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DENHAAG-HetCDAo.l.v.frac-MeyoorzjtterDe Vries en hetkabinet°naer aanvoering van Lubbers zijn
noggeenstapdichtertotelkaargeko-men in nun geBChii over j,et kabi-netsvoornemen om de minimum-
{°°n-grens te verhogennaar 27 jaar.
"*meerderheid van deKamer isookhetvoorstel.

*****ALPHEN ADRIJN — Onderzoekop de voormalige stortplaats in
Alphena_Ryn heeftuitgewezen daterop verscheidene plaatsenwaarschijnlijk grote concentraties
«"l _gen.Er is geenradio- activiteit
gemeten. Er komt een vervolg- on-

*****
KUWAYT—Drie Iraansekanon-

ueer-boten hebbenvandaagmilitai-re installaties aangevallenop het
Kuwaytse eilandBubiyan.TweeKv-
Waytse militairenraakten gewond.
|rag maakte bekend dat zijn
luchtmacht dinsdag 2 supertankers
voor de Iraanse kust heeft aangeval-
len. Iran maakte melding van een
zware beschieting van Iraakse
grenssteden.

*****AMSTERDAM — De dollar open-
devandaaghoger. InAmsterdam no-
teerde demuntvanmorgen 1,8755te-
geneen slotkoersdinsdagvan 1,8695
gulden. De graadmeter voor de VS
economie isin februari gestegen met
o>9procent.Daarstaattegenover dat
«e dalingvan de indexover januariis
"e^zien van 0,6 procent tot 1,1 pro-
°eut. De stijgingvan februari is iets
poter dan verwacht. Wall Street
'aatherstelzien.DeDow Jonesindexsteeg met 18,57 punten tot 1.998,34punten, net onderde psychologischegrensvan 2000punten.

*****. UTRECHT-Een intercity- trein
isvanmorgenbijWoerdenontspoord
als gevolgvan een botsing met een
auto. De bestuurder van de wagen
Werd gedood.Indetrein liepniemand
verwondingenop.

*****JOHANNESBURG— De voorzit-
ter van de ZA jongeren-organisatie
'sayco, Mokoba, isbegin vorige week
gearresteerd. Mokoba was onderge-
doken sinds de afkondiging van de
noodtoestand in juni1986.

*****COLOMBO — In de streek vanAnuradhapurain SriLankaziju 9in-
zittenden van een autobus om hetle-
ven gekomen bij de ontploffing vaneen bom die waarschijnlijk was ge-
Plaatst door opstandigeTamils.

*****
HARTFORD — De gouverneur

Dukakis, heeft
". deDemocraten de voorverkiezin-gen inConnecticut gewonnenvan de

dominee Jackson.By de Re-
publikeinenwonBush meteen grote
meerderheid.SenatorDoleheeftzichomsdagteruggetrokkenuitde strijd
"m het presidentschap. Hij gaf zynsteun aan vice- president Bush, dieuupraktischzeker isvan deRepubli-keinse nominatievoordepresidents-
verkiezingenvan november.

*****AMRITSAR - Maandagavond
«jn in het dorp Karwa Nidhan tenzuidwestenvanAmritsar indeIndis-«je deelstaat Punjab 10 leden van=en tamihe van sikhs vermoord. De
sütbt g gebeurde door militante

*****
in**°SKOU — Het openbare leven("de hoofdstad vanNagorno-Kara-
bhT ?tePanakert, in de SUrepu-
,jjy* Azerbajdzjan is dinsdagvolle-gtotsti-standgekomendooreenal-
rtn kie staking' Volgens hetrege-
/ugsblad Izvestialigthetwerkin derijven stilen blijvenvrijwel alle

ertnemerB thuiB Woordvoerderj^raaimovmaakte duidelijk dat de
Mar. " eiten vooralsnog niet van
W-w,2?11aan de eieeavan deArme-
d«t?teKemoet tekomen. Zij willengol^et-overwegendArmeense Na-*3o-Karabach- aan de republiek"menie wordttoegevoegd.

*****
nrwrl^~~ mdc nto&tvan maandag
°? Jnwlag hebbenafscheidings- ge-ïjuaeKurden in hetzuidoostenvan'urkije 9 burgers vermoord. Sinds*«gustosl9B7zijnalleenalindepro-

Siirt45 burgers door separa-tistischeKurden vermoord.
*****NEW YORK- Iran heeft uitstelgevraagd van de besprekingen opnoog niveaudievandaag en morgen

Hv_n Pl-atevinden tussen Iran ende VN over de situatie in de oorlognissen Iran en Iraq. Iran heeftvoor«et verzoek geenreden gegeven.
*****

STAAT VANBELEG
In de bezette gebieden heerst

sindsmaandagavond feitelijk de
staat van beleg. In alle steden,
dorpen en vluchtelingen- kam-
pen in de Gaza- strook geldt een
avondklok. Niemand van de
630.000 Palestijnenmagtotvrij-
dagochtend 03.00 uur zijn huis
verlaten. Ook alle 50.000 Ara-
bische arbeiders die in Israël
werkenzijnnoodgedwongen aan
huis gekluisterd. Alle telefoon-
verbindingen tussen de Gaza-
strooken debuitenwereldzijnaf-
gesneden. Alleen internationale
organisaties kunnen nog tele-
foneren.

Op de westelijke Jordaanoe-
ver die tot "verbodenmilitair ge-
bied" is verklaard,mogen de on-
geveer 800.000 Palestijnen zich
niet naar Israël, Jordanië of Je-
ruzalem begeven. Zij mogen zich
alleen indeonmiddellijke omge-
ving van hun woningophouden.
Ook opdeWestoever moeten on-
geveer 50.000 Arabische arbei-
ders op hun werk in Israël ver-
stek laten gaan.

Hetverbod omnaar debezette
gebieden te gaan heeft ook be-
trekking opbuitenlandse toeris-
ten. Buitenlanders die ter gele-
genheid van Pasen de heilige
plaatsen in Bethlehem hadden
willen bezoeken, moeten van die
plannen afzien. Er is alleen een
uitzondering gemaakt voor de
joodsekolonisten. Zij mogen zich
vrij bewegen gedurende de drie
dagen die de staat van beleg
duurt.

VREEDZAAM
Ondanks de strenge veilig-

heids- maatregelen zijn dinsdag
bij onlustentenminstezevenPa-
lestijnen door Israëlische kogels
gewondgeraakt. Op deheleWes-
toever werden winkeliers door
Israëlische soldaten gedwongen
hun zaken te sluiten. Het Pales-
tijnse persbureu PPS berichtte
dat Israëlischetroepen inwoners
van de stedenRamallah en Al-
Bireh afranselden toen zij
controleerden of de winkels ge-
sloten waren. Het PPS maakte
ook melding van verscheidene
aanvallen metbenzine-bommen
opmilitairevoertuigenin hetge-
bied rond Hebron.

PremierYitzhakShamirheeft
verklaard de veiligheids- maat-
regelen nietondemocratisch te
vinden. "De middelen zijn niet
belangrijk. Hetgaatom hetdoel.Ons doel is datdeze dagenvreed-
zaam enrustig verlopen", aldus
depremier.

De buitenlandse Persvereni-
ging in Israël (FPA) besloot
dinsdagbij het Hooggerechtshof
in beroep te gaan tegen het be-
sluit om journalistentijdens de
periode van drie dagen de toe-
gang tot de bezette gebieden te
ontzeggen. Alleen met speciale
toestemming en onder begelei-
dingvan het legermagdepers de

bezette gebieden in. De FPA,
waarbij 200buitenlandse corres-
pondenten aangesloten zijn,
heeft geweigerd deel te nemen
aan de zogeheten"pools" kleine
groepjes journalisten die alleen
maar onder militaire escorte
naar plekken mogen reizen die
door het leger zijn aangewezen.
Deze journalisten moeten dan
hun informatie doorgeven aan
collega's die niet meegaan.

Ook de Israëlischepers is ver-
bolgen over deregerings- maat-
regelen tegen de media. Een
journalist van het onafhankelij-
ke dagblad Maariv sprak van
een "hysterische stap".

Vandaag werd hetPalestijnse
persbureau in Jeruzalemdoor de
Israëlische politie voor zes
maanden gesloten. De nolitie-

agenten die om half tien 's
ochtends in hetkantoor vanPPS
kwamen, beriepen zich op de
Britse noodtoestands- wettenuit
1945.

Hetpersbureau beschikt over
een net van plaatselijke corres-
pondenten in de door Israël be-
zette gebieden. Hetpersbureau
verzorgde dagelijkse samenvat-
tingen van de Palestijnse kran-
ten en pamfletten in hetEngels
en escorteerde buitenlandse
journalisten en fotografen in de
bezette gebieden.

Volgens de stad, die voor een
deel uit Engelstalige buitenlan-
ders bestaat, mogen het En-
gelstalige en Arabische
weekblad Al- Awdah (de Dage-
raad) van PPS wel blijven ver-
schijnen.

HYPOCRIET
Hetmilitair gezag in Surina-

me verklaarde gisteren inPara-
maribo het "bijzonder bevreem-
dend" te vinden dat minister
Van denBroek geen gesprekken
wil voeren met vertegenwoordi-
gersvanhetleger.Hetargument
van debewindsman was dathet
niet de gewoonte is met de mili-
taire autoriteiten te spreken tij-
dens officiële bezoeken. Majoor
Baddrisein Sital, een van devijf
leden van het militair gezag,
noemde dit "slap en uiteraard
ook hypocriet".

Sital zei het onaanvaardbaar
te vinden dat de minister ..-acht
"inbreuk te doen op de maat-
schappelijke plaats en positie
van hetleger" doorditvanuiteen
"bevooroordeelde" positie te be-
naderen. Hy vond het nog "veel
teleurstellender" dat dehuidige
politieke leiding van Suriname
ditgeaccepteerd heeft. "Ik geloof
dat in dezewetochnognietklaar
zijn", aldus de majoor. De kwes-
tie zal door de militairen bin-
nenskamers nog met de civiele

autoriteiten aan de orde worden
gesteld.

INCIDENTEN
Het bezoek van minister Van

den Broek werd overschaduwd
dooreenreeks anti- Nederlandse
acties. Van den Broek kwalifi-
ceerde de aanslag op het ______
kantoor in Paramaribo als "bij-
zaak"hoebetreurenswaardig zij
ook is. De Surinaamse ge-
meenschaptoonde zich geschok-
ter door de voorvallen die vari-
eerden vandemonstratiesenhet
verbranden van een pop die Van
den Broek verbeeldde bij aan-
komst tot het verbranden van
een Nederlandse vlag in het
openbaar en brandstichting in
hetKLM- kantoor en een poging
daartoe bij het Fatum- gebouw.

"Zoiets hebbenwehier nognooit
gezien"zei eenSurinaamse jour-
nalist.

Op straat 22 miljoen

Inning begint
oude water-
rekeningen

ORANJESTAD — De Ont-
vanger gaat beginnen met de
achterstallige water- reke-
ningen te incasseren.

De afgelopen jaren is die
achterstand opgelopen tot
tweeëntwintig miljoen florin.
lederemaand datmet incassoge-
wacht wordt, loopt ditbedrag
nog hoger op. Een commissie
werd ingesteld, die inmiddels be-
gonnen is de aangeslotenen op
hetwatemet opdehoogtete stel-
len van hun achterstand. De
Ontvanger gaat nu aan iedere
aangeslotenen een brief schrij-
ven hoe groot deachterstand is.
Er wordt zestig dagen gegeven
om de achterstand aan te zuive-
ren. Indien deopenstaandereke-
ningenniet juist zijn, heeft men
een maand om bezwaren aan te
tekenen. Zij die niet aan het ver-
zoek voldoen om deachterstand
aantezuiveren,moeten daarvan
de gevolgen dragen.

*****MANILA — Het Filipijnse leger
heeft de commandant van het com-
munistische Nieuwe Volksleger
(NPA),Kintanar, opgepakt.H\j was
een van de 7 mensen diedinsdag bij
een inval ineen huis in Manilawer-
den gearresteerd. Daaronder ook
Baylosisen De Veraresp. secretaris-
generaal en lidvan hetCentrale Co-
mitévande verbodenFilipijnse com-
munistische partij.

*****

ISLAMABAD — Bij een aanslag
met een autobom in Kabul zijn zon-
dag5 mensenomhetleven gekomen,
onderwie 4SU-adviseurs.Erzouden
ettelijkegewondenzijngevallen. Dat
werd vandaag vernomen uitWester-
se diplomatiekebron inPakistan.

VROUW GEDOOD DOOR ISRAËLISCHE MILITAIREN
Palestijns persbureau dicht, bezette gebieden afgesloten

Palestijnen herdenken
Dag van het Land

JERUZALEM—Bijeen botsing tussenPalestijnen en het Is-
raëlische legerinhet dorpDeir AbuMishar tnjRamallah opde
westelijke Jordaanoever is vandaag een Palestijnse vrouw
doodgeschoten. Op de westelijke Jordaanoeverwordt inten-
siefgepatrouilleerd doorhetlegerinverband metdePalestijn-
se Dag van hetLand. Demonstraties en manifestaties waarop
debloedige incidenten tijdens delandonteigeningen door de
Israëliërs van 30 maart 1976worden herdacht, zijn voor later
op dedag gepland. In de bezette gebieden heerst sindsmaan-
dagavondfeitelijk destaat van beleg. HetPalestijnse persbu-
reau PPS in Jeruzalem is vandaag door de politie voor zes
maanden gesloten. PPS waseen van debelangrijkste bronnen
van informatievoor debuitenlandse pers.

Vanmorgen waren de straten
praktisch verlaten in de meeste
dorpenen steden langsdestrate-
gische autoweg die van noord
naar zuid loopt op dewestelijke
Jordaanoever, onder meer we-
gens de staking. Op veel plaat-
sen zijn Palestijnse vlaggen ge-
hesen, hoewel deze vlag alleen
binnenshuis getoond mag
worden.

InLibanon was de stakingvan
Palestijnseen Libanese moslims
in verband met de Dag van het
Landpraktischtotaal. HetIsraë-
lische leger is samen met het
Zuidlibanese leger (SLA) be-
schietingen van het dorp Kfar
Rummana begonnen.Kfar Rum-
mana ligteven ten noorden van
de door Israëlingestelde, tienki-
lometer brede "veiligheidszone"
in Zuid- Libanon.

Militairen boos op Nederlandse bewindsman

Van den Broek: relaties
met Suriname hervatten

PARAMARIBO—Minister
Hans van denBroekvan Bui-
tenlandse Zaken zal de Ne-
derlandse regering en het
parlement na terugkeer in
Nederland "warm" aanbeve-
len de ontwikkelings- relatie
te hervatten. De bewindsman
zei dit aan het einde van zijn
drie daagse bezoek aan Suri-
name.
Van den Broek wees tijdens een
officieel diner met zijn Suri-
naamsecollega Eddy Sedoc opde
"bijzondere en unieke" aardvan
debetrekkingen tussen Surina-
me en Nederland. Niet alleen de
historische band, maar "ook de
cultuur en de taal brengen onze
landen tot elkaar".

Die bijzondere relatie vraagt
"in al zijn verschillende facet-
ten" om overleg en samenwer-
king". "Geenszins zou deze mo-
gen versmallen tot slechts een
enkel terrein, hoe belangrijk
ook". Van den Broek zei getrof-
fen te zijn door het belang dat de
Surinaamseregering hecht aan
dialoog en verzoening, "opdat de
boslandgemeenschap haar
rechtmatige plaatskan innemen
in deSurinaamse samenleving".
De ware democratie kenmerkt
zich juist in de erkenning van
pluriformiteit. In het streven
naar verzoening blijft Neder-
land bereid om desgevraagd be-
hulpzaamtezijn, aldus deminis-
ter.OokzalNederlandhelpenbij
het herstel van de economievan
hetland.

Martina vs Godett:
Beledigingszaak komt

donderdag voor rechter
WILLEMSTAD — De-

missionair premier Don
Martinazalzich gistermid-
dag ongetwijfeld schrap
hebben gezet, toen Wilson
(Papa) Godett wederom
hetwoordkreeg tijdens de
Statenvergadering. In re-
actie op deuitlatingen van
Godett tijdens de eerste
sprekers- ronde 's mor-
gens, had Martina laten
weten Godett in de
rechtszaal te zullen ont-
moeten. Godett achtte het
namelijk noodzakelijk om
zijn conflict met Martina
ook in de Statenvergade-
ring aan tekaarten.

Een wederreactie van Go-
dettop Martina, lagin delijn
der verwachtingen: piet al-
leenDon Martinazou zijn se-
cretaris voor ontslag behoed
hebben, maar Godett zegt
over meer bewijzen te be-
schikken dat MAN- leden
"stilletjes overgeplaatst zijn
omaanontslag teontkomen".

"Ik heb niet geprobeerd om
dat stiekum te doen. Ik ben
open geweest en heb dekwes-
tie van een FOL-genoot aan-
gekaartbij een vergadering
van de samenwerkende par-

tijen", aldus Godett, "omdat
ik wist dat de MANhaar par-
tijgenoten ook beschermde."

Hij haalde vervolgens weer
fel uitnaarhet beleidvanzijn
voormalige coalitie- genoten:
"Dit ishet slechtstebeleid dat
ooitgevoerdis. Ik hoop datde-
zeregering nooitmeer aan de
macht komt en ik hoop dat
God mij hierin verhoord."

