanochtend in Trouw.

NOODZAKELIJK
Alsgeen anderheeftDon Mar-

tina ingezien dat harde maatre-
gelen noodzakelijk waren om de
Antilliaanse economie uit het
slop tehalen. Zonder aanzien des
persoons heeft hij reeds twee ja-
ren daaraan hard gewerkt. Na-
dat in 1986 en 1987 al tweedui-
zend ambtenaren de wacht was
aangezegd, zouden ditjaarveer-
tienhonderd werknemers in
overheidsdienst ontslagen
worden.

Papa Godett heeft, onderzwa-
re druk van partijgenoten, het
Antilliaansekabinet over één
van dezemensenlatenvallen, al-
dusTrouw.

Volgend jaarwanneer er weer
verkiezingen gehouden zouden
worden, zouden de laatste zes-
honderd ambtenaren op
wachtgeld gezet worden.

BESTEANTWOORD
Aan de vooravondvan de ver-

kiezingen van november 1985
stelde Martina een naar Neder-
landse maatstaven ongekende
bezuinigings- operatie in het
vooruitzicht. Dit was volgens
Martina het beste antwoord op
hetteruglopen van hettoerisme,
hetvertrekvanShell en deplan-
nen van de Verenigde Staten en
Nederlandhun wetgeving zoda-
nig aan te passen, dat de Antil-
len- route fiscaal aanmerkelijk
minder interessant werd. Naast
deze bezuinigings- maatregelen
van deoverheid werd departicu-
liere sector aangemoedigd te in-
vesteren in handel en toerisme.
Langs deze weg zouden tiendui-
zendnieuwearbeidsplaatsen ge-

creëerd moeten worden,
Een derde sanerings-maatre-

gel, de aanvraagvan extra beg-
rotingshulp voor 285 miljoen
gulden in Den Haag voor het
dichten van gaten in de begro-
ting lijkt wat onzeker teworden
nu de demissionaire status van
zijn kabinet de onderhande-
lings- positie van Martina ver-
zwakt. Bedenkelijker is volgens
Trouw echterdathetperspectief
dat lonkte op de Antillen weer
verdwenen is.

# tnijltK ACTIVITIES "\i

f\PRIL
3, EASTERSUNDAY: \ktöTKRBUKKKTBRKAKKAST:PKCATERRACKfrom 7:00 a.m."- 11:00a.m. IL

A-STCRBUm:TLUNCH :PISCATERRACKfrom 12:30p.m.- 2:)0p.m. \JA
rom: 5:00p.m.- 7:00p.m. Sur,.SET BEACH PARTY Wi

IA
LKte Sleelband music and \M
fashion shov) (A

APRIL 4, EASTER MOIiDAY"FAMILYDAY" %
Bu>} "Kamity-d*, package"for -Jou and-Jourfamity and enjo<) thistfhole program. f%

8.30a.m. : Breakfast-buffel on theKort Area \A
9.30 a.m. : Easter eggshunting in our Hotel garden 1%

12.30 noon : 1-unchontheKort Area ffA
3.00 p.m. : Election UtileMiss Bunmf i/k4.00p.m. : ChildrenKashionShodpresented\r\ CHAHINDA'SKASHION. if

'One ice-cream andone soft drinkfor each child /Jj

""_> , - " Po°' Beacnfacilities, bring"four bathing suitalon6_^2S^«S

f7 EKSKURSIE NAAR CUBA Sff^genvanl|
CARNAVAL INCUBA I \^ „Schrader Sport"en

2weken langerondrit van HavanatotSantiagodeCuba. »'P,erre C*J!fJ" _■_-,,-
Datum : 16t/m30juli 1988 I b'0UieS'?^f"' ' CkS'Inkl. : Tickets-Hotel-3 maaltijden shorts in dekleuren £»

Transport v.v. I geel en Khaki. BoutlQUe V*
frijs : ’.1685.- p.p. I /£) _^^Informatie: 616881 - 615532 - 43977 /Y/f^, A \l Reis naar Cuba met TURSOKO! I \g% g"g!gï2,we9 J^^tMF fëËV Reserveer voordat U te laat bent!! f WtS TeL613496 __ C^* „JF**1 (Cfi
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(Z*\\ Woéftflo.e| J3& f) Sta. Rosa weg 194 :
P^Z^y GRANDIOZE I

UITVERKOOP \
% * Alle schoenen *_*#£* "o voor dehelft van deprijs fff^fk l
0 kinderkleding Jï^t? IV VI .
1 25%korting I
l -* Profiteer van deze aanbieding. °

0 0 0 OOOOOOOOOflOBOflBBBflBBOflflCOBflBfl»

r Uranusstraat5 -Tel.:615485

i, In onzesfeervol verlichte tuin kunt U vrijdag en (
Wptft->. zaterdagavond weer genieten en dan- \
fmp\ QWfcj sen met de:

F^ MUSICAL STARS
t , 2é£ van 830p.m. tot in dekleine uurtjes. }

$ + tede" avond van 7tot 8 uurechteRoti t

\ I^P- met,dal"en gratisAmstelbier. ij
j il I £ Ife^ Uit... Goed voor U! 5

|5S| GIJOMA
OCJ office services n.v.

bou di guia di

EVTERAMON.V.
UNKURSO: ta organise

"MANEHO Dl BO MES NEGOSHI"
Durashon: 12aprel -28 yüni 1988
Gastu di kurso: Fis. 600.00
Gastu di inskripshon: Fis. 50.00
Luga: INTERAMO- Wilhelminalaannr. 9
Inskripshon: te ku dia 31 dimart 1988
Pa mas informashon iinskripshon:_ GIJOMA OFFICE SERVICES, Aztekenwegnr. 5, tel.:72509. _

BEKENDMAKING
Door een misverstand zijn naam en telefoon-
nummer van

M.E. BOOM - BERENOS
niet opgenomen in de telefoongids van
1988.
Voor inlichtingen over de cursus voor a.s. moe-
ders tel. no. ongewijzigd.

73948
De nieuwe cursus begint op 11 april a.s. en ver-
volgens als gebruikelijk om de twee maanden.
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ONDER DE LEDEN
verhelderend toneel
over dodelijke ziekte

"ONDERDELEDEN" isde
titelvan het toneelstuk dat
deTheaterunie uit Neder-
land gisteravond onder
auspiciënvan hetC.C.C, en
deSticusainDe Tempel op
deplankenbracht. "Onder
deleden" is een eufemisme
voor aids, deziektedievan-
af het eerste moment
centraal staat.

De voorstelling begint met
een groep schoolkinderen
waarvaner één aids heeft. Op
zeer humoristische wijzevalt
hetpubliek meteen midden in
het probleem: de enorme
vooroordelen. Aan de ene
kant afkeurenswaardigmaar
wel heel herkenbaar: de be-
zorgde vader die vreest dat
zijn zoon bij een vechtpartij
door de klasgenoot besmet
kan worden. Op de oudera-
vond blijken er ouders te zijn
die er toch wel anders over
denken. Het welzijn van hun
eigenkind blijft echter, on-
dankshet feit dateen klasge-
noot een dodelijke ziekte
heeft, centraal staan. Men is
bang.

OMGEVING
Het geheel is opgebouwd

uitkorte scenes. Hoereageer-
de omgeving op een aidspa-
tiënt?Hoe gedraag jijjeals je
broer aids heeft? En hoerea-
geer jij op jeomgeving als jij-
zelf aids hebt? Er komt een
hulpverlener, een vrijwilli-
ger, en die wordt door de pa-
tiënt in eerste instantie afge-
wezen. Waarom komt hij?
Komt hij zijn eigen ego ver-
sterken?

De zeven spelers wisselen
voortdurend van rol, ook spe-
len de mannen vrouwenrol-
len als dat nodig is. Voor de
toeschouwerblijft het echter
duidelijk watvoor persoon er
wordt uitgebeeld dankzij het
goede toneelspel van elk van
de spelers. Het kale decor is
ooknietstorend, integendeel:
de sobere aankleding draagt
bijaan dekracht van het spel.

Het stuk is duidelijk aan
Curasao aangepast en zelfs
enorm actueel: de kabinets-
crisis wordt genoemd en de
Aidslijn die sinds enkele
maanden in gebruik is geno-
men.De kritiek daarop wordt
nietverborgen: de Aidslijn is
alleens morgens bereikbaar,
maar wie kan er op die tijd
vanafwerkrustignaar de in-
formatie-lijn bellen? Maar
ook zonder die aanpassingen,
die het publiek zeer waar-
deerde, is het stukzeer direct

en net zo actueel op Curacao
als elders en dan bedoel ik
nietalleendeangst voor Aids
maar ook dehypocrisie van te
"christelijke" hulpverlening.

AANGRIJPEND
Door de wisseling van sce-

nes, van rollen, van rust en
beweging, is het een voorstel-
ling, die jeaandacht gevan-
gen houdt; het ene moment
zeer aangrijpend, het andere
vrolijk, om te lachen. Mijnre-
actie was "afgelopen? Nu al?
Wat jammer"en dat goldvoor
de meeste bezoekers.