Don Martina reageerde
zeer summier op dezetweede
aanval: hij wilde de Staten
daar niet langer mee lastig
vallen maar meldde dat hij
Godett aanstaande donder-
dagmiddag om twee uur el-
ders in het gebouw (het Hof
van Justitie)ontmoet. Daar is
Godett volgens zijneigen zeg-
gen alleen maarblij mee: dan
kan hij met harde bewijzen
verschijnen.

De kwestie zitMartinawel
hoog: "In depolitiek maak je
veel mee en niet alles is even
leuk. Dit conflict is daareen
voorbeeld van." Verder zei
Martina: "De beschuldigin-
gen zijn inmiddels ook tot in
het buitenland doorgedron-
gen, die werpen een smet op
mijn integriteit. Daarom ben
iknaar derechter gestapt,om
datrecht te zetten."

Parlement naar Willemstad, SantoDomingo

Exxon-debatStaten
gaat 5 mei verder
ORANJESTAD — De Sta-ten van Aruba hebben zichgistermiddag opverzoek vande MEP-fractie tot laat in deavondbezig gehouden met deovereenkomst die het landAruba met de Exxon /Lagoheeft gesloten inzake het La-go- terrein en alles wat daar-mee verband houdtDe vergadering werd bijge-woond door minister presidentmr Henny Eman en zijn minis-ters alsmede doordeledenvande

commissiedie deonderhandelin-
gen met Exxon hebben gevoerd.
Er werd vooral van de zijde van
deoppositie velevragen gesteld.
Duidelijk bleek wel dat de een
uur spreektijd in eersteronde,
die door Staten- voorzitter Gon-
zalez was gesteld, voor hét me-
rendeel der leden moeilijk was
om vol te maken.

In deeersteronde is de Staten
nu met deze zaakklaar, waarna
de voorzitter na de beantwoor-
ding door de regering voor de

tweede ronde schorste tot vijf
mei aanstaande. Deze lange
schorsing houdt verband met de
reizen van de Staten delegatie
naar Willemstad—van het vijf-
tig jarenbestaan van de Staten
derNederlandse Antillen—als-
mede SantoDomingo — voor de
vergadering van het Latijns
Amerikaanseparlement.

BOGOTA — De regering
van Colombia heeft besloten
devoormalige Paraguayaan-
se legerkapitein Napoleon
Ortigoza asielte verlenen.

Dit heeft het ministerie van
Buitenlandse Zaken in Bogota
bekendgemaakt. Ortigoza was,
totzijn vrijlatingeind vorigjaar'
voor zover bekend een van de'oudste' politieke gevangenen
vanLatijns- Amerika.

De 56 jaar oude Ortigoza, die
om politiek asiel in Colombiahad gevraagd, heeft 25 jaarvol-lediggeisoleerdin decel gezeten.

Afscheid van Handelscommissaris

WILLEMSTAD - In het
Penthouse vanhetCuracaoPlaza
Hotel is gisteravond afscheid ge-
nomen van deNederlandse Han-
delscommissaris, drsHans Tige-
laar. Tientallen personen gaven
blijk van hun belangstelling en
sprakentoch metlichteverbazing
over de sluiting van het Neder-
landse Handelscommissariaat.
De taken van het bureau worden
overgenomen doordeKamer van
Koophandel en Nijverheid op
Curacao.

Foto: vd.n.r. mrRichard Hart,
voorzitter van deKamer van
Koophandel en Nijverheid; me-
vrouw Tigelaar; irKlaas de
Jong, directeur van de Ex-
portbevorderings- en Voor-
lichtingsdienst van het ministe-
rie van Economische Zaken in
Den Haag; mevrouwE. A. Paul,
hoofd Handelsvoorlichting van
deKvK opCuracao en devertrek-
kende Handelscommissaris, drs
Hans Tigelaar.

Voor meer informatie over het
aanstaande vertrek van Tige-
laar, zie elders in deze editie.

iln verband met het lange Paasweekeinde zal er van
vrijdag 1/4t/m maandag4/4 geenkrant verschijnen. *Advertentiesvoordinsdag5april gaarneopgeven tot

1 DONDERDAG 31 MAART 17 UUR f
op ons kantoor te Scherpenheuvel z/n. a



MENSEN

FEFFYK heeft vorige week het
diploma uitgereikt aan de ge-
slaagden van de cursus INFOR-
MATICA. De opleidingheeft een
jaargeduurd en bestond uit een
'In House' deel waarbij de deel-
nemers uitleg kregen over de
werking van een computer en de
theoriebehandeld werd. Daarna
volgde een stage van zes maan-
denin depraktijkbij verschillen-
de bedrijven. De diploma- uitrei-
king werd bijgewoond door gede-
puteerde Angel Salsbach, me-
vrouw Lauffer, voorzitter van
FEFFYK, Loefstok en Cristi-
aans leden van deexamen- com-
missie en Colin Valerian, direc-
teur van FEFFYK. Een woord
van dank ging naar de heer en
mevrouw Celestijn dieeen waar-
devolle bijdrage hebben gele-
verd aan de cursus.

* ... *
In Zwitserland woontereen man
dieregelmatig contact heeft met
BUITENAARDSE INTELLI-
GENTIES. De 43- jarige jager
heeft zijn ontmoetingen zelfs op
de gevoelige plaat mogen
vastleggen. Hij vertelt dat hij
door transformatie zelfs hun
ruimteschip heeftkunnen bezoe-
ken. Defoto's diedeman lietzien
blijken onvervalst en origineel
te zijn. Op de plek die de man
aanwees vertoont het gras een
vreemde groei. De man deelde
mee dathij om de elfjaarbezoek
krijgt van zijn 'gasten. Op de
vraagwaarom debezoekersgeen

contact maken met de regerin-
gen of bestuurders van één of
meerdere naties, deelde de man
mede: "Dat heb ik mijn 'vrien-
den' ook gevraagd. Zij zeggen
echter dat politici meestal op
macht uitzijnen datzij huncon-
tact liever met 'gewone' mensen
maken. De man staat in zijn om-
geving bekend als een goede
huisvader en een heel normale
man. Verder wist de Zwitser te
vertellen dat zijn 'vrienden' ko-
men van een planeet die enkele
tientallen lichtjaren van onze
aarde verwijderd ligt. Zij kun-
nen de leeftijd van drie- tot vier-
duizend aardse jarenbereiken.
Het wezen van vrouwelijk ge-
slachtwaarmee hij het laatstge-
sproken had was pas 1500 jaar
jong.

*****In een Rotterdams ziekenhuis
overweegt de directie maatrege-
lentegen een aan ditziekenhuis
verbonden arts dieeen 2- jarige
patiënt een klap heeft gegeven.
De ouders van het kind hebben
bij de politie een klacht inge-
diendtegen deartswegens MIS-
HANDELING, bevestigde een
politie- woordvoerder. Het jon-
getje lag in deuitslaapkamer bij
te komen van een operatie aan
keel- en neus- amandelen. Het
kind moest nogal huilen. Op ge-
geven ogenblik verloor de be-
trokkenarts, die hetkind voorde
operatie onder narcose had ge-

bracht, haar zelfbeheersing en
sloeg het kind in het gezicht.
Striemen in het gezicht waren
het gevolg. De vrouwelijke arts
heeft tegenover de directie toe-
gegeven 'te ver te zijn gegaan.
De ziekenhuis- directie is niet
van plan hethierbij te laten.'Dit
kan natuurlijk niet', liet de di-
rectie weten.

De 22- jarige Debbie Leonard,
die driejaar geledeneen HART-
LONGTRANSPLANTATDE on-
derging is bevallen van een ge-
zondezoon. Zij isdeeerstevrouw
diena een dergelijke transplan-
tatieeen kind op dewereld heeft
gebracht. De vader van debaby,
de 19- jarige Daren Aberdein
was bij de bevalling aanwezig.
De moeder werkt bij eenreisbu-
reau in Bradford. Zij werd gebo-
ren met een gat in haar hart,
waardoorzij last kreeg van hoge
bloeddruk en verdikking van de
longen. De noodzakelijke hart-
longoperatie werd uitgevoerd in
het Harefield- ziekenhuis in
Londen.

*** * *Nederlandkrijgt hetdrukmetde
opvang van BRUINVISSEN.
Maandag is er weer een aange-
spoeld.Het mannetjesdier datbij
hetFriese Ternaard werd gevon-
denheeft verwondingen en ver-
keert ineen matige toestand. Na
eerste hulp van een mede-
werkstervan het zeehonden- op-
vangcentrum Pieterburen is hij
naar het Dolfinariumin Harder-
wijk gebracht. Hetis binnen drie
weken de derde bruinvis die le-
vend op de Nederlandse kust is
terechtgekomen. Het eerste
dier, tevens de jongste van de
drie, maakt het inmiddels wel.
De tweede is nog verzwakt. Alle
verblijven in hetDolfinarium.

*** * *De op Aruba bekende CEES
BAKKER werd onlangs tot com-
missaris /korpschef benoemd
van hetpolitiekorps indeNeder-
landse gemeente Zeist. Bakker
(3e vanrechts) was in hetverle-
den gedurende een aantal jaren
commissaris van politie opAru-
ba en stond deregering vanAru-
ba een paar jaar geleden bij tij-
dens het aanwerven van Neder-
landse politiemensen voor Aru-
ba. OnderdegenendieCees Bak-
ker kwamen feliciteren met zijn
benoeming, bevond zich deAru-
baanse gevolmachtigde minis-
ter, John Merryweather
(rechts).

Een 22-jarige arrestant uit De-
venter die uit een ziekenhuis in
dieplaats wistteontsnappen na-
dat hij in een politie- cel een
compleet HORLOGE had inge-
slikt, is weer boven water.

De
manmelddezich methevigepijn
bij het ziekenhuis waaruit hij
ontsnaptwas. Een spoedoperatie
was nodig om het horlogeuithet
lichaam te krijgen. De man was
aangehouden voor de diefstal
van onder meer datzelfde hor-
loge.

Vandaag is het vijftig jaar gele-
den dat het echtpaar DOTTI EN
ANNA ARENDS- MARUGG in
hethuwelijksbootje stapten. Het
feest van dit sympathieke
echtpaar zal in familie/vrien-
denkring gevierd worden ten
huize van dochterMayra Madu-
ro-Arends, directricevanTeleA"-
ruba. Bij Seguros Mansur is het
ook feest. Hier herdenken eige-
naar JOHNMANSURen MAR-
JORIEMANSURHENRIQUEZ
hetfeit datzijdertig jaargeleden
in de huwelijksbootstapten.

Tom Poes en de Klokker

2044—Eengrotegolfwaterspootuithetdeurtjevan deklok en
spoelde zowel deklokker alsTornPoes van debenen.Daar za-
tenze nu,midden in een plas, dieeen grootgedeelte van heerBommelsparket bedekte, en staardennaarhetvreemde uur-
werk."Waarkomt al datwatervandaan?" vroegTornPoes. "Ik
weetzeker, datdeklokgoeddroogwas,toen we hemhierneer-
zetten!" "Bah!"riep hetoudebaasjebitter.

"Friemelpraat! Hierwordt op een gruwelijke manier de tyd vermorst!Liters en li-
ters! Hetis een schande!Alsofhetnietskost!Tijdisgeld!Enhier
druipthetdeklok uit!""Tijd is geld,hè?"zeiTorn Poes. "Waar-

om doe ie danniets? Alsdatwater tijd was, hebik hetidee, dat
heerOllie ophetogenblikin gevaarverkeert!" Datkon hetou-
de ventje niet zoveel schelen; maar het feit, dater zoveel tijd
verknoeid werd,maakte hemrazend. "Klimopdiestoelenhelp
me naarbinnen!"riep hij schel. "Ikgadetijdovernemen!"Torn
Poes gehoorzaamdemaar al te graag. Hij gaf degrijsaard een
zetje, zodat hij door de opening in het inwendige van het uur-
werk verdween. "Zorg, datheer Ollieen Joost terugkomen!"
riep hij hemna."Frutsels!"riep eengesmoordestemuit deklok
en toen klonk er een vreemd plassend geluid, terwijl stralen
water naarbuiten spoten.

Veelzijdigkleinkunstenaar

Acteur Jan Blaaser
overleden

LELYSTAD —De acteur en
kleinkunstenaar JanBlaaser
is maandag op 65- jarigeleef-
tijd door een hartaanval in
zijn woning in Lelystad over-
leden. De uitvaart heeft in be-
sloten kring plaats, zo heef-
defamilie bekendgemaakt

JanDirk Blaaser werd op 17
juli 1922 geboren in een familie
waarin veel theater- kunste-
naars voorkwamen. Hij begon
zijn artiestenloopbaan in 1938
bij het toneelgezelschapvan zijn
oom Jan Nooy. Hij bleef acteur
en legde zich in de jaren vijftig
ook toe op kleinkunst en puur
amusement. Behalve toneel
speelde Blaaser ookrollen in di-
verse films.

Aan de lichte muze wijdde hij
zich voor het eerst in 1954 in
Saing Germain des Pres van
Torn Manders, waarna hij het
drukkreeg met optredens in za-
len, voor deradio (Tierelantij-
nen) en in showprogramma's en
een quiz voor de televisie. Hij
bleef toneelspelen bij de

Kluchtspelers, toneelgroep
Centraal, in diversevrije en ge-
legenheids- producties alsmede
met het eigen gezelschap van
JanBlaaser. Hijkoesterde dege-
dachte cabaret te gaan doen na
ervaringopgedaantehebben als
liedjeszanger en tekstschrijver.
Tien jaargeleden startte hij zijn
one- manshow Bruin Brood, die
meer dan 500 opvoeringen be-
leefde.Bij de500stevoorstelling,
in Carre in Amsterdam, ver-
scheen tevens zijn autobiogra-
fischeboek «Een muisin zee .In
1980 lanceerde hij zijn tweede
programmaBramen Zoeken, dat
nog gevolgd werd door een
handvol nieuweproducties.

De laatste jaren liet zijn ge-
zondheids- toestand te wensen
over en keerde hij al eens ziek
vanvakantie terug. Hij bleefac-
tiefen was nog recent te zien en
tehorenin hettelevisiespel «Zeg
eens AAA» en als cabaretier en
conferencier in tal van plaatsen
in Nederland.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00uur77_>_.ss_>n (’.5,- p.p.).

*****TELECURAgAO

WOENSDAG: 16.30 Ora pa mucha;
17.00Flintstones; 17.30HaroldLloyds;
18.15Survival; 18.45 Informe deportivo

ku Hector Rosario; 19.00 Leu fo'i kas
met Robby Schouten; 20.00 Notisiero
Tele-8; 21.00Falcon Crest; 22.00Wega
di Number; 22.10Special GoedeWeek:
«Mi Krus»; 23.00 Sluiting.
'wijzigingenvoorbehouden)

*"* * *
DONDERDAG: 16.00Record music&
Teletekst; 16.30Ora pa mucha; 17.00
Thundercats; 17.30The Yearlln; 18.00
Filatelie /Science and Technology;
18.15Contact; 18.40 Informe deportivo

ku HectorRosario; 19.00Rikesa Univer-
sal; 20.00Notisiero Tele-8;21.00Speci-
al: Ken taresponsabel pcyu; 22.00We-
gadiNumber; 22.10Eyu diDios; 23.00
Sluiting.
(Wijzigingen voorbehouden)

AGENDA
CURAÇAO

HUBENTUD70
(I.S.W. met G.G.D.) 19.30 uur Informatie-
avondover venerischeziektes-gebouwHu-
bentud 70.

NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten vande
artsenvan Bandabao (3e distrikt) kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan hun eigen huisartsbellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie dedienstdoende arts is.

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

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

KLEUTERBUREAU:I4.-0-16.00-_raileen
volgens afspraak.

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

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

*****
GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandagt/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria 17, tel.: 80222.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; opzaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA ISLA(tel.: 663895): openingstijden
van maandag t/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voor spoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

E_)TrCA'S(nachtdienst)
OtrobandaCuracao, Breedestraat, tel
623575.
PundaWilhelmina, Hendrikplein, tel.
612380.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavondom 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, CentrumDcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouw Credit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag- en zaterda-
gavondom 19.30uur te Aioestraat 12.

PAASCONCERT: 20.30 uur van Orfeon Al-
legroo.l.v.R.Yankey-kerkvan Santa Maria
KIWANISCLUB PISCADERA/CFW
20.30 uur 'Ata pabo gosa' (pikante show
metVale Croes, Shon Benchi, Chiwawa en
Keflap met muziek vanEdmond Chatleinen
Los Explosivos) -Centro Pro Arte.
EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE
MORAVIAN CHURCH(Mundo Not»)
30 maart: 19.30 uur voorbereiding H.
Avondmaal; 31 maart: 19.30uurviering H.
Avondmaal;21.00uurGethsemaniedienst.
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HENRY ® By Dick Hodgins

BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson

W 4MiGO€ |
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Curacao N.A.
Giro 440Q00
Bankrek. nr.:t .07-313
AlgemeneBank nv
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Maduro& CurielsBank nv

CURASAO
Centrale (alle afdelingen)
672000
Directie:
Ingrid de Maayer-Hollander.
AhtiUean News Hofding NV
Hoofdredactk
ArdHorvers (hoofdredacteur)
Hannekevan Kotiwen (wnaVrroofdre
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Overige tedenRedactie:
ToonvanDongen, Moniquevan Meer
wijk, Yvonne van Es, Sheila Rhodes
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(sportmedewerker), Söiarige Isèel
(opmaak) en Ken Wóng(fotograaf.

ADVERTENTIE-AFDEUNG
Acquisitie:

i' ViolaBernardus en JarinyNaaldijk-

Aanname advertenties;
Maandag t/m vrijd .gvan 07.30-16.00
uur; zaterdag 07.30-10.00uur.
Alle advertentiesvoordekomende dag
rnOêtertl dagvantevoren vdórvter uur
binnenzijnóf op dezelfde dagvóór tien
uur.

ZOEKERTJES verschijnen op
dinsdagen vrijdag en kunnen tedere
dag tussen 07.30-16.00 uur wordenopgegeven, behalve op zaterdag,
/.leen zoekertjes dieop maandag en
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kunhen de dagdaarop(dusdinsdagen. vrijdag) verschijnen.
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s Te!.: 24333 (drie lijnen).
,i Directeur-Hoofdredacteur:
If Jc_ van der Schoot.
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Pointe Blanche, tel.: 23919.
SABA:
Correspondente
Ruth Hasselt., tel.: 2299.

ST.EUSTATIUS
Vertegenwoordigster /Correspon-
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TheMiami Herald, De HaagscheCou-
rant,De Brabant Pers.
DRUKKERIJ: Rotaprint NV
DISTRIBUTIE (abonnementen):
Curasao:Dlstrico NV, tel; 370503,
370504en370 m
Voorklachten gelieve dezenummers
op te bellen. Het abonnementsgeld
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nr.: 208.000, Madura's Bank rek. nr.:
286.330.08 en ABN rek. nr.:
11.15.626.
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REDEYE ® By Gordon Bess

BEETLE BAILEY By Mort Walker
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Martina blij met ’positieve wind’

Staten unaniem akkoord
met lumpsum-regeling
„WILLEMSTAD—Minister WinstonLourens van ArbeidenjocialeZaken en Interne Aangelegenheden deed gistermid-dag een beroep op hetbedrijfsleven en het vakbonds- wezenom denieuwe entrepeneurs afkomstiguithetambtenaren- ap-paraateen helpende handtoete steken alszij een eigenbedrijfbeginnen met de lumpsum- regeling. Zij mogen niet be-
bouwd worden alsuitschot van deprivé- sector, aldusLou-

euB.De organisaties in hetbedrijfsleven moetenhun deuren
r u1

voor dezenieuwe zakenlieden en hunkennis overdra-gen.Hetvakbondswezen heefthierin, evenals deoverheid, ookeen taak,
De lumpsum- en wachtgeld- regeling voor ambtenaren, zal

fit gefinancierdwordendankzij eenleningbij deCentrale«ank. Hetbedrag datdeAntilliaanse en Curagaose overhedenTltJaai"nodighebben,medeomhuntekortenopde begroting te
Pakken, bedraagt 105miljoen gulden. Voor datbedrag iseen

verkregen by de Centrale Bank die lokaal obliga-
j*es zal plaatsen. De Antilliaanse regering heeft deze leningerkregen omdat deCentraleBankovertuigd is van depositie-veresultaten diehet huidigebeleid zal afwerpen.Dat beleid
j"ent dan wel voortgezet te worden, zo benadrukte minister**"eNavarrovan Financien gistermiddagtijdensdeopenba-, Statenvergadering diezichkenmerkte dooreen zakelijkenv»ot verlopend debat

Depositievesfeerin deStaten-
Zftal werd doorverschillende be-
windslieden gemeld. Demissio-
nairpremierDon Martinanoem-
de het een 'positieve wind' en
sprak dank uit aan alle Sta-
tenfracties voor hun medewer-
*[ögom de openbare vergade-

ring doorgang te laten vinden.
Ook Statenvoorzitter Onofre
Bikker feliciteerde de Statenle-
den aan het einde van de ver-
gadering —gisteravond rond
halfnegen—met het niveauvan
debesprekingen. Hij sprak daar-
bijdehoop uitdatditniveauin de
toekomst bij alle vergaderingen
gehandhaafdwordt.Vrouw ontvoerd

en verkracht
WILLEMSTAD — Opnieuw

neeft een man tegen dewil vaneen vrouw gemeenschap metOaar gehad. De 51- jarige man
* -C.P. is hiervoor aangehouden.

Een 55-jarigevrouw vergezel-
de een 27- vrouw op weg naar
jj&arhuis, toen een blauwe Hon-tta Civic naast hen stopte. F.P.

uit, greep de jongste
'rouw vast, gaf haar enige
j^stslagen,duwde haar deauto
j1eöreed weg. De man nam zijn

? a*;hto___r mee naareenwoningte t leur de Marie waar hij haarmisbruikte.
De vrouw deed later aangiftevan hetgeen voorgevallen wasen deKinder- enZedenpolitie ar-resteerde de man in zijn woningte Kaya Taki. P. werd meteen

voorgeleidaan de Hoofd Officier
*anJustitieen is onmiddellijkin
Verzekering gesteld in het Huis»anBewaring.

UNANIEM
Er behoefde geen stemming

aan te pas te komen voor goed-
keuring van de lumpsum- rege-
ling. Na een debatvan enkele
uren, waarbij toch vele vragen
en opmerkingen naar voren wa-
ren gekomen, namen de Staten-
leden—met uitzonderingvan de
DP-fractie van St Maarten die
nietbij devergaderingaanwezig
was— de landsverordening una-
niem aan. Ook de andere tien
agendapunten werden vlot afge-
werkt, demeeste bleven beperkt
tot 'hamerstukken' en werden
zonder debat unaniem goedge-
keurd.

Volgens minister Leslie Na-
varrovan Financien hebben met
name de Curagaose politici de
laatste jaren een negatief 'ima-
ge' gekregen bij de bevolking.
Hetpubliek heeftkennelijk toch
de indruk dat de politici meer
waarde hechten aan partij- poli-
tieke belangen. Toch hebben de

Nederlandse Antillen in het bui-
tenland een goede naam gekre-
genvoor watbetreft hetpolitieke
klimaat, aldus Navarro. Ten tij-
de van het vertrek van de Shell,
hebben de partijen één front ge-
vormd en zijn de onderhandelin-
gen gezamenlijk gevoerd. Daar-
mee hebben deCuragaose politi-
cirespect verworven bij deVene-
zolanen. Ook de nationale aan-
pakby deonderhandelingen met
deVerenigdeStaten over hetbe-
lasting-verdrag,heeft internati-
onaalrespect gekweekt. Desfeer
in deStatenzaal wasvoor Navar-
roreden omgoedehoop tehebben
dat ook bij de komende onder-
handelingenvoor het verkrijgen
van begrotings- steun in Neder-
land, één front gevormd zal
worden.

Die hoop bleek gerechtvaar-
digd omdat de Staten unaniem
een motie aanvaarden waarin
onvoorwaardelijke steun werd
toegezegd aan de Antilliaanse
delegatie dienaar Nederland zal
gaan.

GEENRUIMTE
Desgevraagd door één van de

Statenleden liet Navarro weten
dat de financiële situatie van de
centrale regering sinds decem-ber(toen debegroting aan de or-
dewerdgesteld in deStaten)niet
veranderd is, zeker niet in posi-
tieve zin. "Het is juist daarom zo
belangrijk om deze weg van be-zuinigingen te blijven volgen."
Ook demissionair premier Mar-
tina liet weten dat er vrijwel
geenruimte is om nogbetere re-
gelingen te treffen voor
ambtenaren diekiezen met ont-slagtegaanofontslagenworden.
Hetmaximum dataan lumpsum
ontvangen kan worden is welis-
waar iets verhoogd, maar meer
ruimte is er gewoon niet, aldus
Martina. Als dat wel het geval
zou zijn, waren de maatregelen
waarschijnlijk niet nodig ge-
weest.

Toch heeft de Nederlandse
regering de indruk dat derege-
lingen vrij 'luxueus' zijn. Een
kwestie waarop PNP-er Rufus
McWilliams alvrij hardreageer-
de en waar demissionair minis-
ter Winston Lourens gisteren
ook op inging. "Dat het proces
veel geldkost is waar, maar we
zullen geen verpaupering toes-
taan", verkondigde deze meerde-
re malen. Hij ondersteunde de
argumenten van McWilliamsdat er in Nederland veel betere
sociale voorzieningen zijn en datde ambtenaren na ontslag op
verschillende vormen van subsi-die aanspraak kunnen maken.Dat is hier echterniethet geval.

BEGELEIDING
Minister Lourens is ook voorbegeleiding van de ambtenaren

die gebruik maken van de
lumpsum- regeling. Een zekere
vorm van bijscholing, vond hij
een goedvoorstel van Maria Li-
beria- Peters van dePNP. Daar-
naast hebbenook deprivé-sector
en het vakbondswezen een taak
om de nieuwe zakenlieden een
helpende hand toete steken. Be-
drijfs- organisaties die over de
nodige know-how beschikken,
zouden de ex- ambtenaren tot
hun verenigingtoe moeten laten
en bij kunnen staan. Ook het
vakbondswezen heeft een taak
om de 'lumpsum- gebruikers' te
helpen bij derelatie tussen
werkgever en werknemer. De
voormalige ambtenaren, die
vaak als ondergeschikte ge-
werkt hebben, krijgen nu im-
mers de status van werkgever.
Daarin moeten ze begeleid wor-
den. Lourens waarschuwde er-
voor om de nieuwe zakenlieden
niet als uitschot van de private-
sector te gaanbeschouwen.

Ondanks debegeleiding waar
de ambtenaren dus op kunnen
rekenen, hangt toch veel afvan
hun eigen creativiteit, aldus
Lourens. "Het is uiteraard niet
de bedoeling dat de overheids-

werknemers na twee maanden
bij de overheid aankloppen voor
onderstand. We gaanechter niet
van dat standpunt uit", aldusLourens die zegt er vertrouwen
in te hebben dat de ambtenaren
die opteren voor een lumpsum-
regeling hun geld met denodige
voorzichtigheid zullen investe-
ren. Demissionair ministerMar-
co de Castro van Handel, Indus-
trie en Werkgelegenheid, liet in
ditkader weten dat de ambtena-
ren zelfde vrijheid moeten heb-
ben tekiezen watvoor bedrijf ze
zullen opzetten. "De een zal een
kapperszaak beginnen, deander
een supermarkt ennummer drie
misschien een restaurant." Die
keuze moet echter aan de men-
sen zelf worden overgelaten,
meent De Castro. Het voorstel
om UNA- studenten te betrek-
ken bij hetmakenvan haalbaar-
heids- studiesvoor die ambtena-
ren, noemde hij een goed voor-
stel. "Dat isgoedvoor de studen-
ten diedaarmeeervaringopdoen
en goedkoop voor de betrok-
kenen."

KREDIETLIJN
Minister Navarro presenteer-

de gisteren het financierings-
plan van de centrale regering.
Zoalsbekend wasal voor ditjaar
financiële steun in Nederland
aangevraagd. Dat verzoek was
echter afgewezen. Sinds vorig
jaar hebben er intensieve be-
sprekingenplaats gevondenmet
lokale financiële instellingen.
Die hebben zich de laatste twee
maanden geconcentreerd in on-derhandelingenmetdeCentrale
Bank omdat deze instelling een
algemeen beeld heeft van de fi-
nanciële situatie op deeilanden.
Het is deregering gelukt om de
CentraleBankte overtuigenvan
de noodzaak voer een financie-
ring, aldus Navarro die de Sta-
tenleden uitlegde dat deCentra-
le Bank niet als bankier wil
fungeren indienergeenvertrou-
wen is in het beleid.

De overeenkomst is ineen pro-
tocol vastgelegd: de centrale
regering zal obligaties uitgeven
diedoordeCentraleBank lokaal
geplaatst zullen worden. Op die
manierwordt eenkredietlijn ge-
creëerd voor de benodigde 105
miljoen gulden (de totale tekor-
ten van de centrale regering en
de Curasaose overheid in 1988-
-red). Het is welnoodzakelijk dat
hethuidige beleid wordt voort-
gezet, beklemtoonde Navarro,
omdathet ditbeleid iswaarin de
CentraleBank haar vertrouwen
heeft uitgesproken. Pas na vijf
jaar moet deregering beginnen
metaflossingvan dezelening die
een looptijd heeft van vijftien
jaar. Navarro was het met Sta-
tenlid Gilbert de Paula van de
PNP eens, datdeze extra lening
zwaar zal gaan drukken op de
begroting. Er is echter geen
andere oplossing mogelijk,aldus
Navarro. Bovendien is de ver-
wachting dat dankzij hetbeleid
dat de komende jaren gevoerd
gaat worden, er meer ruimte in
de begroting komt zodat aan de
aflossingvoldaan kan worden.

KLM-directeur: Aruba beter voorbereid
Curaçaoheeft dringend meer

eerste klas hotels nodig
WILLEMSTAD— Dat Aru-

ba aanzienlijk meer be-
langstellingondervindtby de
Europese toeristendanCura-
cao, ligt volgens de algemeen
directeurvan deKLM voor deCaribischeregio, Theo Piela-
ge, vooral aan het feit, dat
Aruba veel meer eerste klas
hotels heeft danCuracao. Dat
land heeftook een veel groter
aantal hotel- kamers dan Cu-rasao. Vandaar dan ook datverscheidene grote tour- ope-
rators in Europa Aruba wél
enCuracaonietin hunfolders
hebben opgenomen.

Pielage deed dan ook een be-
roep op debestuurdersvanCura-
sao omerzorgvoortedragen, dat
op ons eiland meer resort hotels
worden gebouwd. DeKLM heeft
de stoelen-capaciteit naardeNe-
derlandseAntillenenorm uitge-
breid, maar dan dient Curasaoookcomfortabele slaap-gelegen-
heid te kunnen bieden.

Doel van deAntilliaanse over-
heid is immers, om de "betere
toerist" te trekken. Die vereist
eersteklas faciliteiten. "Tijdens
de evaluatie van onze speciale
campagneinAmsterdam is naar
voren gekomen, dat deEuropese
toerist, diebelangstelling heeft
voor onze eilanden er min of
meer als volgt uitziet: een30- tot
40-jarige yuppie. Als het om
echtparen gaat: een dubbel inko-
men. Die Europese toerist wil
een goed hotel. Het Plaza hotel,
bijvoorbeeld, is niet onder te
brengen in de categorie resort
hotels", aldus Pielage.

Pielage noemde ook knelpun-
ten op Curasao bij deontvangst
enbij hetvertrek vanpassagiers.
Er dienen meer banden voor de
bagage te komen, als de passa-
giers aankomen. "Detrap in het
middenvan devertrekhal is een
obstakel. Erontstaanfiles. Meer
immigratie- kantoren, en dan
moeten ze ook bemand zijn. De
security. Er is momenteel maar
één poortje, met één man. Ver-
volgens moeten de passagiers
met hun handbagage nog door
draai-deuren. Allemaal metbe-
vorderend voor dedoorstroming.
Steldater straksdrieofvierjum-
bo's tegelijk landen, dan ont-
staat er een gigantische opstop-
ping.Wehebben opCuracaovee 1
meerklant- gerichte faciliteiten
nodig".

Een vergelijking met Aruba:
"Daarzijn meerbagage- banden.
Het luchthaven- gebouw is lo-
gische ingedeeld. Dat vertaalt
zich in debetere waarderingvan
detoeristen waarhetgaatom de
afhandeling en check-in". Piela-
ge zei, dathij onlangsmet deCu-
ragaose autoriteiten besprekin-
gen had gevoerd over een ver-
betering van de luchthaven- fa-
ciliteiten op ons eiland.

...Maxie de Groot, Theo Pielage
en Maurice Gomez, drie_____.-
topmensen in de Caribischere-
gio, tijdens depersconferentie inWillemstad...

CHARTERS
DeKLM- topman zei geen en-

kel bezwaar te hebben tegen
charter-vluchten naaren van de
Nederlandse Antillen. "Ik wiler
wel opwijzen, dater nog niet één
aanvraag isbinnen gekomen om
charter- vluchten te mogen uit-
voeren. Daarbij: indien men
overgaat op charter- vluchten,

dankrijgt men temakenmeteenheel ander soort toeristen. De
"rugzak"- toeristen. De overhe-
denmikken daarniet op.Het ge-
volg daarvan isook, datmen dan
de lijndiensten gaat uithollen.
En de overheden stellen er juist
prijs op, dat er gevlogen wordt
met een gegarandeerd hoge fre-
quentie. DeKLM vliegt altijd,of
het toestel vol is of niet. Met
charters is dat niet altijd het
geval".

Nogmaals stipuleerde de
KLM- directeur, dat deKLM de
goedkoopste tarieven hanteert,
vergeleken met andere lijn-
diensten.

INBOEDELS THUISBRENGEN - OVERAL TER
WERELD - IS ONS VAK!

Met ruim een kwart eeuw ervaring beschikt Meyer -
Transportover dekennis, de middelen maarvooralover
de mensen omeen buitenland-verhuizing probleemloos
en tot in de puntjes te regelen - VAN HUIS TOT HUIS,
OVERAL TER WERELD.

Dat wij daarbijveel waarde hechten aan een begrip als
dienstbetoonvindt u terug in onze persoonlijke,klantge-
richte aanpak.

COMMENTAAR

Kinderachtig
DEPREKE: "Zou dieeensgezindheid voortvloeien uitreis-lust?"diegisteren opdevoorpaginavan deAmigoe prijkte,heeftby verschillende Statenledenkwaad bloed gezet. Hetzat Maria Liberia Peters van dePNP en HaroldAnastatia vande MAT. zelfs zo dwars, datzy speciaal hierover hetwoordvroegen by het indienen van demotievoorsteun aan deAn-tilliaanse delegatie.
Liberia- Peters ontkendedat deStatenleden geïnspireerdwaren door 'reislust' toen zy besloten een motie in te die-

nen. Het was het welzijnvan het land, datde ledenvoorogen
stond, zei zy metklem.