Eén van de mooiste mo-
menten uit het stuk was voor
mijhetgesprek tussen dedok-
ter en het zwangere,
drugsverslaafde en aan Aids
lijdende hoertje. De dokter
stelt haar abortus voor. Mag
zij haar eigen beslissingen
nemen?

Door het voortdurend wis-
selen vanrollen kunnen alle
spelers zich goed profileren.
Zevormen een eenheid onder
regievan Shireen Strooker en
Hans Man in 't Veld en zijn
goed op elkaar ingespeeld.
Toch een extra compliment
voorKenneth Herdigeinvoor
zijn mooie vertolking van de
Surinaamse mevrouw Pen-
gel, dievoorlichting komt ge-
ven over Curasao.

Hetstukheefteen duidelijk
voorlichtende functie vooral
op het emotionelevlak. Daar-
om geven zij naast de avond-
voorstellingen ook school-
voorstellingen. Ze hebben de
afgelopen dagen gespeeld
voor de leerlingen van de
MTS, hetRadulphus College,
het M.1.L., de verpleegsters
en doktoren van de hospi-
taals, en vanochtend spelen
zij voor hetPeter Stuyvesant
College. Die leerlingenreage-
ren veel spontaner dan het
publiek van gisteravond dat
wat voorzichtiger en af-
wachtender was. Om zon pu-
bliek toch te overtuigen
vraagt weer meer acteer-
kunst en dat was volop aan-
wezig. Het was een goede
avond die veel losmaakte bij
de toeschouwers. Later kon
metde spelersnagepraatwor-
denover devoorstelling inhet
café beneden én daar werd
door door velen gebruik van
gemaakt.

Ook vanavonden morgena-
vond is er gelegenheid het
stuk te zien: om halfnegen in
TheaterDe Tempel.

NELCASIMIRI

Arrangeur van MilesDavis
Amerikaanse jazzcomponist

Gil Evans overleden
PARIJS/MEXICO—De

Amerikaanse jazzeompo-
nistGilEvans isop75-jari-
ge leeftijd overleden. Dit
heeft zijn platen- maat-
schappij maandag meege-
deeld. Evans, die vooral

I bekendheid kreeg als ar-
rangeur van Miles David,

! overleed tijdens zijn va-
kantie in Mexico aan

j buikvlies-ontsteking.

"Evans was een van de be-
langrijkste en invloedrijkste
arrangeurs", aldus de jazz-
historicusDan Morgenstern.
"Hij was een componist maar
in het her- componeren lag
zijn werkelijke bijdrage".

Evans werd in mei 1912 in
Torontogeboren als lanErn-
est Gilomre Green, zoon vaö
Australische immigranten.
Als tienerverhuisde hij naarCalifornie waar hij geïnspi-
reerd raakte doorLouis Arm-
strong en zijn leven wijdde
aan de jazz. Hij was op mizi-
kaal gebied een autodidact.

Tussen 1941 en 1948werkte hij samen met debigband leader ClaudeThornhill. In 1949 ontmoettehij Miles Davis en Evans

maakte naam met een reeks
platen die hij arrangeerdevoor Davis in het eind van dejaren 50 en het begin van dejaren 60, waaronder "MilesAhead", "Porgy and Bess" en
"Sketches ofSpain".

Evans was een van de oor-
spronkelijke leden van Davis"Birth ofthe cool"band diene-
gen leden telde. De laatste ja-
ren nog leidde hij zelf een
band met musici van naamdie 's maandags bijeenkwa-
men in Manhattan en toem-
ees maakte door Italië, Bra-
zilië en Japan.

In hetbegin van dejaren70
nam hijeenplaat opmetnum-
mers van Jimmy Hendrix en
in 1987werkte hij samen met
Sting.

Evans speeldenogtot opho-
ge leeftijd. Verleden jaarno-
vember was hij nog in Parijs
met deBig Band lumiere van
een van zijn proteges, Lau-
rent Cugny.

"Muziek is mijnleven. Het
is hetenige wat ikkan. Mijn
enigeprobleem in het leven is
iets te doen te vinden voor en
nadeconcerten", zo verklaar-
de hij toen tegenover het
Franse persbureau.

WILLEMSTAD/DEN HAAG— Onlangs werd inDen Haag de
"Stichting Interculturele Audio-
en Visuele InformatieCommuni-
catie en Documentatie Antillia-
nen en Arubanen" (Stichtingln-
tervista) opgericht.

Het doel van de stichting is de
bevordering en ondersteuning
van de Antilliaanse- en Aru-
baanse cultuur- ontwikkeling en
beleving in deNederlandse sa-
menleving. Men zal dit doel
proberen te bereiken door onder
andere het uitgeven en het doen
uitgeven en verspreiden van boe-
ken, tijdschriften en andere pu-
blicaties over de Antilliaanse.

Arubaanse en relevante Cari-
bische aspecten. Ook zullen
kunst- en cultuur- manifestaties
georganiseerd worden.

Op 15maart werdophetAntil-
lenhuis een bijeenkomst gehou-
den waarbij voorzitter Martiza
Coomans- Eustatia van de
stichting de leden van een Raad
van Advies installeerde.Die
Raad moet ondermeer het be-
stuurvan advies voorzien.Bij de-
ze plechtigheid waren de gevol-

machtigde minister van deNe-
derlandse Antillen en die van
Aruba aanwezig.

Foto:Ronnie Martina(voorzit-
terRaad van Advies), minister
John Merrywather (be-
stuurslid),ministermrBoy Her-
nandez (bestuurslid), drs Walter
Palm (lid van deRaad van Ad-
vies), profdr Harry Hoetink(lid
van deßaadvan Adviesen irRo-
bert H. van der Jagt(secretaris-
penningmeester).

$v $
Nv Zaterdag 26 maarten zondag 7 maartorganiseert n

deCURACAO ORCHID CLUB een grandioze orchi-
\v deeën-tentoonstelling. v>
N^ De expositie wordt gehouden in de 'All-purpose room' nnv van de Maduro Plaza aan de Dokweg. Prachtige
nv cattleya's, dendrobiums en epidendrums Vormen een
vv> onderdeel van de unieke en gevarieerde sortering.N^ De openingsuren zijn van 10.uur 's morgens tot 6.00 NV
N^ uur's avonds en deentreeprijs bedraagt f 3,--voor vol- vx
NV wassenen terwijl kinderen beneden de 12 jaar gratis vanv naar binnen mogen. xv

w Vanavond en morgenavond 26 maart presenteert N^\N; het Cultureel Centrum Curasao in theater De Tem- nx
XS\ pel devoorstelling ONDER DE LEDEN. NX;\X^ Het thema is dereactie van mensen die in aanraking vv
NV komen met AIDS- patiënten. SN;
XX; Aanvang: 20.30 uur en detoegangsprijs is f. 10,--per XV;
v^ persoon. N^v>v Zaterdag 26 maart van 10.00 a.m. tot 8.00 p.m. en v
N\ zondag 27 maartvan 9.00 a.m. tot 6.00 p.m. houdt Cv
NV de VOGELVRIEND samen met FAUNA een jubi-
nv leum tentoonstelling in Landhuis Habaai.
xy Op deze expositiekunnen er meer dan 450 dieren be- x
x wonderd worden. Va
x\ De entreeprijs bedraagt voor volwassenen f. 3,- en vv
NV kinderen f. 1,50. vv
NN. Zondag 27 maart houdt deKIWANIS ClubPiscade- v>
NX. ra een VLIEGERWEDSTRIJD op het terrein achter v>N^ hetSDK-gebouw. X;

Gelegenheid om in te schrijven vanaf 9.00 uur 's mor- x;

tgens en decompetitie begint om 11.00 uur. Er zijnprij- x
zen beschikbaar gesteld voor de grootste, kleinste, x;
mooiste en origineelste vlieger. sN.

C^: Deelname aan dewedstrijd is geheel gratis. \v

NXX.XVs. Vrijdag 25 en zaterdag 26 maartorganiseert Kristi-
X\v an Productions een showmet deAmerikaanse/An-
Nv tilliaanse zangeresKrissy en deArubaansezanger C^NNv Edwin Abath in het Princess Beach Hotel. N^x^ De showbevateen geheel nieuwrepertoire van Krissy x^NX en demuzikale begeleiding is in handen van verschei- N;
nX dene lokale musici. ;x
xj Aanvangstijd: 9.00 uur's avonds en deentreeprijs be- o7

§:V\ draagt f. 20,--. v7: Zondag 27 maart wordt door de jeugdorganisatie X
Fundashon Hubentut Sosial 2000 (Fuhuso) een s\
'Vader en Moeder Fuhuso 1988' verkiezing ge- Nx

NS houden. XX
N; De entree bedraagt f. 7.50 en kaarten zijn verkrijgbaar \S
X bij het S.S.K. gebouw. \N
v.vv\\XV.vv^^

QE EILANDGEBIED CURACAO

Het Hoofd van de Geneeskundige en Gezondheids-
dienst van het Eilandgebied Curacao maakt bekend
dat Tropical Lounge een verzoekschrift bij het
Bestuurscollege heeft ingediend ter verkrijging van
een vergunning ingevolge de Hindereilands-
verordening Curacao (AB 1953 nr. 21) voor het
hebben van een opslagplaats van licht ontvlambare
stoffen (gascilinder) aan de Caracasbaaiweg 14.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de
dag na deze bekendmaking gedurende veertien
dagen ter visie bij de Milieudienst, De Rouvüleweg
41, alhier, gedurende welk tijdvak een ieder het
recht heeft schriftelijk zijn bezwaren tegen het
verlenen van bovengenoemde vergunning'kenbaar
te maken.