HaroldAnastatia gingnog veelventendieviel deAmigoe
fel aan en noemde de prèkè een "schoolvoorbeeld van een
slechteopvoeding". Hetis volgensAnastatia niet alleen hetgedrag van politici datvoor een wantrouwen by debevol-
king tegen depolitiek gezorgd heeft. Ookdeberichtgeving
van de media, waarin de politici zwart afgeschilderd wor-
den, dragen daartoe by, zo zei hy.

De reactie van deze Statenleden is zondermeer kinde-
rachtig. De prèkè op de voorpagina van deAmigoekan be-slistnietworden beschouwd alseen 'bericht. Integendeel,
de 'speldenprilyes' die in dezerubriek worden uitgedeeld,
worden over het algemeen in degemeenschap op dejuiste
waarde geschat:plagend, lovend, kattig ofgewoon leuk.Byde'normale'berichtgeving indeAmigoe wordt objectiviteit
zoveelmogelyknagestreefd:ookbij berichtenwaardeAmi-
goe niet achter staat. Daar wordt dan in sommigegevallen
eencommentaaraan gewy d. Aan de lezers wordtook in die
gevallen de mogelykheid geboden omzelf hun conclusies
te trekken.

Ook gisteren was dathetgeval: oppagina3 is uitgebreid
aandacht besteed aan de Statenvergaderingen zyn de fei-
tenrond demotie eneensgezindheidvan deStatenledenop
eenrijtje gezet. Dat politici zich by uitstek lenen voor pla-
gerijenofstekeligeopmerkingen, isoverdehele wereldeenbekend gegeven. Daar maken politici zich onderling óók
schuldig aan. Dat er gisteren opeens zo zwaar werd getild
aan deprèkè, was danookzeeroverdreven entotaal niet opzynplaats. Bovendien, is hetgeenkaraktertrek vanpolitici
—overde heiewereld—datzy reislustig (uiteraardvoorhet
welzyn van het land) zyn aangelegd?

Poging tot
verkrachting
WILLEMSTAD — Een mel-

ding van poging tot ver-
krachting isbij depolitie binnen-
gekomenvaneen 39-jarige moe-
der.Zyverklaarde datzy hetver-
moeden heeft dat een 26- jarige
man die in hetzelfde huis ver-
blijft als de vrouw, een poging
heeft gedaanhaar dochteraan te
randen toen zij in slaap was. Het
bleek dat de onderkleding van
het meisjevan achteren met een
scherp voorwerpwas doorgesne-
den. Dit was aanleiding voor de
politie om de verdachte J.C.M,
aan te houden en over te dragen
aandeK.Z.P.
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Van dehand van
Boeli van Leeuwen

een nieuw boek
„Het teken van Jona"

Boeli von Leeuwen

ü. ■
■i_

- ■_ : ;. . w

In 0€kn.. scheer '
verkrijgbaar uit beperkte voorraad bij:

® Boekhandel Salas
Fokkerweg 50

J^rtegenwoordlgervan deschrijver op deAntillen.

I.J ' ■ I

\^Ê^Ï'. Goede Vrijdag |
°#an wij om

' p^mü _ 1900 uur open
z& Jt^^Wm met heerlijke

v iP vissoep
*I—__ZZ —^___—| _| .

B| _-_L___L^J_L vil

H Giorgo Brutini
I Buffalino en

-.__ ■ Kwaliteitsschoenen,
■ verschillende modellen

en ac beste prijzen

J Verkrijgbaar bij: CURASAO:
Br_____r__.t29jnetU^N. Go__e_,_ei_l.

lom/terdom /tore sssss i
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'~~^T\ Prop-Jet Aircraft m

ODUBEfC "for all
AV/lAT.OM your
CEIÏTER flights

" For BUSINESS - PRIVATE "
VACATION - CARGO -AMBULANCE

" More than 30 years experience

" Superb fleet of aircraft

" Choice of more than 10 aircraft
Reservation:

Beatrix Airport " Tel. 26975
S7£>\ *«" 7p.m.-Te1. 23080

IL J/GETTHE FLYING SENTATION

VfiL>^ FLY ODUBER AVIATION

*r<s>"**a__. «c^w-üp«c-<»-"_ïap<__3^-«)'^!ai9«_:?»-<»--_«_.ftc^~<sr"-_ip«_^~<sr"*_£94c*--(sr"-j__. a

? Sluiting Inschrijvingsdatum «
I , l'A?lerlcan-Dutch,, Tax Seminars/Aruba" _
E hL__shfSSSTïS;_fe*or!!e. defeestdagen wordenbelangstellenden geatten- 1
_ Sinnpn°S^ertt9S"d^m^ saPrlll9B8> vo°rde laatste inschrij- {

vingen voor het (fiscaal-juridisch) seminar wat op 8 april 1988 in het R
% GoldenTulipAruba Caribbean Hotel zalworden gehouden, met als 8
e key-note speakers: — Prof. Mr W.C.L van der Grinten iK — Prof. MrA. Nooteboom Jf| —Prof. Mr J.W. Zwemmer
y Centraal zal staan de (nieuwe) internationaal-fiscaal/juridischepositie van het landAruba i
fe mdc "off shore" wereld. £
f In verband met de verwachte "last-minute" belangstelling wordt aangeraden om telefo- JJy nisch(22947- Aruba) danweipertelefax (21303- Aruba)contact opte nemenmet mevr. mr IS
* F.E.E.TjonAjong (Stichting American-Dutch TaxSeminars). }
*fc> _TC_»_«j_^rS «*__.«___?*> __=T___<__-f_r& esC___K__£__i «TC__JB__£_r& £7C___£__e_F3 «TC___a____r& tfTï____<_il

r;-_WMrr:im-M.:_i; _—r:;: ___iw::iCTiwMr:i"___nr--i:_aw|
In verband met de komende feestdagen U

!zijnwij op

ZATERDAG-2 APRIL, 1988 I
I. jjijk" bo mihoHdresiM r —- 11M-- ~„, ]- MMiii- - ||IW| --■„„„ "
f ARCHITECTENBUREAU '^JAN HUBERT N.V.

zoekt een

ERVAREN BOUWKUNDIGE TEKENAAR
opMTS-niveau

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
Bilderdijk l-A ,

L Oranjestad —ARUBA A

f-T- j] MODEL C57027 MODEL PAS 56

P ; ng^j Btz^_____z_l H fe

_
fj___—___|i

MODEL 5931 *^^^" '■■ i"i"inty*"*-»^_ MODEL 6267
19"«,w_ Table Color TV Programmable 20.____iRemote Table Color TV

MODEL 5956 !ptó^l_^^_^l\ I Fashion 20' _„._ Stereo MODEL 6288

_____■_■ ____V li Remote TV

[^^aa^^ FIF_ANC__AMENTC

MODEL 5270 DOWNPAYMENT "^-K^/_ _ MODEL 5280■ Pagonan mensual
wêêsêêêê __________ p*i

ySERVICIO | _^y J

feSSfe_«-_3_ï_-_5-<Ö_______«ë^

De Lekkerste jffi^s f
Chocolade Ö_^v/y ' / 1

op zijn Paasbest

! Banketbakkerij Piet Harsveld |
Hospitaalstraat — Oranjestad |

Komt eens kijken: §
Paaseieren - Paasstukjes - Paasmaanden - f! Banketstaven - Paasbroden - Paastaarten -en §
nog veel meer. |

/Sb, DANK
/"^~^o^4Bflß^ ziJ vertrouiJuen von de Aruboonse ge-v^| meenschap vieren uuij ons

/3^vurJARIG

11111 BKTAAN

groeide uit totDE speciale schoenhandel van Aruba.
Voor dekomende Paasdagen ontvangen:

een grotecollectie schoenen
naar de laatste style en mode.

PROFITEER VAN ONZE JUBILEUMKORTINGEN
Opzijnpaasbestgekleedgaan, betekent schoenen dragen van

lilt
Ennia Shopping Center — Nassaustraat

ennia
building Nassaustraat

§feliciteert
Schoenhandel

11181
met haar
1« LUSTRUM

env. ensthaar \*erder succes toe.

-_____________
I "CARNIVAL IN ARUBA 1988" I

Een complete film van ARUBA'S CARNAVAL 1988.
DELICHTPARADE,KINDER CARNAVAL en GRO-
TE CARNAVAL, nu ook in Europees systeem (PAL)
op BETAen VHSverkrijgbaar. Een uniekcadeauvoor
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

We are looking for au $

I EXECUTIVE HOUSE I
Situated in a good neighbourhood in

Oranjestad or Hotel area. f$ 3 or 4 bedrooms and preferably with $
large patio and/or pool. &

For offers please call during office hours: $
X Mrs. S. Maduro $

Telephone: 26287 - 22174. |

(_&____& *m, NAPA DI SIMAN®
« W/ five gallon geldig alleen donderdagen zaterdag

\JZf<S^^ZZZ llr——~~A\ _^s===tS?_'ï UAftUCD _l_ .»sstr» / _____rf-______7*''

o . . i -^"* m\j \ \gigZ /\j &. -^_p__ _nf_!_______:, IW( WB_n

20*%) rtimi Verkrijgbaar bij:
lA\ ® AMC San NicolaasAJLH NATIONAL PANASONIC _ . _,

toe iua 5 gallon 24w ambience Segundo p.so O stad
jwa __. B *,__

STEREO METAL ShowroomDiving Equipment Radio Cassette Recorder Ferg USonslraat 41
Rod & Reel -^

rxs.sof

b.b.q. Griii (Jhu^cmè)
Gas Lamp V*_____lrqwar_s.onEs>/ ET AO I 'C^
Rerosin Lamp r M^ILMU
Rubbermaid Storage Box. c

_ Baseball-en
Softballschoenen merkPuma——"""—~—"■——— Slaghout - Softballballen en

FclCllllO Handschoenen
Generator 2600W F. 795- //ySv^\ Ê _^^\__w
Generator 3750W F. 995,-- K&J 0/ *fos& I __r_s_____rj

voV*^__' £-^ _i^_ *^ lEffl ____r ____________________________■

Eternit asbestplaten 5.5 mm 6' F. 16,50 1/v^ J
Eternit asbestplaten 5.5 mm 8' F. 22,50 \soèm?lf ó

>^~ yLiquidatie van staal f^nc/^ —/ \ if Jlomplaatstemakenvoornieuwevoor- l^""y -a e_ o’ / )?s__Wwii\
raad. v 15 /O «f /W^^^(^

Platijzer - rondijzer - betonijzer - MjifwÈ (S\vierkantijzer - hoekijzer - pro- A?rj Htsfielbuizen - zwarte platen -ge- « -"
L_^ Vj)

galvaniseerde platen - UNP bal- KOlKing
ken - Ipe balken.

CASH SCARRY(3Ö%) Betere Kwaliteit - Betere Prijs
Tomatenstraat z/n en Unieke Service

_____r ______ _■ il lil Il i I 1-J É _■_"* 111 I «-_________ MI I Ê I gy^______i_^|j^^-------^^_^j_iM_^^PJ_____^^[

__________! _______I___h _____L ____________________________ B_______!luffM ___F
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AGENDA

ARUBA
KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/'4.00-17.30uur; zaterdag gesloten.

Telefoon:24333.
Voor spoedgevallenna kantoortijd: 21639,22950en 22316.Pageboy: 127-743.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco diCaribe.
POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdagenyjtldag enkunnen iedere dagtussen 08.00--12^00/1 4.00-17.00uur worden opgegeven;Behalve opzaterdag. Alleen zoekertjes, diePP maandag en donderdagvoor 10.00uurpinnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdag envrijdag) verschijnen.

BIOSCOPENBOULEVARD THEATERi2o.lsuurHo.Pu_-/f (14jr.).
"^20.45 uurHeffRaiser (18 jr.)."RIVE-IN: 20.30uurSuspecf (18 jr.).

BOTICA'S (nachtdienst)
£abao brug: Santa Cruz, tel.: 28028.r»nba brug: San Nicolas, tel.: 45712.

JUICHTREGELING DOKTOREN
Madiki,TankiRip, Noord, Tanki«endert, Paradera en Sta. Cruz: dokter E.«cte. Sero Pita 548,tel.: 23379/28442.

r°s Chiquito, Savaneta en San Nicolas:

JP'as, tel.: 48833.tonderarts: dokterCroes,tel.: 27591/24300(hospitaal).

CENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
Smith Boulevard 34, tel.: 21777): draL.G.
oske-Martinez, Engelandstraat 7, tel.:

WITGELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;SantaCruzenParadera:'6:.28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:
J 7020/48301;San Nicolas: tel.: 45906; Da-
kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-

toor brandgevallen, ongelukken of
*en of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen,tel.: 115).....

TELEARUBA
WOENSDAG: 18.00 Thundercats;
18.30 CNN international news; 19.30Actualidad: «Kenneth Crocs»; 20.00
Telenoticias; 20.30 Mama's family;
21.00 Historia Antiano: «Hueyanan
«rarto»; 22.00Larry King snow; 22.50
Showbiz today (CNN); 23.30Sluiting.

DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;18.30CNN international news; 19.30
Eurotops; 20.00 Telenoticias; 20.30
Women of the world; 21.30 Wherethe-
m's life; 22.00 Larry King show; 22.50
Showbiztoday (CNN); 23.30Sluiting.

DIVERSEN.LIGHT INFORMATION CENTER: dage-
J*s9eopendvan 07.00-20.00uur; na 20.00"w informaties via verkeerstoren.

|SSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
teri u

MurperdagBe°Pend(alleen gesto-
__!,_.2onda_ 20.00 uur tot maandagmor--96,107.00 uur)

Taa. ,ER HORACIO ODUBER HOSPI-
/18i!,el:243oo):bezoekurenls.oo-15.45

'ö-30-19.30 uur.

24fiÜ .G,N WILHELMINA FONDS (tel.:
*o_n^ /22817): informatiecentrum
Pas»-9 geopendvan 08.30-12.00 uur -enbaaistraat8(boven).

r^'^NCE FRANgAISE D'ARUBA: iederen^"aag van ig.3o-20.30 uur cursus voor
literal denenvan 20-30-21.30uurFranseVer_L. u,r; dinsda9van 20.00-21.00 uurcon-
Uüri. ssen; woensdag van 19.00-20.00cursusvoor beginners-Colegio Aruba-
■"> K)kaa| 61 /62.

«nr£NIS (afd- Oranjestad): 19.30 uur'"ermeeting - Bushiri Beach Hotel.
|J NIEUWAPOSTOLISCHEKERK (Schu-12): 19.00 uurkerkdienst.

!*>NDERDAGP^ERSEN____? HISTOR|KO ARUBANO: ope-'n^tiiden maandagt/ mvrijdagvan 09.00-- 12 00 9'°°UUr' za,erda9van 090°-

BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
1e verdieping): iedere werkdag van 07.30-
-12.00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
spraak te makenvia tel.: 23145of 25111).

SHASA(Stichting Hulpaan Slechthorenden
Aruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/oEagleclub), is dagelijksgeopendvan 08.30-
-12.00/13.00-16.30 uur.

BEGELEIDINGSCENTRUM GEESTELIJK
GEHANDICAPTEN «MANNAOBRA»:elke
maandag en donderdag van 09.00-12.30
uur gelegenheidom productente kopen in
hetoude gebouwvan «BibitoPin»,t/o Pro-
testantsekerk, Piedra Plat.

OMNIKETEN
Dit hotel wordt een Omniho-

tel. De eigenaresse van hethotel
zaleen Franchise overeenkomst
met de bekende hotelketen Om-
ni aangaan. Deze groep, dieover
eigen marketing en reserve-
rings- systeembeschikt, wilmet
dit hotel op Aruba een vlag-
feschip, operatie in het Cari-

isch gebied verkrijgen. De ex-
ploitatievanhethotelzal inhan-
denzijnvan CarniconArubama-
nagement associates, een joint
venturetussen CarnivalCruises
en de Continental groep.
Laatstgenoemde is een groep
met de nodige ervaringen ex-

Eertise in de exploitatie van
lasse hotels.
Carnival cruises is met een

aandeel van vijfentwintig pro-
centvan deAmerikaansecruise-
markt degrootsteen meest toon-
aangevende maatschappij in de

Cruise toerisme- industrie.
Ofschoon de cruise schepen van
deze maatschappij Aruba nog
niet aandoen is hetnietuitgeslo-
ten datAruba in detoekomst als
thuishaven voor een van de
nieuwstecruiseschepenzalkun-
nen fungeren. In ieder geval
wordt erop gerekend dat deze
combinatie wat beheer van het
Omnihotelbetrefteen succes zal
worden.

WERKGELEGENHEID
De bouw van het hotel zal on-

geveerzeventien maanden inbe-
slag nemen en gemiddeld aan
220 mensen werk verschaffen
tijdens de bouw en na opening
vanhotelen casinoaan ongeveer
vijfhonderd mensen.

Teneinde
een optimale dienstverlening te
garanderen zal het personeel
naar Omni/Continental maat-
staven worden geschoold. Metde
uitvoeringvan ditproject isruim
64.8 Zwitserse francs vermeer-
derd met 9.7 miljoen dollar we-
gens kosten van lokale werken,
werkkapitaal en ope-
ningskosten.

De financiering geschiedt
middels eenleningvan64.8 mil-
joen Zwitserse francs te ver-
strekken door een consortium
van internationale banken enfi-
nancierings- instellingen, als-
mede uit eigen middelen van de
naamlozevennootschap.

Hetka-
pitaal van Beta hotel Enterpri-
ses bedraagt vijftienmiljoen dol-
lar, verdeeld in vijftienduizend
aandelen van duizend dollar,
waarvan tienduizend aandelen
zijn geplaatst en volgestort.