Namens de Gezaghebber,
Het Hoofd voornoemd,

Dr. M. Kibbelaar.

I Zojuist ontvangen *
" de nieuwe lente collectie van ": OCEAN PACIFIC \
" Net leuk voor het lange weekend van Pasen. ""CM)^^ Hó _4M "l^^cPalestinaz {JfaLi+tyi \
X deßuyterkadelB Madurostraat2l u* "'"""""""""""""""""""""""""""""""""""a*
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BWIA now 3x per week
Curacao-Trinidad v.v.

BWIA flics non-stop to Trinidad and LOW, LOW, roundtrip fares to London,
back on Thursday and Friday (and on JAN , n 1506Sunday via Caracas) providing you with j» y . £fl '
even better connections to: _v_\ï/juine. n. i,_vo

Barbados-Georgetown-Grenada- JULY / DEC. fl. 1 716
St.Lucia - Martinique - St,Vincent - ""SÏÏS&ZSiïiTobago - Toronto & London. ,—— „ x

IB For reservation and information call your
kttmmmtionml travel agent or ALM at 613033-81322,

fr^«i.n«Vfl.oL'AT'w,*.Corwjr.Tjoo and in Aruba, ALM 21852. m^m^^»^mmm_\\\Wt

BMfi:».,.: .
Aan alle

verzekerden bij
Onderlinge Hulp

Het bestuur van Onderlinge Hulp Nederland maakt ter
vermijding van eventueel bestaande misverstanden
bekend:
- dat elke verzekerde conform de polis lid is van en

verzekerd is bij Onderlinge Hulp Nederland
- dat Onderlinge Hulp Nederland vanzelfsprekend on-

verkort, te allen tijde, en met al haar reserves in blijft
staan voor de verplichtingen t.o.v. elke verzekerde
zoals in de polis omschreven

- dat elke verzekerde die thans premies contant vol-
doet aan het bureau Onderlinge Hulp, Cubaweg
160, in plaats daarvan tot nader order deze premies
dient te storten op een der onderstaande bank-
rekening nummers:

Maduro & Curiel's Bank N.V. rek. no. 256355
Algemene Bank Nederland N.V. rek. no. 1126202
Banco dl Caribe rek. no. 81964300

■ ■ begotensvc'cngng

::: :::::■. .. ..": : : .. ■. :.::: : . : : . . . ..;.:',

12

EUROPEAN*.
J& ''Exclusieve draagbare mode" °JL &$■

4f v Waterfortbogen no. 19/20 <£,a
"^ Ook ingang vanaf het terras. <#*

Wl) zijn geopendvan 10a.m. - 7.00 p.m. non stop. *^&
————^—————————-

Ontvangen nieuwe kollektie
fnnan, sportievekleding - mooie pasteltinten kjk g^

na en ook gekledejurken. <Jbm&_\ "*'mnm ___//jSP__ **sm
UUb Pantalonsets 100% katoen, bloesjes na

Umß, en broeken, leuk om te combineren, prachtige /Jry ■"^Un accessoires, schoenen, tassen, ceintuur en (7f7 "O
ffiUnni een Restantenhoekje met afgeprijsde artikelen. >\ taß&

iP» Wij verwachten U bij: GINO'S. J<p *■">

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

Maximum prijzen eilandgebied CURACAO, ingaande 25 maart 1988;
verpakking kleinhandel consument

MolenaarRijstebloem koken 20/200gr. ’.29.29 ’.1.61 R
7 9ranen 12/200 gr. ’.18.35 ’. 1.68 RTarwebloem 12/200gr. ’.19.61 ’. I.BIRRijstebloem bordklaar 12/200gr. ’.19.61 ’. I.BIRTarwegriesmet honing 12/200gr. ’. 23.79 ’. 216 RBABYVOEDING

Milupa7granen 20/200gr. ’.31.74 ’.1.76 R
Voor informatie betreffende hoogst toelaatbare prijzen, gelieve telf 613297 od tebellen. y

De Ministervan Handel, Industrie
en Werkgelegenheid,
M. de Castro.



BONN—DehogeDDR-functiona-
*>■ Fuchs met gedetailleerdekennis
*anroutes en schuilplaatsen in het
Westen voor spionnenuit de SU en
{iet Oostblok liep over naar de
Westduitse bondsrepubliek. Hij was
Plaatsvervangend hoofd van de

Deutrans. Deze
Verzorgt internationaletransporten,
"e secretaresse van hetWestduitse
ministerie voor Ontwikelings- sa-
menwerking werd aangehouden op

van spionage voor Oost
r^ropa. Dit zou niets te maken heb-
ben methet overlopenvan Fuchs.

Lasten konsument extra verzwaard
SER pleit voor kontrole
afbetalingstermijn auto's
WILLEMSTAD — De Soci-

aalEconomischeRaad (SER)
isvanmeningdatcontrole op
denaleving van dewettelijke
afbetalingsregeling voor au-
to's nauwelijks plaats vindt.
DeRaad heeft in hetverleden
alvaker gewezen op denood-
zaak van een goede controle
op denalevingvan de gelden-
derichtlijnen voor eersteaan-
betalingen en de maximale
duur van de afbetalings- ter-
mijnen.

Controle dienterook
te zijn op de wijze en voor-
waarden waarop de afbeta-
lings- overeenkomsten wor-
den gefinancierd. "Onder de
huidigeomstandighedenlijkt
het deRaad dat dekoper on-
redelijke financierings- kos-

ten in rekening wordt ge-
bracht. Hierdoor worden de
lasten voor deconsument ex-
tra verzwaard."

Dat schreef de Raad toen ad-
vies gevraagd was over de ver-
lengingvan demaximale afbeta-
lings-termijnvoor auto's. Inmid-
dels heeft deregering deze ter-
mijnvan twee naar driejaarver-
lengd, hetgeenvolledig indruist
tegen het advies van de SER.

GEENLUXE
De regering voerde daarvoor

alsargumenten aan datauto's de
laatste jarenaanzienlijk inprijs
zijngestegen; datdeverkoop van
auto's is gedaald vanwege de
krappe financiële situatieen dat
auto'slangnietaltijd alsluxe be-
schouwdkunnen worden.

DeRaad is echtervan mening
dat de maximum afbetalings-
termijn niet langernoodzakelijk
is. Dit gezien de mededeling van
de Centrale Bank dat die over
voldoende mogelijkheden be-
schikt om bij een negatieve ont-
wikkeling van de betalings- ba-
lans, regulerend op te treden bij
de consumptieve krediet- verle-
ning. De Raad stelde dan ook
voor, om dewettelijkevastgeleg-
de eerste aanbetalingen aan te
houden en devaststellingvan de
maximale afbetalings- termijn
over te laten aan deprivate sec-
tor. "Dit zal mogelijkerwijs in
eerste instantie wat meer con-
currentie tot gevolg hebben tus-
sen de handelaren en fïnancie-
rings- instituten voor watbetreft
de financierings- voorwaarden
die zij aanbieden."

Interamerikaanse pers bijeen in Santo Domingo

Aanslagen gemeld op pers-
vrijheid in Chili, Panama

SANTO DOMINGO — Het
loteramerikaanse pers- ge-
nootschap SIP heeft zich be-
lonenop de standvan zaken
'net de persvrijheid in de
Amerika's. Dit gebeurde tij-
dens zijn vergadering in de
Dominicaanse hoofdstad,
schendingen van deze vrij-
heid werden gemeld uit lan-genzoals Chili, Nicaraguaen
"anama.

Als eigenares en directrice
het Nicaraguaanse dagblad

Prensa zeiVioleta Barrios de
j-'hamorro dat deregering van
{jaar land een aantal mogelijk-
heden benut om te beknibbelen
°P de persvrijheid. Zo is er een

gevoerd welke beoogt
Prensa ongeloofwaardig te

{^aken. Daartoe wordt ook ge-
bruik gemaakt van de tv en

zij aangeduid als ver-
raadster en moordenares.

AANBANDEN
Als uitgever van het Chileen-

-5p dagblad La Epoca verklaarde
j^milioFelippi dater in zijn landJ^lemaalgeen vrijheidvan pers
J^staat.Erbestaan allerlei wet-

en bepalingen welke de me-

dia aan banden leggen. Eige-
naarsenredacteuren vanbladen
welke de militaireregering niet
welgevallig zijn maken kans
voor de militaire rechtbank te
moetenverschijnen.

Gilberto Ariashadook weinig
opwekkends tevertellen over de
situatie inPanama. Deregering
welke door generaal ManuelAn-
tonio Noriega wordt getolereerd
is in feite "misdadig", zo stelde
hij.Deze regeringhoudtde inter-
nationale drugshandel het hand
boven het hoofd. Inzijn land is er
geen sprake van persvrijheid, zo
concludeerde hij.

NALATIGHEID
Alfonso Canecas van het Co-

lombiaanse dagblad El Tiempo
is van mening dat deregering
van president Virgilio Barco op

grond van nalatighied zondigt
doordat men geenkans ziet tus-
senbeiden te komen in de her-
haalde aanvallen op de journa-
listiek van de kant van de
drugsmaffia en deguerrilla, van
uiterst links en van rechts.

De directeur van het Argen-
tijnse dagbladLa Capital,CarlosOvidioLagos somdeook eenaan-
tal gebeurtenissen op welke hij
ziet als aanslagen opdepersvrij-
heid, waaronder arrestatie van
journalisten, dreigementen en
beschuldigingen aan hun adres
enz. Hij wees crook op dat deAr-
gentijnse bladen ernstige econo-
mische problemen onder ogen
moeten zien. Er zijn sommige
uitgevers die om diereden over-
wegen met depublicatievan hunblad testoppen.Eenvan degrote
kopzorgen is de bevoorrading
metpapier, als gevolg van de de-
viezen- situatie.In Argentinië

Onbekende groep
verantwoordelijk
voorbomaanslagen

BUENOS ADRES—Eennog
onbekende groep heeft zich
verantwoordelijk gesteld
voor bom- aanslagen welke
onlangs inArgentinië zijn ge-
pleegd.

Er zijn dit jaar al tien bom-
aanslagen geteld in Argentinië.
Hetwas voor detweede keer dat
een katholieke instelling, in dit
gevaleenkerk, hetmikpuntvan
een dergelijke aanslag was. Er
werden na de aanslag pamflet-
tenuitgedeeldmet de onderteke-
ningVas- MRP voor de Nationa-
le bevrijding. Daarvan had men
voordien nooit ietsgehoord. Men
denkt dat het een ultra- rechtse
groepering is. In 1987werden er
in Argentinië tachtig bo-
maanslagen geregistreerd.

VERSCHONINGSRECHT
De directeur van het Domini-

caanse dagblad El Caribe, Ger-
man Emilio Omes, merkte op
dat "wij vrij zijn, maar niet van
problemen". Hij kritiseerde het
feit dat onlangs nieuws- uitzen-
dingen van de radio werden te-
gengehouden. Dit gebeurde we-
genssmaadschrift tegenovereen
belangrijke regerings- functio-
naris. Een en anderwas erg arbi-
trair.

OpPuertoRico heeft men niet
te klagen ten aanzien van de
persvrijheid, zo stelde Carlós
Castanedas vast als directeur
van het dagblad El Nuevo dia.
Op het ogenblik is bij het parle-
ment een wetsontwerp in be-
handeling waarbij journalisten
zich kunnen beroepen op hun
verschonings- recht, voor zover
het gaat om hun informatie-
bronnen.

BOMBAY—EenItaliaansepiloot
vandaagzwaar gewondgeraaktbijen terroristische aanslag op het

jU(jgveld van Bombay in India. Deanaan werd neergeschoten door
jenhaanse ofPalestijnse man. Toen
J-Politiehem achtervolgdegooidede
a?n 2 handgranaten naar zijn
af ffrvo'ger . maar die gingenniet
ti»f man werd ingehaald.Hetmo-

Voor de aanslag isonbekend.

_j SEOUL— Een brand in een 3ver-
_6PKngentellend gebouwinZuidko-a heeft vandaag aan minstens 18

ty„n^n net leven gekost. Vier vrou-
<_ pre Pen ernstige brandwonden

P- Een stijgingvan het dodentalw»rdt gevreesd.

KREDIETBUREAU
DeRaad pleitte in haar advies

ook voor de oprichting van een
kredietbureau waar alle ver-
leende kredieten en terugbeta-
lingen geregistreerd worden.
Dat zal volgens deRaad de de-
linkwentieonderkredietnemers
drastischreduceren en biedt als
beoordelings- instrument voor
het kredietwezen bescherming
aan zowel dekredietverlener als
aan dekoper opafbetaling.

Daarnaast stelt de Raad voor
om een onderzoek in te stellen
naar de verkoopprijzen van au-
to's en deze op grondvan het al-
gemeen belang wederom onder
de prijzenwet te latenvallen zo-
datmaximale prijzen voor auto-
mobielen kunnen worden
vastgesteld. De Raad meent
namelijk dat indien auto's lang
niet altijd als luxe beschouwd
dienen te worden, de econo-
mischeheffingvan 18procent op
de cif-waarde en het invoer-
rechten- tarief van 22 procent,
opnieuw bekeken moeten wor-
den.Dit omdat deze gezamenlijk
40 procent uitmaken van de zo-
genaamde"landed cost. Hierbo-
venopkomt nog debruto- marge
van de autohandel die, toen de
verkoop van auto's nog onder de
prijscontrole viel, maximaal 25
procent van de cif- waarde be-
droeg, zodat deverkoopprijs van
auto s aanzienlijkbepaald wordt
door binnenlandse factoren.

ONDERDELEN
Hetpercentage van22procent

invoerrechten over decif- waar-
devanauto-onderdelenzounaar
mening van de Raad ook op-
nieuw herzien moeten worden
omdat gebleken is dat over het
algemeen langer gereden wordt
met debestaande wagenvoordat
men overgaat tot aanschaf van
een nieuwe auto. Een beter en
langduriger gebruik van het be-
staande wagenpark, heeft naar
de mening van deRaad een de-
viezenbesparend effect en zou
gestimuleerd kunnen worden
door het invoerrechten- tariefop
auto- onderdelen te verlagen en
ook deauto-onderdelen onder de
prijscontrole van de overheid te
brengen.

IJzeren greep islam

Zelfverbranding

van vrouwen

in Oezbekistan
MOSKOU—Vorigjaarheb-

ben in deCentraal- Aziatische
Sovjetrepubliek Oezbekistan
270 vrouwen zich door
zelfverbranding het leven be-
nomen. Dit schreef een Sov-
jetkrant in een bericht dat de
suggestiebevatte dat de islam
verantwoordelijk is.

Komsomolskaja Pravda
schreeft vanuit Tasjkent. De
hoofdstad van Oezbekistan. Dat
de islam de schuld kon worden
■gegeven van "eeuwenlang ver-
trappen van eer en waardigheid
van de vrouw".

"In Oezbekistan alleena! heb-
ben vorigjaar 270 vrouwen
zelfmoord door zelfverbranding
gepleegd. Is de ijzeren greep van
de islam. Diezo sterk inhet leven
van alledag en van het gezinin-
grijpt. Hedentendage zo sterk,
dat deze jonge vrouwen, gedre-
ven tot wanhoop door vernede-
ring en belediging, benzine over
zichzelfuitgieten?".

In het overwegend islami-
tische Centraal- Azië heeftanti-
godsdienstige propaganda be-
paalde religieuze ceremonieën
ondergronds gedreven, aldus
Komsomolskaja Pravda, maar
in sommige gebieden ziet men
her en dermoskeeën.

'Staten-vogels' zoeken verkoeling

MadirostraaMC!

IJVWMR
Spring Summer '88

WILLEMSTAD- Terwijl hetbinnen het Statengebouw gonst
v<in de activiteiten, niet alleen
vanwege de regerings- crisisnaar ook in verband met de vie-
ring van hetvijftigjarige bestaan
van de Staten, houden de duiven
°P het Wilhelminaplein zich be-
zig met de dagelijkse beslomme-
r}ngen als het verzorgen van hun

<■khaams- hygiëne.. Nu de binnenstad aantrekke-
lijker gemaakt wordt, is het
steeds beter toeven in Punda en
Otrabanda. Het Wilhelmina-
Plein vormt daarbij een uitste-
wndrustpunt waarbijmen erze-ker van kan zijn dit soort tafe-reeltjes aan te treffen. ïJhtVV+ifï^ PEPSI GRATIS !!! Wl

7<7.^j\ WORDU AKSEPTA p'^T^^Tq V*7 3^?^
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ATTENTIE!
WIJZIGING

TELEFOONNUMMERS
Centro Medico Aesculapius

Tel.: 370522: dag en nacht
3705231 gedurende
370947 J kantooruren

Onze "SPECIAL" voor " DIT WEEKEINDE-
I_i. jj«> _»Ti «. . _-c~. Aan de eerste 3 kopers vanfe__22 KS?s—i /^JjfP) een "OPTIMA MID" (kit/radio/

"raB_3te£a6n

CURACAO REMOTE
y^_____*«7 CONTROLE RACING CLUB
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

1 A^T^t*^ tot 1° woorclen

F. 5,50 Ak
///\\ Elk woord meer j^^P?)

/// ll\ UITSLUITEND W~l/**, 111 ACONTANT!

PONY HYUNDAY te bezichti-
gen na 5.00uur p.m. tel.: 77306
Van Goghstraat 61.