Het internationale consorti-
um, die ieder 9.2 miljoen Zwit-
serse francs voor hun rekening
nemen bestaan uit: Iralian In-
ternational bank te Londen,
Australië en New Zeeland ban-
king group in Londen, Banco di
Sicilia international in Lux-

emburg, Maryland bank Inter-
national te Luxemburg, Privat-
banken Ltd., inLonden, Ecurity
Pacific national bank inLonden
en Societe General merchant
bank inLonden.

Koolman en News
bereiken schikking
inkort geding

ORANJESTAD — In het
kort geding dat Virgil Kool-
man had aangespannen te-
gen de directievan hetEngel-
se dagblad The News zyn de
partijen tot overeenstem-
ming gekomen.

De heer Virgil Koolman die
sindsaugustus 1987bij deredac-
tie van The News werkzaam
was, werd op staande voet ont-
slagen toen hij voor het tv-
programma "quo vadis" als mo-
derator optrad. The News vond
diteen"conflictof interest"en in
strijd met de overeenkomst die
met Koolman was gesloten.
Koolman spande eenkort geding
aan dat voor rechter mr Moha-
med diende, die enige getuigen
hoorde en daarna de partijen in
overweging gaf om met elkaar
aantafel te gaanzittenom over-
eenstemmingte bereiken.

Dit lukte doordatKoolman het
voorstel van The News n»nn_t_
om vijf maanden salaris uitbe-
taald te krijgen.

Julio Maduro
en Patriot

ORANJESTAD—De grote
natuurliefhebber en Aruba
kenner JulioMaduro heeft inhet blad "The Patriot Ledger"
van de journalisteVera Vida
veel lof gekregen. Tezamen
met haar echtgenoot bracht
zyrecentelijk een bezoek aan
Aruba en werd onder meer
door de heer Maduro over het
eiland rond gereden.

Uit de
vele facetten van Aruba —waarbij niet alleen aandacht
aanhotels, casinos enz.,maar
vooral ook de geschiedenis en
natuur, blijkt dat de journa-
listebij JulioMaduro in goede
handen was. Zijzelfschrijft in
haar verslag dat wanneer zij
aanAruba denkt,zijaanJulio
Maduro denkt, want voor
haar is hijAruba.

Keyclubop stap
met bejaarden

ORANJESTAD — De Key-
ciub van Colegio Arubano orga-
niseerde eenuitstapjevoor debe-
jaardenvan Maris Stella en St.
Michael paviljoen. Tijdens een
bus-toer konden de bejaarden
zienwelke activiteiten opAruba
plaatsvinden, waarvoor de nodi-
gebelangstellingbestond. Naaf-
loop van detoer werdeenbezoek
gebracht aan McDonalds. Daar-
na ging het huiswaarts met spe-
ciale dank aan deKeyclub voor
de geslaagde dag.

Garantie voor Fisherman beach-hotel gevraagd

Internationaal consortium met
64,8 miljoen Zwitserse francs
ORANJESTAD — De rege-
ring van Aruba heeft bij de
Staten een ontwerp landsve-
rordening ingediend houden-
de garantie ten name van Bè-
ta Hotel Enterprises, voor de
bouwvan hetFishermans Be-
achResort project Het gaat
om een garantievanruim 64.8
miljoenZwitserse francs voor
de bouw van een zes verdie-
ping tellend U-vormig hotel-
gebouwopeenterrein vanon-

Ceer veertigduizend vier-
temeters tennoorden van

hetHoliday Innhotel. Het be-
treft hier de groep waarbij de
Bouwmaatschappij Aruba
nauw betrokken is.

Dit luxe sterren hotel krijgt
462 eerste klas hotelkamers en
suites zoveel mogelijk met uit-
zichtop zee, een grootcasino, een
nachtclub en cocktail lounge,
restaurants encafetarias, verga-
derzalen, winkels, diverse lob-
bies, bars enz. Daarnaast zal dit
hotel uiteraard beschikken over
een zwembad met al de daarbij
behorende voorzieningen, enige
tennisbanen enz.

ORANJESTAD — Serlimar-
werknemers zijn gisteren begon-
nen met het deponeren van grote
vuilnis- containers op de stran-
denvanAruba alsserviceaan de
grote groep kampeerders tijdens
deGoedeweek.De containerszijn
uitsluitend bedoeld voor het de-
ponerenvanresten vanhoutskool
dieworden gebruikt bij het voor-
bereiden van barbeque's. Ook te
BocaGrandi/Grapefieldworden
deze containers geplaatst. Serli-
mar- minister drsFrank Booi
was metjas en dasaanwezig om
deplaatsingvan deeerste contai-
ners van dichtbij tezien.

GARANT
Deregeringmerkt voor de goe-

de orde op dat het garanderen
van een lening buiten het ko-
ninkrijk ten laste van Aruba in-
gevolge het Statuut in over-
eenstemming met de ko-
ninkrijks- regering dient te ge-
schieden. In devergadering van
derijksministerraad van 29 ja-
nuari 1988 is die goedkeuring
voor deze garantie in principe
verkregen. De StatenvanAruba
zullen hedenmiddag om vijfuur
dit garantie verzoek inopenbare
vergadering behandelen.

ORANJESTAD — Aan de
vooravondvan dekomende vrije
dagenzal ministerpresident mr.
Henny Eman zich vanavond om
halfnegen — na Telenoticias —met eentv-toespraaktot deAru-
baanse bevolking richten. De
premier zal speciaal een beroep
op de Arubaanse gemeenschap
doen om vooral de veiligheid in
achttenemen,waardoor hetrus-
tigePaasdagen zullenworden.

OOSTENRIJKSEFILMERS
Naar Pielage bekend maakte,

heeft een groepvan zestig ama-
teur- filmers uit Oostenrijk die
ieder jaar met deKLM naar een
of andere bestemming vliegen

om opnames te maken, ditmaal
Aruba gekozen om tekomen fil-

Morgen ookkruisweg

Yvonne van Gennip:als
kan mee naar Alto Vista

PARADERA—De BlueAr-
myParadera heeftookzijn le-
denuitgenodigd voor detocht
naar Alto Vista, waar een
kruisweg wordt gehouden.

De ledenmoetenopWitteDon-
derdag's avfonds omhalfelfbij de

kerk van Paradera zijn. Daarna
gaat het te voet naar Alto Vista
via Paradera, Jaburibari, Cala-
bas, Anto Vista, waareenkruis-
wegplaats vindt.

Inmiddels heeft de drievoudi-
ge Olympische kampioene
Yvonne van Gennip aan het
jeugdcommissie 1985 laten ho-
ren — nadat zij hiertoe uitgeno-
digd was — dat zij waardering
heeft dat de jeugdvan Aruba de
viering van Goede Vrijdag met
eentochtnaarAltoVistawil ope-
nen.

Yvonne, dieeenkort bezoek
aan Bonaire zal brengen zou
trachten haarprogramma zoda-
nig te regelen, zodat zij met de
Arubaanse gemeenschap naar
Alto Vista kan trekken. Zij was
ergingenomen met dezeuitnodi-
ging.

Zoalsbekendvertrekt detocht
van de jeugdvan Arubanaar Al-
to Vista vrijdagmorgen om half'
zevenvanuit Santa Cruz. Deka- j
tholieke geestelijkheid zal de;
kruisweg leiden diebij dekapel
van Alto Vista plaatsvindt.

De;
Comision Juventud '85 doeteen
beroep op de ouders met hun'
kinderen deel te nemen. Deze
tochtnaar Alto Vistastaat inhet'
teken van de strijd tegen verdo-
vende middelen.

In driejaargroei van 92 procent
KLM: productie verhoogd

ORANJESTAD—Inhet af-
gelopen winterseizoen (no-
vember 1987 — maart 1988)
werd het aantal stoelen van
de KLM uitgebreid met 38
procent ten opzichte van de
winterperiode vorig jaar. In
detopmaanden december/ja-
nuari/februari bedroeg de
productie-toename zelfs 42
procent ___________

Dezeperiode gafeenongekend
grote toename van toeristen
vanuit Nederland en Europa
naar deNederlandseAntillen en
Aruba. De gevolgen van de pro-
motionele campagne Visit
Dutch Caribbean, delagedollar,
hetverbeterproduct en de grote-
re hotelcapaciteit opdeeilanden,
deverlaagdeKLM-tarieven voor
toeristen vanuit Europa en de
regio.

FADA-fietstocht
ORANJESTAD — De

stichtingAnti drugsAruba, FA-
DA, organiseert eenfietstocht op
zondag 10 april. De ongeveer
veertig kilometer lange
fietstocht start om acht uur
's morgens bij Casa del Mar en
eindigt bij dePova Club. Erkan
worden ingeschrevenbij Idefre
(tel.: 24987 of 25877), Piet Soda
Fountain ofServicestar.

ONGEKEND
Sinds zondag is de frequentie

op de Mid-Atlantic route ver-
hoogd van acht naar negen
vluchtenperweek.Dit geldtvoor
hetzomerseizoen apriltoten met
oktober 1988.Vanaf9 junitoten
met 15oktoberwordtdefrequen-
tie verhoogd naar 10 vluchten
perweek. Indepiekperiode 19ju-
nitot en met 18septemberwordt
de lijndienst- frequentie ver-
hoogd naar elfvluchten per
week. Het wordt dan achtkeer
perweekCurasaoenzes keer per
week Aruba. Voor Aruba is dit
een ongekende groei te noemen,
vergeleken bij de twee a drie
vluchten in het seizoen vorig
jaar.

In demaanden juni/juli/au-
gustus staan op maandag en
dinsdag extra lijndiensten gep-
land. Er zullen 21 vluchten per
B-747 Amsterdam—Curasao —Amsterdam worden uitgevoerd.
Dezeuitbreidingwordt in detop-
piek nogaangevuld metextraB-
-747 vluchten, waaronder ookex-
travluchten voor beursalen.

Watbetreft de stoelen-capaci-
teit op de Mid-Atlantic- route
(van/naar NederlandseAntillen
en Aruba) heeft deKLM in drie
jaar (1985/86 — 1988/89) een
groeibewerkstelligd van92 pro-
cent.

HELFT PASSAGIERS UIT REST EUROPA
Uitstekend datLufthansa mensen naar Caracas aanvoert

In winterseizoen 67% meer
passagiers met KLM gekomen

ORANJESTAD — Vergeleken met het jaar daarvoor ver-
voerde deKLM in hetwinterseizoen november 1987— maart
1988,31 procent meer passagiers naar Curagao en 67 procent
meerpassagiers naarAruba.Reeds rekent deKLM—voor de
komende periode van maart/juli 1988 —opeen groei van het
aantalpassagiers naar Aruba tot 106 procent, ofwel een ver-
dubbelingvan hetnet achter derug zijnde winterseizoen.

TheoPielage, general mana-
ger van deKLM voor het Cari-
bisch gebied en de Guyanas die
dit dinsdagverklaarde inhetbij-
zijn van marketing coördinator
De Grooten deKLM- functiona-
ris opAruba, Eduardo, voegdeer
aan toe dat de groeineerkomt op
tienduizend passagiers naar
Aruba in de twee seizoenen no-
vember 1987 — maart 1988 en
maart 1988—juli 1988 samen.
Van dit aantal komt 45 procent
uit Nederland, eenklein deeluit
Aruba en de Nederlandse Antil-
len zelf en de resterende vijftig
procentuitandereEuropese lan-
den.

Om aan deze groei tekun-
nen voldoen, kan deKLM nog
twaalfduizend plaatsen open-
makenvoor deroute naar deAn-
tillen/Aruba.

Aandacht in
Europa voor
Arubaans carnaval

ORANJESTAD — Tijdens
de toeristen-beurs die in Bo-
eholt (Duitsland) wordt ge-
houden — waar dertig tot
veertigduizend bezoekers
worden verwacht — zal per-
soneel van het Aruba-huis
Aruba vertegenwoordigen.

De speciale attractie zal een
show zijnvanhetArubaanse car-
naval. In mei zal de echtgenote
van de gevolmachtigdeminister
mevrouw Stella Merryweather
een Arubaanse morgen in het
congres- gebouw inDen Haagor-
ganiseren, waar ruim achthon-
derdvrouwen aan verschillende
nationaliteiten worden ver-
wacht. Ook hier zal een carna-
vals-show vanAruba wordenge-
geven, waarbij steelband mu-
ziek niet ontbreekt.

men. Bij terugkeer wordt hun
werk op de televisie in Oosten-
rijk getoond, waarbij er prijzen
uitgereikt worden. De groep
wordt in oktober op Aruba ver-
wacht.

General managerPielage was
desgevraagd van mening, dat
een nog niet tot stand gekomen
luchtvaart- overeenkomst tus-
sen Aruba en Nederland voor-
deel noch nadeel heeft voor de
KLM.

UITSTEKEND
Hij noemde het iets uitste-kends indienmaatschappijen alsLufthansa of Swiss Air op hunvluchten van Europanaar Cara-

cas, het zodanig zullen kunnencombineren dat de passagiers
dan van Caracas naar Arubakunnen vliegen.

Pielage ontkende dat zijdens
de KLM een afkoopsom werd
aangeboden opdat er geen ande-
re maatschappij zou worden in-
gezet op de route Aruba —Amsterdam. Wel is er het ver-
zoek om Air Aruba tot-generale
agente van deKLM op Arubate
benoemen. Hierover is er nog
geen beslissing genomen.

Positief noemde Pielage het
besluit om de startbaan van de
Arubaanse luchthaven te ver-
lengen, zodat ditzelfskan leiden
tot meer lange afstand-
vluchten.

In aprilbegint cursus
Ontwikkelen schoolwerk-
plannen basisonderwijs

ORANJESTAD — In april
start de stichting Onderwijs-
organisatie (SOO) met zijn
derde cursus: Het ontwikke-
len van school-werkplannen
in debasisschool.

De cursus,bestemdvoor teams
van basis- scholen (drie per
school), isbedoeld om de cursis-
ten een eerste handreiking aan

te bieden om in school-
teamverband tekunnen werken;
aan concrete aspecten van het
schoolwerkplan. De cursus sluit
aan bij de didactische en onder-
wijs- organisatorische situatie
van de scholen op Aruba. Er-
wordttevensrekening gehouden;
met mogelijke toekomstige ont-
wikkelingen die zich kunnen
voordoen in het onderwijs op
Aruba.

De cursus wordt gegeven in
vier blokken: functies van het
schoolwerkplan/school»
werkplan- ontwikkeling- school-
ontwikkeling, organisatieen be-
trokkenheid van het teambij het
ontwikkelen van het school-;
werk-plan, aanzet tothetopstel-
len van een veranderings-plan/;activiteiten- plan, en school-;werkplan- ontwikkeling en on-
derwijs- beleid. De cursus wordtgegeven door drs Frank Zaan-dam,Onderwijs-kundige, gespe-
cialiseerd op het gebied vanleerplan- ontwikkeling en met
jarenlange ervaring als ba-.
Bisschcol- leerkracht.

Plymouth bezorgt
Shell-dames KO-
softbal-nederlaag

ORANJESTAD — Een 14-3
knock-out nederlaag kregen ,
de damesvan Shellsuperplus
teincasseren tegenPlymouth
/Coca Cola.

Deze softball-zege kwam op ;
naam van Milly Briezen, terwijl
Lucia Dirksen verliezer werd.
Plymouth/Coca Cola noteert ■veertien runs, elfhits, éénerror, '■en Shell superplus drieruns,
twee hits, zeserrors. JanetHazel
(plymouth) was de best batter
met twee hitsin twee beurten.

By de heren won Coca Cola/
BurgerKing met 14-7vanSanta
Cruz stars. Winnaar Coca Cola j
had veertien runs, zeven hits, j
één errortegen zeven runs, drie
hits, vier errors van SantaCruz ;
stars. Winnende pitcher: Pablo 'Paesch, verliezer: Juan Geer-_______ Best batter: Frank Hoek
(C. Cola) met éénhiten één slag-
beurt.

Loefstop, Harry Maduro, Catali-noßasmijn,DionisioRudolfo enOscar Tromp.

ORANJESTAD - B.i.j
landsbesluit, ondertekend door
minister van Justitie Watty Vos,
werden bij het Huis van Bewa-
ring zeven personeels- leden —

met terugwerkende kracht tot 1
augustus 1987 — bevorderd tot
gevangenis- bewaarder Ie klas-se. Dit waren: Flora Rozenberg,Juan Henriquez, Damaso
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Vakbeweging Costa Rica
kondigt algemene staking aan

SAN JOSÉ—DeCostaricaan-
se vakbeweging heeft voor don-
derdag een algemene staking
aangekondigd voor het geval de
regering niet ingaat op de eisen
van de vakbonden ten aanzien
van het bevriezen van deprijzen
en een loon- aanpassing.

De vakbeweging zegt dat de
staking onvermijdelijk is als de
regering niet op een behoorlijke
maniertegemoetkomt aan deei-
sen van de werknemers. Presi-
dent Oscar Arias heeft in ver-
band met de dreigende staking
een onderhoud gehad met de lei-

dingvan devakbeweging.
Inaansluiting daaropheeft hij

een commissie gevormd van de
onder- ministersvan Financien,
Arbeid, Economische zaken en
van Presidentiele zaken. Deze
kreeg deopdracht met devakbe-
wegingcontact opte nemen.

KARLSRUHE — De Westduitse
contra- spionageheeft vorige week 6
personen aangehouden op verden-
king van spionage voor de KGB, de
geheimedienstvan de SU.Er isspra-
kevande"zwaarsteslagvoor deKGB
sinds de Bondsrepubliek gesticht
werd (1949)", aldus procureur gene-
raal Rebmann maandag.