DOBERMAN-PINCHERS: va-
der Amerikaanse, moeder Ne-
derlandse afstamming. Ouders
aanwezig, tel.: 76088.
IJSKAST ’.50,-; wasmachine
Philips ’.600,-; doka ’.600,-; 3-
pits gasstel ’.30,-; spiegel ’.30,-;
strijkijzer + strijkplank ’.50,-;
grill ’.75,-; 3 wayler surfplank,
houten bed ’.125,-; toilettafel
’.75,-. Per 7 juli: Mazda 323
bouwjaar '79; Per 30 mei: Lada
bouwjaar '82, telefoon: 73766.
WEGENS VERTREK: een Lada
Stationwagen, bouwjaar 1982,
prijs ’.2300,-, tel.: 625200, Bun-
galow 92, Hotel Las Palmas.
BUREAU + STOEL ’.100,-; 2-
pers.bed + matras, dekenkist, 2-
nachtkastjes + toilettafel +
spiegel’.700,-; 2 twee persoons-
zitbankjes samen ’.150,-; 1 één-
persoonsbed + matras ’.150,-.
Tel.: 75891.

AEG TURNAMAT WASM.
’.800,-; duiktank 2 jr. oud, alu-
minium ’.250,-; gasfornuis
pelgrim + grill ’.900,-; Sony cas-
settedeck ’.300,-; Sony draaita-
fel ’.200,-; boekenkastje ’.50,-;
tafelfan ’.30,-; practica fotoca-
mera MTL 3 ’.125,-; surfboard
complect, porchlamp en diverse
andere artikelen, tel.: 648989.

WEGENS OVERCOMPLEET:
wandrneubel en color computer.
Inl. 82565.

INBOEDEL TE koop o.a. Au-
ping bed, wandrneubel, eetka-
mer, set met 6 stoelen, tapijten,
lampen, Sony versterker met
luidsprekers en diversen; Tel:
616307

WEGENS VERTREK: wasma-
chine (Philips) ’.250,-; fornuis
(Philips) ’.350,-; kinderstoel.
’.30,-; wieg ’.100,-; nieuw wit
wollen kleed ’.1000,-; 4 grenen
stoelen a ’.50,-; wit tweezits-
bankje ’.375,-; tafelfan ’.50',-;
twijfelaar opklapbaar met ma-
tras ’.150,-, tel.: 70117.

COMMODORE 128; diskdrive;
colormonitor; printer(Seikosha)
ruim 1 jaaroud, tel.: 76472.

PUPPIES Halfras Doberman-
Bouvier. Corrieweg 16A achter
blinden- instituut.
EET EN Zitkamer ameuble-
ment, tel: 623742.

Hik_________Ml
M.O. ENGELS BOEKEN: Gim-
son: An introduction to the pro-
nunciation of English
Zandvoort: A handbook of
English grammar, tel.: 671151
(na 19.00uur).

2e HANDSbaby-autostoel Max-
i-cositel.: 75454.

M.I.V. 1 APRIL a.s. compleet ge-
meubileerd airconditioned ap-
partement tel. aanwezig, prijs:
NAfl. 400,- per maand, tel.:
74142.

IN OMGEVING TE Barber, rus-
tigebuurt, 3 slaapkamer, 2 zaal,
1 voorporch, 1 achterporch, 1
keuken metkasten, 1 washok, 1
badkamer. Huurprijs ’.250,- per
maandTelefoon 641485,

WOONHUIS, nabij Spaanse
Water tot 1okt. 1988. Huur NAf
1150,-/maand, 2 maand borg.
Inl. 611776of672514.

Wij wachten op U bij het diere-
nasiel.

Kom ons halen!

GEMEUBILEERDE apparte-
menten Suffisantweg 52 (achter
Comwest) tel.: 85071 na 2 uur
p.m.

KAS PA HUR kv dos kamber
denbonbario te kv ’.500,- pa lu-
na, tel.: 663024of77351.

VANWEGE EIGEN kleine be-
huizing zoek ik een huis voor
mijn zuster zwager en kind te
huur van 16-7 tot 15-8. Informa-
tiebel T.B. Middelkoop 624940.

GEVRAAGD oppashuis voor
maand mei of juni met verzor-
ging huis en dieren vergoeding
mogelijk tel.: 72490 — 80847.

LEAVE THE ISLAND, mustsell
all electr. appliances, plants, '83
Oldsmobile, AEI Cannon came-
ra equip. Call 98583 from mon-
day on only.

KAMPEERTENT 3 pers, tel.:
31226. Sabana Blanco 32.

EETHOEK, 1 tafel + 4 stoelen,
tel.: 46595.

THE NEW SWISS U watec di-
vingcomputer tel.: 46595.

WEGENS VERTREK: Lada
2105 bj'B3, 1 pers. vitrages, L-
vormige bank, eiken binnen-
deur, geh. compl. Cura Cabai 38,
tel.: 48373.

GEMEUBILEERDE apparte-
menten, Ponton, tel.: 41852 na 5
uur, Wouters.

NEDERLANDS echtpaar zoekt
huis te huur. Bij voorkeur dicht
bij Hotels tel.: 33555 ext. 5233.

sprekende op-
pasvoor avonduren, tel.: 23759.

WIJ ZOEKEN een speelkame-
raad voor ons kindje van een
jaar,voor één tot twee keer in de
week, tel.: 34879.

/"" ï ï 5 " «^* TE HUUR:

19" ■ *

, T.V.'s, "

# VIDEO'S "
" CK_4«__[t3r^pi^llXZK_*

Schottegatweg Oost 36
Tel.: 79785-79787 m% " , " " ""
RUM
SAN

PABLO
ZEER BEVREDIGEND

f Speciale >
Paasaanbieding
10%korting

op terlenka vallen en Brabants
bont met bijpassendevalletjes.

La Indiana N.V.
Hendrikplein 11 f

t^V. Mens ï
Seenh/P Boutique
heeft ontvangen een

collectie pantalons
van ¥T?_nC¥

ook in grote maten, en

heren pols tassen msjm
van EJ9

SInternationale verhuizers en verschepers

IMTERSTERG
Dokweg z/n- achterMaduro Plaza - Curacao N ATel.: 70140 — Fax 70141

I OVERSEASREMOVALS BY SEA& AIR

Tenbehoevevan 2 Accountants- en 1 controleursgezinuit Neder-
land, vraagt de Overheid

TE HUUR:
GESCHIKTE WOONRUIMTE

Het betreft gezinnenvan respektievelijk 3,5 en 7 personen. Een
eventueel at te sluiten huurcontract zal een loorJtijd hebben van 3
jaar.

Voor nadereinlichtingen en/of afspraken, kunt U zichtelefonisch
in verbinding stellen met:
dhr. Mcl Simmons, tel. 76133 (kantoor)

tel. 87709 (thuis).

m_\ _C____W^__.i \_\ m____m__m_\\____\ _____^^__4^_l_____'

mty ■fp __■ \B __■!■___
BETON-MIX CENTRALEFUNDERINGEN, RINGBALKEN, BLOKKEN BOUWMATERIALEN^, "K

o
VO°R VERKOOPVAN BLOKKEN, ZAND EN GRWDBraKKeput Ariba z/ n (naast Technische School)—

672204

f f\lCurasao
i—-Mam——,

Winnaars
French Week

Donderdag
24 maart, Marcel Gumbs

Curacao Plaza Holel
K.510

8.8.Q. voor 2 personen

i B. Vennullen
Curacao Plaza Hotel

K.910
"Figurine Doll"

beschikbaar gesteld doorLittle Hol-'land.

\ Sten Carsten
i Hotel Caracas i

1 Melamine Dinnerset

Schoolonderzoek training

WISKUNDE
voor HAVO en VWO leer-
lingen inkleine groepen

Voor meer informatie:

G. Cijntje
, tel. 84523

'waarschuwing
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
gehoudenop Hato.
Maximum verheffing
±5000ft.
Onveilig zeegebied
± 4000 meter uit dekustlijn.

J 7
Zoekt Ueen leuk cadeau voor
Pasen?

Wij hebben J^\
Paas- ($ j&mandjes °s

Vrijdag Ww>~^'18.00-21.00 i^^^r
Carawaraweg 76

*>. Opafspraak: Tel. 615237 J

TE KOOP
GEVRAAGD:

Bankstellen, eetkamersets,
Ijskasten, T.V. video's, was-
machines, porchset, kas-
ten, etc. etc. De spullen
moetenwel in goedestaat
zijn.

Inf.: tel.: 370881

Met Spoed
tekoop gevraagd:

2 sporige
Revox/Teac

BANDRECORDER

L Tel.: 071920

UNIEKE KANSV

t/m 31 maart
VHS FILM
TE KOOP

’. 5.- p/stuk
Goede kwaliteit.

JEECEE VIDEO

TE KOOP:
1 Eikenhouten bankstel ’.1450.-; 1 eikenhouten slaapkamerset
(splinternieuw); 1 Manou (Rotan) hangstoel ’.450.-; 1 Manou
porchset (rond); 1 Manouschommelstoel ’.275.-; 1 T.V.kleuren "14"
Philips (splinternieuw) ’.495.-; 1 Glazenkast ’.450.-; 1 Eetkamerset
8-hoekig ’.690.-; 1 Wringer Wasmachine (splinternieuw) ’.595.-; 1
Gasfornuis ’.375.-; 1 donkerbruin eetkamerset ’.475.-; 1 pers. bed
’.125.-. Verder: salontafels,bijzettafels, schilderijen,hangklok, blen-
ders, mixer, anderemodellenbankstellen, eetkamersets, matrassen,
boekenzoals "Bouqet reeks", terror, taboe, etc. etc.
Alle spullen zijn i.z.g.s. van onderhoud.

Inf.: Tel.: 370881
Dr. J.Elllsweg 11 (van Engelen) zijweg t.o. Radulphus College.
ledere dag. 's Zaterdags van 9 - 4.

De 30-ste Tentoonstelling van
"DEVOGELVRIEND"

Deze keer samen met
"FAUNA"

Meer dan 450 dieren,
in Landhuis Habaai.

Zaterdag 26 maart van 10a.m. tot 8 p.m.
Zondag 27 maart van 9 a.m. tot 6 p.m.

Volwassenen ’. 3.00
Kinderen ’. 1.50

V^ «W—WW—IHWfHUMUMIWWWHHWMIIMIIHWIlIIMIIIIIIWtWMIIMMUWtMH».

| /iJßf' Een leuke gezonde hond vindt Uin het die-A j&jM renasiel Parera! Ze zijn er in alle maten en

fa4t F<n>d Rtitauranti KV

Ontarioweg - Salina
tel.: 611129

presenteert
rijdag 25 en zaterdag 2ó maart

om 5.30 p.m.

SIRKO PIKIITA
yik (Kindercircus)

Levende pyramide jSF§SÉp
* Fiets-Show

A * Bal-lopers (fl|Öf§__3£
,"^^^*. * Hondendressuur

$Ê£ * Clowns en nog
Jaap* veel meer.

v,^^Jy^ww Ontarioweg - Salina i

'fp Met op tijd binnen voorPasen
/een nieuvJezending beeldige artikelen \
/ . an debekende merken: \

%uts3r » #BarkT,g \
/ leuk als Paasgeschenk. \

w^T^^^^ Tekens een sortering mooie geklede
y^/^\\ linnen jurkenoan het merk " Popof ".

l# i^' 1 gekleed gaan dan moet U zijn aan de IC'^gê CARAWARAWEG 58/
f PIZZA "^di

BAKIOU
SPESHALPA KUARESMA

piaxa
S HHut }

f TE KOOP

KLM ENKELE REIS
AMSTERDAM

’.625.-
Tel.: 73269I ./

TE KOOP
GEVRAAGD:

1 CONTAINER
"20" voet

in redelijke staat.

Inf.: Tel.: 370881
V J

CLIMA CARS

- >L-T*

_
________■____.

AÜTOAmSmONING
_ierst IA - Tel. 672059 Sta. Rosa

I mt t i^^^ . .
TE HUUR

AANGEBODEN
GROOT PAND

zeer geschikt voor kantoorof opslagplaats te SantaRosa nr.9. -
Inf.. tel. 78373

Nodig:

LERAAR
Bijles: Leerling 2deklas
LT.S.-T-stroom.

Tel.:672040 na 6 p.m.

DUITS VOOR BEGINNERS
AANVANG 29 Maart 6 uur

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

—«—■—"-_-_-_-___ m______m_____-_-mm_____m_m-__B-_m________m*_____mmm+

<BestRates from

PUERTO RICO
Please contact:

ATfP Caribbean Cargo Services N.V.
tel.: 672588/671566 fax.: 674366

(y qalleny eighty-Six
*W The onlyArt Gallery in town.

/JO/ Hét adres voor Uw
'UQ Kunstaankopen -relatiegeschenken

In voorraad: Werken van bekende AntilliaanseKunste-
naars.
Oude land-zeekaarten prenten.
Openingstijden: di.-vrij. 9 -12 uura 2.30- s.3ouur

za. 9-12 uur.
V Tel.: 613417, Bloksteeg (P.)

1/ /nthony veder group n.v\
is een opCuracao (N.A.) gevestigde hol-dingmaatschappijmeteenaantalopde Nederlandse
Antillengevestigdewerkmaatschappijen, welke zich
ondermeer bezighouden met rederij-, cargadoors-,
autoverhuur-, trust- en assurantieactiviteiten.

Zij zoekt opkorte termijn een

I ASSISTENT I
ADMINISTRATEUR

I alsplv. hoofd van deAdministratie

de werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit het ver-
zorgenvan diverse deeladministraties, het opzetten
van analysesbenevens het verlenen van assistentie I
bij het opstellen van maand-, kwartaal- en jaar-
verslagen.

Vereisten:— Minimaal diploma Moderne Bedrijfs Admini-
stratie— Enige Jarenervaringmetgroteadministraties I— Bijvoorkeurkennis van automatisering— Goedekennis van deEngelse taai inwoorden

a geschrift.

j7\n^' Wij bieden een prettige werkkring met goede
jf_m^%: vooruitzichtenen goede arbeidsvoorwaarden.