Haïtiaanse legerchef Paul:
Beschuldigd van band
met cocaïne-handel

NEW YORK — Kolonel Je-
an Claude Paul heeft samen
met familieleden in 1986 het
plan opgevathonderdkiloco-
caine te verschepen vanuit
hetzuiden van HaïtinaarFlo-
rida in de Verenigde Staten.
De Amerikaanse justitie zou
Paul daarover graag aan de
tand voelen. Omdat hij de
machtigste militaire com-
mandant van Haïti is lijkt de
kans dat ditinderdaad zal ge-
beuren nietbepaald groot

Het Amerikaanse weekblad

Newsweek maakte melding van
ditfeit. Bij deze cocaine- affaire
waren naast de kolonel ook be-
trokken diens vroegere echtge-
note Marie Delinois en een broer
van kolonel Paul, Antonio. Vol-
gens een informant van deAme-
rikaanse Narcotica- dienstDEA,
moest departij cocaine Haïti in-
gevoerd worden en later weer
uitgevoerd worden. Dit met ge-
bruikmaking van een anderhal-
ve mijl lange landings- strip op
het landgoed van dekolonel bui-
ten de hoofdstad Port au Prince.
Dittransport gingechter demist
in.

Maar volgens Amerikaanse
deskundigen is Haïti steeds
meer een depot geworden van
Colombiaanse drugs- handela-
ren en ook is hetvolgens hen ze-
ker dat dit gebeurt onder de be-
geleiding van het leger. Toenon-
langs een vliegtuig van drugs-
smokkkelaars in zee terecht
kwam, zagen omstanders datmensen in militair uniform dedrugs uithet water haalden.Toen Amerikaanse autoritei-
ten in januari een Haitiaansevrachtboot in beslag namen, za-
gen informanten hoe mannendie opmilitairen leken toekeken
toen het spul van boord werd ge-
haald. VolgensHaitiaanse bron-
nen bewaakten soldaten sche-
pen waarop zich cocaine bevond
met bestemming Miami. Een
Haitiaanse zakenmanzei daaro-
ver: "De enige manier om hier
aan drugs te komen voor de ver-
koop isrelaties op tebouwen met
militairen."

MARIONET
De aanklachttegen Paul is een

slechte zaak voor de pas aange-
treden president Leslie Mani-
gat. Er werden zo weinig stem-
men voor zijn verkiezing uitge-
bracht, dat de enige autoriteit
waarop hij kan terugvallen hetleger is. De president heeft geen
invloed op Paul, die de leiding
heeft over het 7600 man sterkeDessalines- bataljon, de be-
langrijkste kern van het
Haitiaanse leger. Paul ontkent
uiteraard enige betrokkenheid
bij de drugszaak.

Haïti kent verder geen uitle-
veringsverdrag met de Verenig-
de Staten zodat Paul niet bang
hoeft te zijn dat hij voor de
rechtbank zal hoeventeverschij-
nen in de VS. Maar alsManigat
niets onderneemt ten aanzien
van de verdachtmakingen ten
aanzien van kolonel Paul, dan
wil dat alleen maar zeggen dat
hijeenmarionetwordt in de han-
denvan het leger en dan met na-
me van Paul.
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Het Bestuur van de

STICHTING PROTESTANTS
CHRISTELIJK ONDERWIJS ARUBA

vraagt per 1 augustus 1988

een LEERKRACHT MAVO Wi
voor de vakken WISKUNDE en/of

SCHEIKUNDE en of
ENGELS

en andere vakken kan een v.b. worden gevormd.
Vereisten: Volledigbevoegd onderwijzerenbevoegdheid j

voor bovengenoemde vakken
Sollicitanten dienenbelijdend- of dooplid vanenig Protes-
tants Genootschap te zijn.
Sollicitates met vermelding van curriculum vitae,
godsdienst, akten, referenties etc. binnen twee weken na ;

(j verschijnen van de advertentie aan het Bestuur SPCOA,
o P.0.8. 389, San Nicolas, Aruba.
i___j_s_______3sas___s___s____________s

)—">■■ */ n e s o n t x_

Do you speak English well?
Do you like talking to people?
Then we have the right job for
you, with a guaranteed minimum

" salary.
Must have own transportation.

For application, please call 29024
and ask for Helen or Elly.
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: ARUBA DAILY
! ENTERTAINMENT j-
I „ «

° /^___S_l_l__i__-- Aruba'« Hottest Late NightDisco. °o«T/CT77-73 Youcandancetothelatestdiscosoundsorjusthavea _
o /""^ *'nk, maybeplaya gameof pool, pingpong, pinballor o
o _T^ f*r"^ even dart* I" our »

» Ik MEW GIANTBILLIARD PALACE. |_ LG.s___ißivd. Gin/poire PtS "« «
0 Oranjestad, Aruba. Take away tel " 33541 ASSUXSA o

1 ïïnAStC,Ub Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00 a.m. "
o I _ ' o

E ___""%__ GOLDENTULIP o

YOU ARE INVITED ifTa abubaCaribbean "
S ,o dta. a, one of /___ ,op I
° restaurants proudlypresents:

j FA?ü-MfiHTO "^!_______ j
» Wilhelminastraat7 ST. PAUL SHOW _
o Daily from 6.00-11.00 Ace by Stacey Marks andour «

" Meat and fish, lightly seaso- swingingHouse-band Ferrari. 0

0 ned, grilled and served on a da"y curtai" time 10.30 p.m. -'marble stone. except Mondays
° _-„,.. „„,„♦:„„_ --II- Club openfrom 9:00 p.m. till2:00 a.m. o

° For reservations Call. Cover charge stow _me $7.50 min. 2 drinks °
0 24544 Forreservations please call 33555 %
1 Gezellige sfeer, goedeservice °
l vindt Uin wij verwachten U voor lunch °

RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR -
° (6.00-7.00) of dinner (18.00- _
I awtmf^mm Tetefoonz29770f 27**- °
1 , 1 '■ < \

0 lll_____l->___W l__-L-_S-___i Boerhaaves___t4 _
° WWUl^ftpsSP# Tet.: 33928

o Bar & \%Jf_tm_rr. _
o HelRestaurantmetIndonesischeallu- _
o res, zonderpretenties Zaterdag -12.00-2.30 en 6.00-11.00p.m. 0

* Openingstijden Paasdagen: Zondag - 6.00-11.00 p.m. o
0 Vrijdag gesloten Maandag - 6.00-11.00 p.m. °
1 ! °

Boulevard Theatre
ii n_ o
» Fri.thruThu. Fri.thruThu. _
l at 8.15 at 8.45 _
: HOT PURSUIT HELL RAISER
° comedy 18yrs thrill. 18yrs °JDRIVE-IN .<S^T„ |
S Wednesday & Thursday suspence 18yrs . ï
£OQOOOQOOOOOOQOOOOOQOOÓQOQQOQ-0OOOOO0Q0Q0fl0«>
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CLARA JONUSAS
InlernaHonale schoonheidsspecialiste -Can 1J.NCOME

IABN Bank
I Aruba Branch
i zoekt voor spoedige indiensttreding bij haar Afdeling Kredietadministratie

te Oranjestad

KREDIETANALYSTEN (M/V)

zij zullen o.m. tot taak hebben definanciële gegevensvan haar kredietrelaties op
zelfstandige wijze te analyseren en van commentaar te voorzien. Een regelmatig
en goed kontakt met deze relaties behoort tevens tot hun taak.

De vereisten voor deze vacatures zijn:— opleiding H.E.A.0., S.P.D. of daarme* gelijkgestelde;— goede beheersing van het Papiamentu en de Engelse en Nederlandse
taal;— ervaring in een financieel/administratieve omgeving;— goedekontaktuele eigenschappen.

Zij die wensen te solliciteren, worden uitgenodigd zich met curriculum vitae en
salarisoverzicht te richten tot

Mr. D.A. van den Ham,
direkteur,
Algemene Bank Nederland N.V.,
kantoor Aruba,
Tel.: 21202.

\ f^ / UW 100%ARUBAANSE
LUCHTVRACHTMAATSCHAPPIJ

BEGINT
—Op 7 april 1988 met een wekelijkse vrachtservice tussen MIAMI en ARUBA.— lederedonderdag vliegen wij met een BOEING 707-320 C meteen maximum

capaciteit van 40.000 kg.— Laat UwArubaanse Luchtvrachtmaatschappij ILPO Uw vracht verzorgen. Wij
hebbenconcurrerende prijzen, uitstekendeservice en een direktebetrouwba-
re verbinding.

VERZENDADRES MIAMI ADRES ARUBA
ILPO ARUBA CARGO N.V. ILPO ARUBA CARGO N.V.
C/o TAMPA AIRLINES S.A. CARGO Queen Beatrix Airport
6440 N.W. 18th Street Office C Cargo Area
Bldg.C-2145/MIAD ARUBA
P.O. Box 524235
MIAMI, FL. 33152-4235
TELEPHONE : (305) 526-6720 TELEPHONE : 34476

1-800-327-1520
TELEX : 822049/822046 TAMPA-UF TELEX : 5012FAX : (305)871-3688 FAX : 33067

— Onze vrachtagent op Aruba is: AEROCARGO, op de Koningin Beatrix
Luchthaven.

AMIGOE

1 VanafDonderdag 31 maart 1988 1I Verkrijgbaarbij de Arubaanse Boekhandelaren: «

f ANTILLIAANS
I UitgaveDe Walburg Pers 1
| De uitgave naar de gelijknamige televisie-serie die nu op TeleAruba elke f» woensdagavond om 21.00 uur draait. \1 ê^n £_?___van grotewaardevoor hetontstaanen degeschiedenis van ARU- $| BA, CURAQAO, ST. MAARTEN, SABA en ST. EÖSTATIUS. $
% F.e 1 el. met veel foto's en illustraties dat in elke huiskamer thuis hoort. \ffl Nu bij deboekhandel en bij dedistributeurVAN DORP ARUBA N.V. ver- \| knjgbaar. |

j vandorp I
1 aruba. n_. neteven. ietsbeter. 1

["Lagoen Ësso ServiCeiiter ~j
■ g^STER TIM_ HOURS ?__l_ I

IIfIPRJL 7«m-3pm ,/ \\ "75» I
|2fIPRJ_ 7.M _i.PM

J3/.PHJ_. 7___3p„ [f ~S§m\\
j4f!Pß__. 7_._iiPM ö^k--^*?^

WOENSDAG 30 MAART 1988



Voorlopig nog geen vluchten
ALM blijft voorzichtig
ondanks antwoord Suriname

WILLEMSTAD—DeAntfl-
liaanse Luchtvaart Maat-
schappij (ALM) zal, ondanks
het volgens demissionair mi-
nister Frank Rozendal be-
reikte akkoord met de Suri-
naamse regering, voorlopig
nog geen vluchten gaan uit-
voeren op dit land. 'TDeALM
heeft nota genomen van het
antwoordvan deSurinaamse
regering op hetvoorstel van
de minister van Verkeer en
Vervoer inzake dereserve-
ring van 60.000 dollar per
maand voor de ALMin Para-
maribo. Intern gaat de ALM
zich nu beraden over het te
nemen besluit óf de vlieg-
maatschappij Sant vliegen en
wanneer. Zo luidt de officië-
le reactie van de ALM.
Dinsdag zullen de ALM- di-
rectie en de Raad van Com-
missarissen over dit onder-
werp vergaderen.

MinisterRozendal verklaarde
vanmorgen desgevraagd dathij
van zijn Surinaamse ambtge-

noot, minister W. Grep, gisteren
om tien uur een telex heeft ont-
vangen. Rozendal: "Minister
Grep en ik hebben afgesproken
dat Suriname per jaar 700.000
dollar aan de ALM zal betalen.
Dit houdt in dat de luchtvaart-
overeenkomst tussen beide lan-
den (slotakte), waarin onder-
meer het maximale passagiers-
aantal voor beide landen staat
vermeld, weer gaat werken.
Daarmee heeft de Antilliaanse
regering het deviezen-probleem
aangepakten verder gaan wij
niet. Nu is het een zaak van de
vlieg- maatschappijen gewor-
den. Zij moeten onderling voor
technischekwesties en zaken zo-
alshetpassagiers- aantaleenop-
lossingzien tevinden", aldus de
minister.

AANDEEL
Op devraag of deze slotakte

geen overeenkomst tussenrege-
ringen is, waarin de vlieg-
maatschappijen geen aandeel
hebben, antwoordde deminister

dat "de slotaktewelondertekend
wordt door deregeringen, maar
dat deALM en SLMook in deon-
derhandeling-- delegaties zittel,
en zij een belangrijke stem heb-
ben". In de slotakte van 1986
staat ondermeer dat zowel de
ALM als de SLM maximaal 150
passagiers pervluchtmogenver-
voeren.

Dit aantal is gebaseerd op het
maximaal aantal passagiers dat
de de ALM met een DC- 9 kan
vervoeren.De SLM daarentegen
vliegt met toestellen met een
grotere passagiers- capaciteit.
Deminister heeftvernomen, dat
de SLM nu meer dan 150 passa-
giers per week wil transporte-
ren. Minister Grep heeft aan de
Antilliaanse regering het ver-
zoek gedaan deze maximale re-
strictie opte heffen. Datwil zeg-
gen dat devliegmaatschappijen
hun eigen passagiers- aantal
mogenbepalen. MinisterRozen-
dalgaatervanuitdatdezekwes-
tie door devliegmaatschappijen
onderling geregeld moet wor-
den. "Zij moeten uitmaken ofzij
hetpassagiers- aantal van 150handhaven, verhogen of verla-
gen", aldusRozendal.Op Barbados

CaribischeCongres over
handel en investeringen

WILLEMSTAD— Van zon-
dag 24 april tot woensdag 27
april wordt in Heywoods Re-
sort opBarbados deCaribbe-
an Conference on Trade, In-
vestment and Development
gehouden. Deze conferentie
iseen initiatiefvanhetGlobal
Economic Action Institute
(GEAI). Het richt zich op het
versterken van de banden
tussen de private en de pu-
blieke (overheids) sector, en
zoektnaar effectievestrategi-
eën voor lange- termijngroei
en ontwikkelingvan de eco-
nomic.

Op ditcongres is hetteneerste
mogelijk contact te maken met
Zogenaamde decision makers op

sleutelposities in depublieke en
private sectorzoalsministerpre-
sidenten, leden van hunkabinet
en bedrijfs- presidenten, zowel
als vertegenwoordigers van in-
ternationale en regionale orga-
nisaties als de United Nations
Development Programme, de
Caribische Ontwikkelingsbank,
De Export- Import Bank van de
Verenigde Staten en de Organi-
satie van Oost- Caribische
Staten.

In detweede plaats is er voor
deconferentie- gangersookruim
de gelegenheid om tijdens bij-
eenkomsten te pleiten voor het
uitstippelen van een bepaald be-
leid en het vaststellen van be-
paalde voorwaarden diebelang-
rijk zijn voor de eigenfirma, het
eigen land ofvoor deCaribische
regio.

Ten derde is er gelegenheid
ontmoetingen te hebben met de
invloedrijke topvanGEAIen be-
leggers van de EEG, Azië en de
Verenigde Staten die interesse
hebben in investerings- moge-
lijkheden en jointventures.

Tijdens de conferentie zullen
taakgroepen samengesteldwor-
den uit deelnemers aan het
congresen specialisten ophetge-
bied van het maken van beleid-
splannen. Deze taakgroepen
hebbenhet doeleenaanzet tege-
ven voor het doen van aanbeve-
lingen gebaseerd opverscheide-
nebesproken onderwerpen diete
makenhebben meteconomische
ontwikkelingen. Deze comités
zullen hun definitieve aanbeve-
lingen presenteren in zoge-
naamde papers diekritisch be-
keken zullen worden inverschil-
lende beoordelings- rondes die
volgen in demaanden na de con-
ferentie. Uiteindelijk zullen in
een bemiddelings- poging zowel
deprivate als depublieke sector
benaderd worden om de aanbe-
velingen op economisch gebied
in hun beleid op te nemen.

Zij die interesse hebben in
deelname aanhetGEAI-congres
opBarbados kunnen contact op-
nemen met mevrouw Heather
McHugh in het hoofdkantoor
van GEAI in Washington DC.
Het telefoonnummer is: (202)
547- 4130. Defascimile heefthet
nummer (202) 547- 8725 en
telexberichten kunnen gericht
worden naar 220402 GEAI UR.
In het bedrag datbetaald moet
worden voor deelname aan het
congres zijnconferentie- materi-
aal en maaltijden inbegrepen.
Omverzekerd tezijnvan een ho-
telkamer ishetraadzaam voor 4
april contact op te nemen met
GEAI. De congresgangers moe-
ten hunreiskosten zelfbetalen.
Voorvervoer opBarbados wordt
gezorgd. Na inschrijving zullen
deelnemers nadere informatie
over deconferentie toegestuurd
krijgen.

TWIJFEL
Over hetmeerbedragboven de

60.000 dollarpermaand, datzou
kunnen ontstaan als de ALM
meer passagiers gaat vervoeren
danin eersteinstantie doorSuri-
name was voorgesteld, wilde de
minister geen direct antwoord
geven: "Per 1april zalSuriname
voor een onbepaalde periode
700.000 dollar per jaar, dit is
60.000 dollar per maand, beta-
len. Als Suriname meer dan
60.000 dollar per maand moet
betalen, dankomt dit land _n deproblemen. Over de eventuele
meer- opbrengsten van deALM
zal echter pas in 1989 gesproken
worden". Tot zover ministerRo-
zendal.