Schriftelijke sollicitaties weiKe vergezeld die-
jSPS»" nen ,e 9aan van een curriculum vitae kunnen
~~~:—^ V gericht worden aan: ’■\De directievan AnthonyVeder Group N.V. /MV Postbus 3677, Curacao. /M
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AGENDA BONAIRE
POLITIE: 8000BRANDWEER: 8222
TAXICENTRALE: 8845
HOSPITAAL: 8900

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

OPENBARE BIBLIOTHEEK
(openingstijden voor het publiek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
14.00-17.00uur; zaterdagvan 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
woensdag van 14.00-19.00 uur.
POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur.

SERVICE CLUBS
Kiwanis: donderdagavond 19.30uur - HotelBonaire.
Lions: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.Round Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra.Rotary: woensdag 12.00 uur-HotelBonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:08.00-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
pend.

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
hiervangelieve contactopte nemen met de
heerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

POLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
geopend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
terdag van 12.00-24.00uur.
SPREEKUUR (gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
stuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-
dag van de maand van 10.00-12.00uurte
Rincon.
KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
naireaanse schelpen en koraal; open van
dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30uur -Kaya Nikiboko Zuid 3.
LVV: openingstijden slachthuis maan-
dagt/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-16.00 uur en donderdagen vrijdag van
06.00-11.00/11.30-14.30 uut.

KERKDIENSTEN
SintBernarduskerkKralendijk:
dagelijks 18.45uur; zondag08.30 en 19.00
uur.
Coromotokerk Antriol:
dagelijks 19.30uur; zonaag 09.00 en 18.00
uur
Ludovicuskerk Rincon:
dagelijks, ook zondag, 19.30uur.

KLACHTENBEZORGING doorgeven
aan mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
Cacique4.

MADRID — De Spaanse politie
heeft 400kilo cocainein beslag geno-
men en 10 personen gearresteerd.
Het gaat om het grootste succes van
de Spaansepolitie in de strijd tegen
verdovende middelen. De verkoop-
Waarde van de partij wordt geschat
op 90 miljoen gulden.

Opvolger van Willy Cicilia

Bob Oomen tijdelijk
voorzitter Fedebon

KRALENDIJK — In ver-
band met het wat plotselinge
vertrek van devroegere voor-
zitter van de Fedebon, Willy
Cicilia,heeft devakbond voor
Horecaf- personeel de jurist
mr W.J.G. (Bob) Oomen aan-
getrokken. Oomen zal de
functie tijdelijkvervullen. De
benoeming is ingegaan op 21
maart.

De keuze ommrOomen aan te
trekken als tijdelijk voorzitter
werd gemaakt door de advies-
raad van devakbond. Het ligt in
de bedoeling dat hetbestuur on-
der voorzitterschap van Oomen
nu de lopende zaken afhandelt
en tevens de voorbereidingen
treftvoor een seminar, datdeFe-
debon in de loop van dekomende
maand zal houden. Mr Bob Oo-
men is al geruime tijd op Bonai-
re, hoewel hij eigenlijk een
dienstverband heeft methet Cu-
racaose eilandgebied. Oomen
werd echter in het kader van
technische bijstand uitgeleend
aan Bonaire, waar hij als juri-
disch adviseur van het BC
werkzaam was. Kortgeleden
echter gafhetBC aan Oomen te
verstaan dat zijn dienstverband
met heteilandgebied van Bonai-
re niet meer verlengd zou
worden.

Het afreden van Willy Cicilia
ligtnogvers inhet geheugen. De
Fedebon ex voorzitter heeft na
maandel'ange onderhandelin-
gen met het management van
FlamingoBeach eencao wetente

bereiken, die doorbeidepartijen
kon worden aanvaard. Op het
moment echter dat manager
Monte Hollander, ex vak-
bondsleider Cicilia en veel
werknemers aanwezig waren
om decao te ondertekenen, wei-
gerde het bestuurslid Hendrika
Josephia mee te ondertekenen.
Derhalve konden alle partijen
onverrichterzake naar huis
gaan enwerd decao niet onderte-
kend. Voorzitter Willy Cicilia
van de Fedebon kondigde toen
zijn onmiddellijkvertrek aan als
voorzitter. Daarin is dus nu —tijdelijk — voorzien door mrBob
Oomen.

AMMAN — De Iraanse delegatie
heeft zich donderdag teruggetrok-
ken uit het overlegvan de ministers
van BuitenlandseZaken van de lan-
denvan de islamitischeConferentie
in de Jordaansehoofdstad Amman.
De conferentieheeft omproblemente
voorkomen de oorlog meteen van de
agenda afgevoerd enzich beperkt tot
het doorverwijzennaar de VN.

*****

KRALENDIJK-De gedepu;
teerden Booi, Melaan en Cecilia
hebben zich laten voorlichten
over de mogelijkheden van de
enorme verdamper die met Ne-
derlandse financiering door de
IsraëlischefirmaïDE isgeleverd.
Bij defoto's: degedeputeerden in

gesprek met één van de Israë-
lische technici. Geheel links
technisch oprichter van WEB nv,
Papachi Salsbach.Een beeld van
de installatie, waar een klein ge-
deelte van deenorme verdamper
al op de eerder aangebrachte
fundering wordt geplaatst.

Journalist in
Chili opgepakt

SANTIAGO — Wegens be-
lediging van de
strijdkrachten is dehoofdre-
dacteur Francisco Herreros
van hetoppositie- bladCauce
in Chili aangehouden.

Dit werd meegedeeld doorzijn
waarnemer Alvaro Briones. Het
gaat om een hoofdartikel dat in
juniverleden jaaral is versche-
nen enwaarinhijkritiek leverde
op de militairerechtspraak. Na-
mens hetbladCauce is "krachtig
geprotesteerd" tegen deze aan-
slag op de persvrijheid.

WATERPRODUKTIE OP OGENBLIK AL VOLDOENDE
Aangekochte IDE-waterplant voorAntillen ongekend

Installatie begonnen bij
WEB van nieuwe verdamper
KRALENDIJK — Deze week hebben de gedeputeer-

den een bezoek gebracht aan het Water- en Energiebe-
drijfBonaire (WEB) nv. Zij bekeken daar deinstallatievan de nieuwe waterplant. De gedeputeerden kregeneen uitgebreidevoorlichtingvan de Israëlische technicivan IDE, die deplant leverden en opbouwen.

Overigenskan erbijna nietge-
sproken worden van een nieuwe
Plant, aangezien het gedeelte
datnu is aangekomen, delaatste
jase is van de in Israël aange-
kochte verdampers. Afgelopen
zaterdagzijn de laatste onderde-
len aangekomen en komende
baanden, wanneer het tweededeel van de verdampers zal zijn
geplaatst, beschikt het WEB
?ver een produktie die verhoogd
!s met twaalfhonderd kubieke
nieter perdag.Bijna het dubbelevanhetgeen WEB al met de hui-
töge installatie kon aanmaken.

FINANCIERING
Zoals bekend is de Neder-

landse regering akkoordgegaan

met een totaal bedrag van rond
dertig miljoen gulden voor deto-
tale vernieuwing van het ver-
damper- systeem en eveneens
met derenovatie van hetbuizen-
stelsel.Dit was nodigmethetoog
opde drastischeuitbreiding van
het aantal hotelkamers dat er
momenteel alis envooral datnog
gaatkomen. Verwachtwordt dat
de Amerikaan Parker een
vijfsterren- hotel neerzet nabij
het ex-Flamingo Paradise- ter-
rein, terwijl de mogelijkheid be-
staat dat ook Van der Lely zijn
Bonbini- project zal uitvoeren.

De chef van de technische
dienst,Krijn Groen, vertelde dat
de van IDE gekochte waterplant
op de Antillen niet bekend was.

Bonaire heeft in feite een pi-
lotplantgekregen dieookviaeen
nieuw systeem werkt wat in het
Engels waste heat systeem ge-
noemd wordt. Hetkomt er name-
lijk bij deze installatie op neer,
dat de hitte die van de verdam-
pers afkomstig is, nietmeer ver-
loren gaat, maar opnieuw wordt
gebruikt.

Naar de Amigoe heeft begre-
pen, is dehoge produktievan wa-
ter momenteel niet overeen-

komstig hetgebruikvan deafhe-
mers. Zeker niet wanneef de
nieuweenorme verdampers hun
extra twaalfhonderd kubieke
meterper daggaan leveren. Het
dagelijkse verbruik op Bonaire
wordt alruimschoots opgevan-
genmet dehuidigeproduktie. De
eerst geleverde plant zal derhal-
ve alsstandby gaan dienenen in
detoekomst mogelijk als onder-
steuning gaan werken van de
nieuwe verdamper.

Ingezonden Disculpa
AUNQUE JUEZ a dicta denecaso entama pa senor Bracelly

contra dimipersona eu minotini
necesidaddirectifica nada, mi ta
«ana eu amicomo hende decentev drechi mesterreconoce eu den
nicho articulo mi tabata poco
emocional y mi a compronde eu
Pa es motibu ei senor Bracelly
aParentemente a sinti su mes
°fendi.

Wel pamedio dies articulo aki
"ü quier ofrece senor Bracelly
*?iertamente mi disculpa, ya eu
ningun momento no por tabata
jniintencion di ofende ningun
■tende pero masbien manera a

na cla dilanti dihues, e arti-culo tabata pa llama atencionri-
°a cierto cosnan eu tabata pasa,
Posiblemente sm eu senor Bra-celly nisiquiera tabata sa dinane-o. caminda juez mes ta bisa:Overigens, over het al dan niette hoogzijnvanprijzen valt, eve-nals over smaak, zelden ofnooitte twisten".

Mi a compronde tambe eu pa
motibu dies articulodimiya de-
partamentu di "geneesmidde-
len" a haiiaopdracht pa hasi in-
vestigation, eu resultado eu ya