In luchtvaartkringen wordtechter betwijfeld ofde Antilli-

aanse regering met het
antwoord vanSurinamewel het
resultaat heeft bereikt waar-
naar gestreefdwerd. Vooralsnog
is er met slechts een telex, geen
sprake van 'harde garantie' en
blijft devraagbestaanofSurina-
me, alsheterop aankomt, inder-
daad kan betalen. Of de voor-
zichtigheid waarmee deALMre-
ageert op de telex van de Suri-
naamseregering, uitdezebeden-
kingen voortvloeit, wilde de
ALM-woordvoerder nietzeggen.
Feit is wel, dat deALM voorals-
nog niet op Suriname gaat vlie-
gen, terwijl daar nu officieelwel
toestemming voor isverleend.

Bordeel
WILLEMSTAD—Detien-

tallen personen, die gistera-
vond in hetPenthousevanhet
Curasao Plaza Hotel afscheid
hadden genomen van de Ne-derlandse Handelscommissa-
ris drs Hans Tigelaar en te-
rugkeerden naar huis, wer-
den tot hun verrassing in de
lobby van het hotel ge-
confronteerd met de Antilli-
aanse politiek.

In de lobby, gezeten in de
comfortabele rieten fau-
teuils, waren met elkaar in
gesprek: Claude Wathey en
Marcel Gumbs van Sint
Maarten, JopieAbrahamvan
Bonaire en Papa Godett en
Tolinchi Pietersz van Cura-
sao. Drie leden van deDemo-
cratische Partij en twee van
Frente Obrero i Liberashon,
POL.

Verderop in de gang keek
Agustin Diaz van de Demo-
cratische partij Curasaoglimlachend, maar oplettend
toe. Hij spraktot degenen, die
Jangs hem heen naar buitenliepen: "Daarzietu de nieuwe
regering van de NederlandseAntillen. Nog even en dankunt u de Nationale
Volkspartij zienbinnenstap-
Een. Let maar op. Dit is eenistorisch moment".Het vijftal vergaderde on-
derwijlrustig door, in derie-ten fauteuils. Het ging overhet benoemen van een infor-
mateur of een formateur. Denamen van Juancho Evertsz
enMiguel Pourier vielen. Ab-
raham bracht te berde, dat
beiden tekennen hadden ge-
geven nietmeer in depolitiekte zitten.

Wathey reageerde: "Dat is
hetzelfde als wanneer je een
oordeel binnenstapt en de
'rouw die daar werkt zegt,. at zij geen prostituee meer

'8- Eenmaal in de politiek,oan ben jevooraltijd eenpoli-
ticus".Begrijpend geknikvande overige drie.

Godett en Pietersz van deOL; departij die dehuidige
«abinets- crisis heeft veroor-zaakt, verzekerden ons, datbinnen enkele dagen de Ne-derlandse Antillen een nieu-we regering zullen hebben.Maar, voegden zij eraan toe,dan moeten de MAN en deDPwel losvan elkaar". Abra-ham en Wathey luisterdenaandachtig, maar gaven niet

r of zij het met diestelling eenswaren.

Vrouw sticht brand
WILLEMSTAD — Een ruzie

tussen eenman eneen vrouw die
vroeger getrouwd waren, is
geëindigdineen brand waarvoor
de brandweer van Rio Canario
moestuitrukken. Devrouw gooi-
de stenen naar de voordeur. De
man sloeg haar toen met een
steenen liepweg. Inzijnafwezig-
heid overgoot de ex- echtgenote
een matras metkerosine en stak
er debrand in.

Handels-commissariaat dicht
Tigelaar:de facto heb ik

mijzelf weggesaneerd
WILLEMSTAD/DEN

HAAG — Gistermiddag
vond inhetauditoriumvan
de Curagaose Kamer van
Koophandel en Nijverheid
de officiële overdracht
plaatsvan detakenvanhet
Nederlands Handels- com-
missariaat voor het Cari-
bisch gebiedaan deKamer
van Koophandel. Deze bij-
zondere gebeurtenis voor
het lokale zakenleven
werdopgeluisterd met de
aanwezigheid van Klaas
de Jong, directeur van de
Export- bevorderings- en
Voorlichtings Dienst van
het Ministerie van Econo-
mischezaken teDen Haag.

Het Handels- commissari-
aat voor het Caribisch gebied
is in totaal dertig jaarop het
eiland gehuisvest geweest.
Voor de komst van de nu
scheidende handels- commis-
saris drs Hans Tigelaar in
1984, stond het bescheiden
handelskantoor achttienjaar
onder leiding van EZ-man
Jack vanElburg.

De beslissing om de taken
van hethandels- filiaalvan de
Nederlandse overheid—voor
watbetreftCurasaoenBonai-
re — over te dragen, berust
volgens Hans Tigelaaropeen
zorgvuldige afweging van ar-
gumenten. Tigelaar, van oor-
sprong politicoloog en eco-
noom, ontkentdat desluiting
van het kantoor, datzich de
afgelopen jarenmeer danver-
dienstelijk heeft gemaakt
voor het Nederlandse be-
drijfsleven, een gevolg zou
zijnvan dehuidige Curasaose
en Antilliaanse economische
situatie.

KOSTEN-BATEN
"Het zit hem voornameiyK

in dekosten-baten analyse",
aldus deex-handels- commis-
saris. "Anderhalfjaar gele-
den heb ikonze aanwezigheid
hier grondig
geïnventariseerd en darkom
jeper saldouiteindelijk tot de
slotsom dathet zo nietlanger
verder kan. Zo was het kan-
toor quamankracht niet vol-
doende geoutilleerd. Uitbrei-
ding zat er gezien deHaagse
bezuinigings- golf niet in.
Daarenboven zou verplaat-
sing van het commissariaat
naar bijvoorbeeldTrinidad &
Tobago ofdeeventuele beper-

king van het totale werkare-
aal—ikwas in een 29-tal (ei-
landenactief—verregaande
organisatorische problemen
met zich hebben meege-
bracht".

'Tevens speelt defactor dat
het Caribisch gebied voor de
Nederlandse export nog
steeds van 'relatiefbelang is.
Zetje deze punten op een rij,
danblijft er niet veel anders
over dan de kostbare han-
delspost uit de boeken te
schrappen uit pure rende-
ments- overwegingen. Defac-
toheb ik mijzelfdusweggesa-
neerd", aldus drs. Tiggelaar.

MOEDIG
Insiders in D_n Haag spre-

ken in dit verband over een
moedigbesluit. "Menig ander
zou er alles aan gedaan heb-
ben zyn verblijf in verreweg
debeste Latyns- Amerikaan-
se standplaats enigszins terekken", zegt een EVD-
zegsman. In dit verband
wordt gewezen op deaanzien-
lijke periode van 18 jaar die
voorganger Jack van Elburg
als gedetacheerd ambtenaar
op het eiland doorbracht.
Daarna verbleef Van Elburg
voor eenblauwe maandagals
hoofd van de Afdeling La-
tyns-AmerikavanhetMinis-
terievanEconomische Zaken
inDen Haag. Sinds enige tijd
is deverstokte pijproker toe-
gevoegd aan de Nederlandseambassade te Mexico City.
Van Elburg heeft er volgens
Den Haag nooit enige twijfel
over laten bestaan, dat hij
graag terug zou willen naar
het vertrouwde Curagao.

Hans Tigelaar: "De
vraagstelling is echter ofhet
überhaupt wel zin had het
commissariaat tegen hoge
kosten te behouden. In dit
soort situaties zijnermijns in-
ziens eigenlijk maartwee mo-
gelijkheden: Ofjebly'ft rustig
zitten en doetverder ofjeneus
bloedt, óf jeneemt devoor de
hand liggende beslissing van
sluiten. Laat ik het zo for-
muleren: Het verbaast mij
nogal datdewezenlijke vraag
of het nu werkelijk zo nood-
zakelijkwas hetafgelopen de-
cennium in Willemstad een
Nederlands Handels- com-
missariaat op debeen te hou-
den, nietreeds veel eerder en
dwingender is gesteld".

GROOTSTE MARKT
De Jong:"De EEG is met haar

320 miljoenconsumenten eneen
omzet van tientallen miljarden
guldens per jaar de grootste
markt ter wereld. Export is voor
deoverhedeneven belangrijk als
voor deondernemers, omdat de-
ze welvaart en een continuïteit
van de werkgelegenheid brengt.
Daarom issamenwerkingom de-
ze export te bevorderen zeer be-
langrijk. Hiervoor is een goed
communicatie systeem en een
goede informatie- voorziening
onontbeerlijk. Dit is nu de taak
van hethandels- commissariaat:
het geven van een strategie aan
de exporteur voor het zoeken
naar een buitenlandse afzet-
markt, waarbij de ondernemer
in contact komt met de juiste
partner".

Vervolgens neemt de voorzit-
ter van de KvK, mr. Richard
Hart, het woord: "De KvK Cura-
sao zal detaak vanhet Handels-
commissariaat overnemen. Als
de grenzen in Europa worden
opengegooid, zal de concurren-
tie- positie van de EEG- landen
wordenverstevigd, waardoor de
export mogelijkheden voor die
landen vergroot worden. Cura-
sao kan de trampoline zijn voor
Nederland,Engeland en Frank-
rijk. Deze drie landen kunnen
vanuit steunpunten in het Cari-
bisch gebied hun export vergro-
ten naar Midden- enZuid- Ame-
rika. De KvK is daarbij be-
hulpzaam doorzowel passief als
actiefhandels-informatietever-
strekken aan Nederlandse be-
drijven die willen exporteren.
Eenrecent voorbeeld hiervan is
debegeleidingvan deBrabantse
handels- missie enkele weken
geleden. Daarom is debeslissing
om de taak van het Handels-
commissariaatmede in verband
met dekomst van International
Trade Center niet zo moeilijk".
Op grond van de huidige erva-
ring op het gebied van handel-
sinformatie en handels- be-
middeling is de voorzitter ervan
overtuigd dat de KvK de taken
die haar door de EVD zijn toe-
vertrouwdnaarbehorenzalkun-
nenvervullen.

INFORMATIE
Afrondende besprekingen

over deze overname vonden be-
gin februari plaats tijdens een
bezoek vanKamervoorzitter Ri-
chard Hart en het hoofd van de
afdeling Handels- informatie,
Aldette Paul, aan Nederland.
Afgesproken isdat deKvK, in de
hoedanigheid van Nederlands
Handels- commissariaat voor
Curasao en Bonaire, algemene
en specifieke informatie zal ver-
strekken aan het Nederlandse
Bedrijfsleven over het zakenle-
ven op Curasao en Bonaire. De
afdeling Handels- informatie,
waar het Handels- commissari-
aat zal worden ondergebracht,
zal tevensbemiddelenbij hetleg-
genvan contacten tussen Neder-
landse Ondernemers en lokale
doelgroepen, terwijl aan de
anderekant ook het bedrijfsle-
venop Curasaoen Bonaire geas-
sisteerdzal worden in haar con-
tacten met het Nederlandse be-

drijfsleven.
Hoewel deovername van deze

takendeverantwoordelijkheden
van de afdeling Handels- infor-
matie zal vergroten, ligthetver-
lenen van bovengenoemde
dienstenvooreengrootdeelin de
lijn van de huidige activiteiteß
van deafdeling, zowel lokaal als
internationaal. De Nederlandse
Handels- commissaris voor het
Caribisch gebied, drs H. Tige-
laar, die per 1 april zijn functie
neerlegt, sprak zijn vertrouwen
uit dathetHandels- commissari-
aat datnu ondergebracht is in de
afdeling Handels- informatie,
ook in de toekomst goed z» 1

functioneren.

Richard Hart: ons eiland trampoline voorEuropa
KvK Curaçao neemt taken over van
Nederlands Handelscommissariaat
WILLEMSTAD— Gisteren

vond in deKamer van Koop-
handel en Nijverheid (KvK)
de ondertekening plaats van
de overeenkomst voor over-
dracht van de taken van het
Nederlands Handels- com-
missariaat voor Curacao en
Bonaire naar de KvK. De
overeenkomstkomt voort uit
een beslissingvan de Export-
bevorderings- en Voor-
lichtings- dienst (EVD) om in
verband met reorganisatie
van de Nederlandse export-
bevordering in het Caribisch
gebied, de activiteiten van de
afdeling Handels- commissa-
riaat inWillemstad per 1april
tebeëindigen.De handels- be-
middeling en export- be-
vordering zal per die datum
worden overgedragen aan de
posten van Buitenlandse
Dienst in het Caribisch ge-
bied.

De directeur van de Neder-
landse EVD, ir. K.A. de Jong,

hoopt dat door de overname de
internationale relaties tussen de
bedrijven verbeterd zal worden.
De Jong:"Inhetafgelopen jaaris
de Nederlandse export met ge-
middeld vijf procent gegroeid,
wat veel meer is dan het
Centraal Planbureau had voor-
speld. Dit houdt in dat concur-
rentie- positie van de Neder-
landse bedrijven goed is.Boven-
dien gaat Nederland in 1992 op
in het Europa van de toekomst:
de landsgrenzen in de Europese
Economische Gemeenschap
(EEG) vallen weg, waardoor de
bedrijven geen bescherming
meer krijgen van de landelijke
overheden".

WILLEMSTAD- De Demo-
cratischePartij heeft voor deko-
mende twee jaar een nieuw be-
stuur, datuitde volgendeperso-
nenbestaat:AgustinDiaz, Monte
Horsford, Romulo Koster, Abel
Arrindell,Ronald Winkel, Ra-
quelReuyl- Raven, Celfried Ho-
moet enRudy Riedel. Voorzitter
van departij is Petrus van der
Veen. Hij werd bij acclamatie in
diefunctie benoemd.

Foto: staande v.l.n.r. Monte
Horsford, Onofreßikker,Ronald
Winkel; zittend v.l.n.r. Romulo
Koster, AgustinDiaz,Petrus van
der Veen,RaquelReuyl- Raven,
Abel Arrindell en Ronny Schot-
borgh. -e*^-
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-§3 Jongensen meisjes, »f
Wot hebben jullie jebestgedoan om mooi te kleuren! H___tol inzendingen wos ggj3| enorm grooten doorom hebben we ook extra prijzen beséikboor gesteld. g§/

g=_ De hoofdprijzen gaan noar:
JU* 1. Michelle Vos, lOjaar,Majoorsweg20.Eenwaarde
g|l bonvan ’.25,- »

3 2. Judel_aC__-ti_an,BjaarHuize St Jozef.Eenwaar- ||y
PI debonvan’.25,- !|p.
pÉ 3. Darlene Mambi, 6 jaar,Kaya Drs. Oy Sprock 13. |||

Een waardebon van ’.25,- Els'

4. Nadine Jones, 4 jaar,Herst 51. Extra prijs van MI g§
PAYASOé^2S,-. g|

sgl TROOSTPRIJZEN P}
* Ashley Hernandez, 5 jaar, SeroeLo ir aweg 36 C. gT
* JacqalineKook, 9 jaar,Huize St Jozef. r^g

3a * SabinadeVries,3 jaar,PastoorBlommerdeweg 14. ||£|g *Denise Pieters, 10jaar,Perseusweg 18. |p2>la *Dorothy Leidsman, 9 jaar,Esperanzaweg 48. ||j|
'Sm *EntaWanga, 9 jaar,Geulstraat 18. |gjhfl * DerkKleinveld, 9 jaar,Boebiweg 4.
2_j * Sabinevan Eerderwijk, 9 jaar,Kaya M. Suriel32. 59
|g 5 * JocelyEsser, 8 jaar,Kaya Samuel89. pIL
jjH * JurimayJones, 8 jaar,Huize St Jozef. g^p

* DeniseKlaver, 7 jaar,Kaya Kokolishi 88. W&

!*
ThirzaBouwland, 7 jaar,Kaya MiguelSuriel9.

* Pieter van Baren, -6 jaar, Landhuis Piscadera Eg
Berde. ►?
*NikoleWeber,6jaar, Kaya Aron 131. K3*Jenn^erNicolina,6jaar,KayaUrdallB. g.
* Corwin v. Hoof, 5 jaar,Kruisenbloemweg 5. S»
*Eugene Steba, 4 jaar,Mahoema Kaya P 58.

De piijzen __jnaftehalenvanafdonderdag 8uur 's mor- !g|
gensbij Amigoe Scherpenheuvel. Cp
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Finales achter rug:

Spannende jeugdtennis
ORANJESTAD — In het

Marlboro Tennispark wer-
den in het weekeinde defina-
les gehouden van de Aru-
baanse jeugdtennis-kampi-
oenschappen. Praktisch alle
gespeelde wedstrijden had-
deneen spannend verloop.

Hierbij volgen de namen van
dekampioenen en subkampioe-
nen in de verschillende catego-
rieën:

Enkel- kampioenschappen
jongens: onder 10 jaar: Jean-
Paul van Romondt kampioen en
Kander Nuyres subkampioen;
onder 12 jaar:wederom Jean-
Paul vanRomondt kampioen en
David van Ramahorst subkam-
pioen; onder 14 jaar:kampioen
Onno van Romondt, subkampi-
oen Jairo Gooskens; onder 16
jaar:kampioen Frans Ponson,
subkampioen Onno van Ro-
mondt; onder 18 jaar: wederom
Frans Ponson kampioen en Aa-
ron Hosé subkampioen.

MEISJES
Onder 10 jaar:kampioen Mir-

zah Mansur, subkampioen Shei-
la Toppenberg; onder 12 jaar:
kampioen Darlène Maduro, sub-
kampioen Moira van Lis; onder
14 jaar:kampioen Darlène Ma-
duro (2e titel), subkampioen
Andra Tromp; onder 16 jaar:
kampioen Dyane Escalona, sub-
kampioen Jo-Ann Every; onder
18 jaar:kampioen Giselle Esca-
lona, subkampioen Dyane Esca-
lona.