medicinanan di bestia no tin
mester di ningun aprobacion di
Veterinaire Dienst, y si nos tini
vn gobierno pronto, es departa-
mento aki lo bini eu leynan ade-
cua pa minister di Salubridad
por adapta esnan existente na
normananmoderno tantupa me-
dicinapa hende como pabestia.

Di tur mi corazon mi ta spera
eu Senor Bracelly lo acepta mi
disculpay dimiparti miquiefbi-
sele "No heart feelings". Pa es-
nan eu ta lesa es articulo aki na
spano nan ta bisa "Lo cortes no
quita lovaliente".

H.R. (ROLY) PERRET GENTIL
Curasao

Klachten-commissie Rincon:

Protest tegen betalen
rekeningen in Playa

KRALENDIJK — De Com-missie van Reclame op Rin-
con heeft na de problemen
met de telefoon zich nu weer
over een ander probleem ge-
bogen.De betalingvan water-
en elektriciteits- rekeningen
moet worden verricht op het
kantoor van Kralendijk. Ze-
ventienkilometer verwijderd
vanRincon.

Dit is sedert de datum dat
WEB nv de administratie en de
inning van watergelden heeft
overgenomenvan deDienst Wa-
ter Distributie (DWD). Daaruit
is weerduidelijkte zien, aldus de
commissie, dat de politici maar
weinig rekening houden met de
belangenvanRincon. Menwil de
mogelijkheid om ook opRincon
de rekeningen voor water,
elektriciteit en telefoon te beta-
len. De commissie accepteert
nietdatdebewoners van Rincon
reiskosten moeten betalen om
hun rekeningen te voldoen.
Evenmin is hetrechtvaardig, al-
dus de commissie, datpensioen-
trekkers hun pensioen te laat
ontvangen en dan extra bedra-
gen moeten betalen, omdat zij
ook te laat zijn met de betaling
van water- en elektriciteits- re-
keningen.

De commissie wil nu nagaan

welke politici slechts campagne
hebben gevoerd bij de laatste
verkiezingenlouteren alleen om
het verkrijgen van een stem en
welke politici zich inderdaad de
belangen van de bevolking van
Rincon behartigen.

Mazda
ontevreden

ANN ARBOR — Het Ja-
panse automobiel- con-
cern Mazda heeft scherpe
kritiek uitgeoefend op zijn
toeleveranciers in deVere-
nigde Staten. De kwaliteit
van de door Amerikaanse
bedrijven geleverde on-
derdelen is onder de maat
enmet deleverings- termij-
nenwordthetniet zonauw
genomen, aldus detopman
van Amerikaanse vesti-
ging van Mazda, Osamu
Nobuto opeen doordeuni-
versiteit van Michigan ge-
organiseerdeconferentie.

Ongeveer de helft van de
onderdelen die Mazda ge-
bruikt in de fabriek in Flat
Rock (Michigan) is van Ame-
rikaanse makelij. Nobuto zei
het aandeel te willen vergro-
tentotzeventigprocent, maar
problemen te hebben met de
kwaliteit. Naar zijn zeggen
vertonen Amerikaanse on-
derdelen drie tot vijf maal zo
vaak gebrekenals Japanse.

"Japanners ervaren ge-
brekkige onderdelen als een
soort schande en zonde. Vol-
gens Amerikanen zijn defec-
ten echter onvermijdelijk. Zij
vinden het voldoende te zor-
gen voor vervanging als er
iets mis is", aldus Nobuto.
Volgens de Mazda- topman
zijn Amerikaanse leveran-
ciers tevreden als negentig
procent van hun onderdelen
in orde is en streven zij niet
naar verhoging van dat per-
centage. "Maar we kunnen
niet verwachten dat onze
klanten tevreden zijn meteen
auto dievoor slechtsnegentig
procent vrij is van manke-
menten.

Nobuto zei geschokt te zijn
door de reactie van sommige
Amerikaanse toeleveran-
ciers op klachten. Zij lieten
weten geen zaken meer met
Mazda te willen doen als het
concern zou blijven aandrin-
gen op verbetering van de
kwaliteit in plaats van ver-
vanging van gebrekkige on-
derdelen. Mazda betrekt op
het ogenblik onderdelen van
ongeveer vijftig Amerikaan-
se bedrijven.

Sealy terug in Voetbalbestuur

Carlos Pourier is
weer BVB-praeses
KRALENDIJK - Ineen al-

gemene leden- vergadering
die zaterdag 19 maart werd
gehouden, iservoor deBonai-
reaanse Voetbal Bond (BVB)
een geheel nieuw bestuur ge-
kozen. De enige uit het be-
stuur die is herkozen is de
voorzittervan deBVB, Carlos
Pourier.

Dat zal ongetwijfeld ook ver-
oorzaaktzijn door het feit, dater
voor devoorzitters- functie geen
enkele tegen- kandidaat werd
gesteld. VoorzitterPourierwerd
metbijna allestemmen opnieuw
gekozen. In hetbestuur van de

grootste sportbond op Bonaire
werden eveneens gekozen Obo
Anthony als waarnemend voor-
zitter, Aubrey Sealy als secreta-
ris en pr-man, Papachi Montero
als penningmeester en zijn
plaatsvervanger Freddy Beu-
kenboom. Als commissaris van
de BVB werden benoemd Alipo
Goeloe, Andres Offermanen Ra-
mon Semeleer.

Opvallend is datAubreyScaly
die in 1984 aftrad als voorzitter
van de BVB, nu zijn terugkeer
heeft gemaakt in het bestuur.
Sealy bekleedt nu dezelfde
functie als in 1960 toen de BVB
werd opgericht.

Comcabon
organiseert
vijfkm-loop

KRALENDIJK — Op zon-
dag 27 maart zaler wederom
doordeComishonCaredaBo-
naire (Comcabon) een vijf ki-
lometer- wedstrijd worden
georganiseerd.
De start is om halfnegen 's mor-
gens en begint bij het consulta-
tie- bureau te Noord di Salina.
De lopers vertrekken in noorde-
lijke richting en gaan via de
Kaya Caribeen deKayaCacique
naar de Kaya Amsterdam (de
weg waar Texport staat). Na het
passerenvan dekleding- fabriek
wordt linksaf geslagen deKaya
Gob. Debrot op tot aan deKaya
Herman Pop. Vandaar wordt de
Kaya Cachi Craane(langs dezee
dus) gevolgdtotaan deKaya Be-
tico Croes (de vroegere Stadion-
weg) . Heteindpunt isbij LasPal-
mas snacks, want dat is ook de
sponsor van de vijfkilometer
loop. Deelnemers moeten boven
deacht jaarzijn.

De leiding van de wedstrijd
ligt in handen van Comcabon-
voorzitterRichard H.Pietersz.
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>> stockmarket <<

»E_H_M TODAY PRICES AS OF MARCH 25, 1988.
Aegan 69,60 KIM 35,70
Ahoia 68,70 ItenS» 66,00
Kkzo 104,30 rhlllpe 28,30
Cred.lyon. 45,00 Itayal Dutch 223,30
Fokker 24,90 Telegraaf 262,00
Gist.Broc. 33J0 Unilever 110,20
Helnéken 126,80 Index 250,20

NEW YORK STOCK EXCHMGE
ftbbott labs. 47 7/8 - 1/2 DM " 3/4 - 1 7/8
American Exp. 25 1/8 - 1/2 ITT 45 3/8 - 1
Apache 8 - 1/4 Jchnscn »J. 82 1/2-2
Am.Tel.» Tel. 27 7/8 - 3/8 McKesson 32 3/4 - 1/4Arooo 74 1/2 - 7/8 Merdc 1 00. 164 1/4 - 3/4Anheuser B. 30 7/8 - 1/4 Minnesota Mng 60 1/4 - 1 5/8Bectcn Dick. 59 7/8 unch Mcbil Corp. 45 . 1/2
Canftoell S. 28 5/8 - 1 1/8 Monsanto 82 1/8 - 1 5/8
Chrysler 24 1/8 - 1/4 NCR Carp. 58 - 1 3/8Citicorp 19 3/8 - 5/8 Norf.South. 28 3/4 - 5/8
COcaCola 39 - 3/4 PPG Indus. 39 - 7/8Diebold 44 3/4 - 1/2 Hiilips Irci. 21 3/8 - 1/2
Digital Bj. 107 5/8-3 3/4 Placer DJ_. 13 - 1/8
Dupont 82 1/2 . 3 1/8 Itorthrop Corp. 30 1/4 - 1 1/8
East.Kbdak 40 7/8 - 3/4 R-C.First Fin. 14 3/8 - 3/8
Exxon 42 3/4 - 1 3/8 Pfizer 54 3/4 - 3/8
Figgie 'A' 61 1/2 - 1 1/2 Phelps Dodge 44 + 1/8
Firestone 78 3/8 - 1/8 Hiilip Morris 91 1/2 - 1 1/2
Fluor 18 1/2 - 3/8 Quaker 46 5/8 - 1
Genl.Electr. 41 3/4 . 3/4 MR Nablsoo 49 3/4 - 1 3/8
GenlJtotors 71 - 1 3/8 Sara Lee 40 3/8 - 1
Gulf . West. 80 - 1 1/8 Shell Tïp.Tr. 77 1/4 - 1 3/4Hecla Mng. 14 1/4 - 3/8 Southern U. _ 3/4 + j/s
Hilton 90 1/4 - 1 1/2 Unisys 32 - 3/4Homestake Mng. 15 3/8 unch Unocal 35 3/4 . \ 3/8
DOK JOES
Industrials 2023,87 - 43,77
Transportation 878,73 - 25,39
NEUiIH.

CLOSING MARKET COMMENT 24,1988.
THE RETURN OF FUTURES RELATED PRESSURE DURING LATE
MORNING THROUGH THE AFTERNOON SENT THE DJIA TO A LOW
OF 49.90 AND CONVINCED TRADERS THAT THE SIDELINES WAS
THE PLACE TO BE.
PRICES RECOVERED SLIGHTLY INTO THE CLOSE AS SELLING
PRESSURE DIMINISHED AND THE PACE OF ACTIVITY SLACKENED.
THE MARKETS ENDING BROADLY LOWER WITH THE DJIA AT 2023 87
OF 43.77 ON INCREASED VOLUME (10PCT) OF 185 MILLION SHARES.

mm MAIM HO &<l Kill S RANK X.V.
£^g INVESTMENT DEPARTMENTk^Ja For further information call
l__^3f Tel. 612511/612991/612294

Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCENTRALEBANKVANDENEDERLANDSEAN-
TILLEM GELDIG OP VRIJDAG 25 MAART 1988 EM TOT NA-
DER ORDER:

, USDOLlflfi 1.77 178 1.80
CfINDOIWR 1.415 1.435 1.455
PNDST€fiUNG 3.195 3.25 3.31
N€DGLD 93.76 94.48 95.28
BOUVflfl — — —ZWFRANCS 127.73 128.45 129.25
FR FRANCS 29.94 31.04 31.74
DUITS€MRRK 105.46 106.18 106.98
SURGID — 100.07 102.59
ITUfl€ 1.11 1.41 1.47
RRRORIN 98.00 100.00 10020
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VANFINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 25 MAART1988EN TOT NADER ORDER.
9.75% 06UGRTI€L€NING€NP€R 85/89 99.5613 % OBUGRTI€L€NING€NP€R 86/90 103.8112 % OBUGRTI€L€NING€NP€R 88/92 103.83

10.5 % 08UGflTI€ieNING€NP€R1988 100.1010.25% OBUGfITI€I€NING€N 1986P€R 1990 100.07
HET EFFECTIEVERENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.21%.DEAANKOOPVANOBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN
BIJ HET LOKALE BANKWEZEN.

( _m_m- ' N
inOUSTRIRI DE UEÏIEZUELR

-_É _Tv^r maakt de wisselkoers bekend
'^&g&^ van de BOLIVAR, geldig tot

MAANDAG 10.30 uur

AANKOOP VERKOOPCash - Cheque m _
l ’.5,40 /-5,60 ’.6,60
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	'Staten-vogels' zoeken verkoeling