Dubbelwedstrijden: jongens
C-klasse: kampioen Danguillau-
me Oduber/Ivan Flanegin, sub-
kampioen Maarten-Jan van Ro-
mondt/Michael-Leo van Ro-
mondt; jongens B-Klasse: kam-
pioen Jean-Paul van Romondt /
Timmy Mathew, subkampioen
Dion Alvares/ Giovanni van
Trigt; jongens A-klasse: kampi-
oen Frans Ponson/Michel Wild,
subkampioen Jean-MarcRo-
senstand/Daan Hillen; meisjes
C-klasse: kampioen Diahnne de
Cuba/Rosalinda Franken, sub-
kampioen Mirzah Mansur/Xio-
maraWerleman.

SANNICOLAS-HetFilome-,
na College is schoolvolleyi
kampioen geworden zowel b
jongens als bij de meisjes
subkampioen eindigden Co.
Santa Teresita bij de jonge "het Heilig Hart. Coll..
meisjes. Bij de foto'.'
kampioensploegen van :
mena College met leraar r

Nicolaas.

Resultaten bij atletiek
ORANJESTAD — In het

Wilhelmina Stadion organi-
seerde de Arubaanse Atle-
tiekbond de jaarlijkse atle-
tiek-wedstrijdenopde onder-
delen: hoogspringen, ver-
springen en sprint De uitsla-
gen in de diversecategorieën
waren als volgt:
HOOGSPRINGEN
D-junioren jongens:AllanAr-
rindell 1.20 m; Theo Noguera
1.05 m; Johnny Fingal 1.00 m.
D-junioren meisjes:
Anouschka Holiger 0.95 m. D-
juniorenjongens: Shannon
Crocs 1.25 m.C-junioren meis-
jes:Desiree Arrindell 1.05 m;
Gyneth Arends 1.00 m. B-
juniorenjongens: Michael Lu-
cas 1.45 m; Aldrin Lacle 1.35 m.
A-junioren jongens: Anthony
Illidge 1.45 m. Senioren He-
ren: Gino Pieternella 1.60 m;
JohnnyBaptist 1.45 m. Vetera-
nen Heren: Miguel Noguera
1.35 m.

VERSPRINGEN
D-jun. jongens:AllanArrindell
4.30 m; Theo Noguera 3.56 m;
Winston Ashby 3.55 m. D-jun.
meisjes: Anouschka Holiger
3.28 m;Oraima Croes2.94 m. C-
jun. jongens: Lenin Ashby
5.30 m; Shannon Croes 4.83 m.
C-jun. meisjes: Desiree Arrin-
dell 3.60 m; Gyneth Arends
3.38 m; Valeria Wernet 3.36 m.
B-jun. jongens: Michael Lucas
5.50 m; Oldrin Lacle 4.34 m. A-
jun. jongens: Anthony Illidge

5.93 m; Sen. Heren: Johnny
Baptist 5.48 m; GinoPieternella
5.18 m; Peter Schuit 4.95 m.
Vet. Heren: Miguel Noguera
4.89 m.
800 m B-jun. jongens:ItoWer-
net 3 min. 04; A-jun. jon-
gens:Richard Rodriguez 2 min.
19;AlexvanVugt2min. 34.Sen.
Heren:Frederick Paesch 2 min.
24; Gino Pieternella 2 min. 38.
Vet Heren: Miguel Noguera 2
min. 55.

80 m SPRINT
D-jun. jongens:AllanArrindell
12 sec. 00;WinstonAshby 12sec.
74; Theo Noguera 12 sec. 74. D-
jun. meisjes: Oraima Croes 13
sec. 20; Maruska Solognier 13
sec. 97; Anouska Holiger 14 sec.
51. C-jun. jongens: Lenin
Ashby 10 sec. 80; ShannonCroes
10sec. 89. C-jun.meisjes: Vale-
ria Wernet 13 sec. 23; Desiree
Arrindell 13 sec. 38; Gyneth
Arends 13 sec. 97.

100 m SPRINT
B-jun. jongens:MichaelLucas
12 sec. 71; Akh_n Lacle 15 sec.
57; Oldrin Lacle 21 sec. 50. A-
jun. jongens: Anthony Illidge
11 sec. 65; Alex van Vugt 13sec.
07. Sen. Heren: JohnnyBaptist
12 sec, 30; Gino Pieternella 12
sec. 38; Frederick Paesch 12 sec.
57. Vet Heren: Miguel Nohue-
ra 12 sec. 88.

Sport tussen Aruba
en Sint Maarten
SAN NlCOLAS—Gedurende
de Paasdagen is de jaarlijkse
sport- ontmoetingtussen Sint
Maarten en Aruba.

Ditmaal is het clubgebouw
van deWindward Islands Welfa-
re Association in San Nicolas,
het hoofdkwartier van de sport-
en sociale ontmoetingen. Op
sportgebied is dekrachtmeting
op de onderdelen: domino en
bellot.

UitSintMaartenwordenruim
dertig deelnemers verwacht. De
regering van Aruba heeft tro-
feeën beschikbaar gesteld voor
most outstanding bellotplayer
en most outstanding domino
player.

Man dood in
woning gevonden

ORANJESTAD — In een wo-
ningte SeroePretoewerd gister-morgen het stoffelijk overschot
gevonden van Nicolaas Vrolijk
(78). Dr. E. Lacle constateerde
ter plaatse dat de bejaarde man
een natuurlijke dood was ge-
storven.

zorgdeboek aan tebieden. Vanaf
morgen is het boek op de boek-
handels op Aruba verkrijgbaar,
waarbij Van Dorp Arubavoor de
distributie zorgdraagt.

Ook uitleg Sportlottonieuwe stijl

Softbalbondmorgen bijeen
ORANJESTAD — De jaar-

lijkse algemene ledenver-
gadering van Aruba Softball
Bond (ASB) wordt morgena-
vond omhalfacht indeverga-
derzaal van _vet Wilhelminas-
tadion gehouden.

Naast de bekende agenda-
punten als verkiezing van be-
stuursledenenverslagenvan se-
cretaris en penningmeester, zal
de voorzitter van de stichting
Sportlotto, Kenny Theysen, een
uiteenzetting geven van de
Sportlotto in nieuwe stijl. De

Aruba softball bond is namelijk
eenvandetrouweverkopersvan
lotto-formulieren. De enigekan-
didaat voor het voorzitterschap
is de huidige voorzitter Franci-
sco Chirino, die door de bond
kandidaat werd gesteld. Voor de
overige bestuurs-functies waren
kandidaat gesteld: Francisco
Dijkhoff (door Frisian Flag) en
door debond zelf: Crismo Ange-
la, JosephLarmonie, Edilio Mar-
tinus, Henry Amaya, Swinda
Henriquez, Boy Simonen Jacin-
toThiel.

Antilliaans verhaal aangeboden aan gouverneur

Ted Schouten: boek licht
bepaalde aspecten meer toe

ORANJESTAD — De heer
Ted Schouten, die tezamen
metLuis Daal hetboek "Antil-
liaans Verhaal" schreef heeft
vandaag hiervan een ex-
emplaar aan waarnemend
gouverneur mr Maximo
Crocs en minister van Wel-
zijnszaken mr Mito Crocs
overhandigd.

Ook bracht hij in gezelschap
van George Aal, directeur van
Van Dorp Aruba eenbezoek aan
deredactie van de Amigoe om
een exemplaar van hetgoedver-

SAMENWERKEN
TedSchoutenvertelde deAmi-

goe dathetboek niethetzelfdeis
als detelevisie- serie, die iedere
woensdagavond door Tele-
Aruba wordt vertoond. Schrij-
vers hebbenin hetboekverschil-
lendeonderwerpen, die in de tv-
serie niet voldoende tot uiting
kwamen, nader toegelicht. De
heerSchoutenisergenthousiast
over de prettige samenwerking
dieer met de heer Daal bestond
en de medewerking die allerwe-
ge werd ondervonden. Voor de
mensen die de tv-serie hebben
gezienen meerwillen wetenover
bepaalde hoogtepunten is het
boek uitermate geschikt.

We hebben er naar gestreefd
het boek conform deopdracht te
beëindigen, aldusTed Schouten,
over de status aparte omdat het
geheleboek handelt over deAn-
tillen van de zes toen Aruba nog
bij deAntillen hoorden. Daarom
aandachtaan de statusaparteen
in denabeschouwingen ook aan-
dacht aan de economische pro-
blemen ontstaan door het ver-
trek van Lago en Shell.

Poppentheater in San Nicolas:

Zaterdagmiddag De spin
SAN NICOLAS — In de

voormalige All Electric sales
winkel te San Nicolas wordt
zaterdagmiddag om vier urn-
een poppentheater opge-
voerd, waarbij "De spin* ten
tonele wordtgebracht diehet
er erg druk had — naar het
prentenboek van Eric.

De opvoering van dit stuk
houdtverband met de internati-
onale herdenking van de wijze
Maya indiaan Quetzalcoutt. In
de pre- Colombiaanse tijd werd
in Mexico en Noord Amerika de
AmazonespinRiniculei — als de
grotemoederspinvereerd. Zijgaf
het volk kracht van het licht en
dewaarheid.

TOMA-ACHT
Het solomonster poppenthea-

ter, dat aanstaande zaterdag in
San Nicolas "De spin"brengt is
eenkunst- therapeutisch thea-
ter, dat naar Indiaanse traditie
deze energie als dierpoppen in
grijpbarevormomzet. Inmiddels
is sinds de intrede van het pop-
pentheater in San Nicolas eind
verleden jaareen nieuwe Aru-
baanse figuur ontstaan, die de
naamkreegvan"Toma"en inve-
le stukkenvoor jeugd is terug te
vinden. Toten met het eindevan
deKinderboekenweek op 8 juli
aanstaande worden er acties ge-
houden die in het teken van To-
ma staan. Zoals tekenen en het
schrijven van Toma verhaaltjes
voor jongen oud. Nadere in-
lichtingenkunnen in deKinder-
bibliotheekvan de Nationale bi-
bliotheek wprden verkregen.

PLANNEN
Evenals bij de tv-serie is het

boek—dat doorWalburgpersge-
druktwerd—mede gefinancierd
door Sticusa,Oksan,enop Aruba
Unoca. fted Schouten die nu in
Nederland woont kon nog niet
vertellen wat zijn verdere plan-
nen zijn, maarin ieder geval zo-
als altijd, plannen heefthij zeker
en daarover zullen we spoedig
meer horen.

Bij zaalvoethal
laat Charlies-team
zege ontglippen

SANTACRUZ—IndepI.
off van de zaalvoetbal- c^Hpetitie behaalde Caiqu
een 9-6 overwinningopCl
lie's Barboozers.

Laatstgenoemde ploeg die bij
rust met 4-1 leidde, liet deze
voorsprong uit handen glippen.
Na het verstrijken ven dere,
mentaire speeltijd bleel
stand 6-6 gelyk te zijn. De v
strijd werd hierna met vijf*
minuten geprolongeerd en in dejl
ze verlenging wist Caiquetij
driekeer raak te schieten e
de overwinning met 9-6 bir>
te halen. Hubert Rozen_
scoorde vijf van negen Cak
tio-doelpunten.

Recreatie-fiets-
tocht Paasmaandag

ORANJESTAD — Het GoM
den Tulip Aruba CaribbeaHhotel organiseert op maa**
dag 4 april een Easter bik»!
tour voor toeristen en d*
plaatselijke bevolking.

De inschrijving is gratis vow]
deze fietstocht die besloteW
wordt met een barbeque tege^Eredelijke prijs. De start isomhal»
tien 's morgens op de paf*4keerplaats naast Hotel Centraw
Via de Nassaustraat gaat hw
naar de Vondellaan, Smithbott'j
levard, Paardenbaai- straat*
Driemaster- straat, Santa Hele"*
nastraat, Weg naar Ponton eW
Noord tot dekerk, rechtsaf bv
Rio Grande naar het Golden T**1
lip hotel. Muziek, —Rode Krui*— en politieauto's zullen me*",
rijden.

Derde deel Hl
personeel jaar
niet ziek gemeld

ORANJESTAD — Bij Holi-
day Inn Aruba werden 103
werknemers, die 32 procent
van het personeels- bestand
vormen, gehuldigd omdat z#
een jaarhebben gewerktzon*
der zich één keer ziek te
melden.

General manager, Brian
Reeve, sprakzijn waarderi-
voor het zeer lage ziekte- ver-
zuim. Hij zei dat ditfeit het hoge
moreel en de motivatie onder d]
werknemers aantoont. Di
gezondewerknemerskr.
certificaatuitgerei
voor hen gehouden cock-
party.

<&§& GOBIERNU DI KORSOU

UP SERVISIO DI LIMPIESA DI KORSOUm+U (SELIKOR)
PARTISIPASHON

Servisio di Limpiesa di Körsou (Selikór), ta pidi atenshon di publiko pa
KAMBIO TEMPORAL denkohementu di SHUHSI DI KAS.
Esaki ta nesesario en bista kv trük NO ta nasa BIERNE SANTU DIA 1 DIAPREL 1988.
E ruta ta kore DJASABRA DIA 2 DI APREL 1988 (DEN DIA ENTRE 7 ORDI MAINTA I 3 OR DI ATARDI. ENBES DI DJABIÈRNÈ DIA 1 DIAPREL 1988.
- Gosieweg - Amerikanenkamp - Muizenberg - StenenKoraal - Seru Fortuna -Suffisantweg - Cabo Verde - Monte Carmelo - Kanga - Dein - Waterloo -Rancho - Souaxkompletu - Juan Domingo.
Ounke kv DJALUNA DIA 4 DI APREL 1988 TA DOS DIA DI PASKU DI
RESUREKSHON, SELIKOR TA TRAHA NORMALMENTE.
Selikór ta pidi pa vn i tur tene kuenta kv e kambio temporal aki.
Pasa bon dia di fiesta i reflekshon i nos ta sigui konta kv bo kooperashon.

Hefe di Selikór,
""P*- RP> J.G. Francisco.

"" —in ■ _..__, ■■ -^—^—i—■-!■ ■ ——_ —.-.,„

S GOBIERNU DI KORSOU

ONTVANGER DI KORSOU

PARTISIPASHON
Ontvanger di Körsou ta partisipa kv entrante dia 1 di aprel 1988 tur ofisina
ouksiliar ta funshona korao sukursal di Ontvanger di Körsou.
Relashona kv e traspaso aki dia 31 di mart 1988 siguiente ofisina ouksiliar
ta sera pa publiko: - Rust; -Dokterstuin;

— Sta. Maria; — Brievengat;
— Janwe/Dominguito; — Montana.

Ta keda abri pa duna servisio na publiko, ofisina prinsipal di Ontvanger di
Körsou na Regentesselaan s/n, Giro na Scharlooweg 35 i sukursal di
Ontvanger diKórsou na Otrobanda.
ORARIO: Ontvanger di Körsou na Regentesselaan s/n ta di 07.45 te 11.45

di mainta i di 01.45 te 03.30 di merdia;
Giro na Scharlooweg 35 ta di 8 or te 2 or di merdia;
Sukursal di Ontvanger di Körsou na Otrobanda ta di 8 or te 2 or
di merdia.

E Ontvanger menshona,
Dept R.P. GJ_U. Leonora.

kR/W©JDatam Administraties N.V.
Datam is een administratiekantoorwelke naast administra-
tieve diensten ook organisatorische-automatiserings- en
bedrijfseconomische adviezen aan kleine en middelgrote
bedrijven verleent. ,
Alsgevolg van een gestage groei van onze praktijkzoeken
wij
A. ADMINISTRATEURS

(mnl./vrl.)

B/ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS
(mnl./vrl.)

Eisen voor de functies:
A. MBA-diploma een gestarte studie voor het SPD-

diploma strekt tot aanbeveling. Leeftijd ca. 25 jaar.
Enige jaren werkervaring in een administratieve
functie.

B. PD-diploma leeftijd ca. 20 jaar. Werkervaring niet
vereist.

Kandidaten dienenzichnaastverdere studie indevakdiplo-
ma's te bekwamen in het omgaan met computers alsmededienen zij zich kennis op het gebied van software te ver-
werven.
Kandidaten hebben na gebleken geschiktheid goede
doorgroeimogelijkhedenbinnen ons bedrijf.
Salariëring en deoverige arbeidsvoorwaarden (waaronder
een goede studiekostenregeling) zijn afgestemd op de ei-
sen die gesteld worden.
Gegadigden worden verzocht schriftelijk (onder overleg-
ging van diploma's) tereageren.

k_WweJDatam Administraties N.V.
Kaya Flamboyan 5
P.O. Box 3082
Curacao
T.a.v. de heer J.LA.M. Hoos.

jS OPENBARE AANBESTEDING
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao maakt be-
kend deaanbesteding van:

BESTEK D.O.W. no. 88-05
"Het onderhouden van diverse asfaltwegen met
bijkomende werken".
INLICHTINGEN:
Inlichtingenzullen worden verstrekt tenkantorevan deDienstvan
OpenbareWerken (afdeling CivieleTechniek) op 6 april 1988om
9.00 uurv.m.
NOTA VAN INLICHTINGEN:
De eventuele nota's van inlichtingen en wijzigingen liggen vanaf
13 april 1988 ter inzage op de Dienst van Openbare Werken en
worden aan dekopers van een bestek toegezonden.
INSCHRIJVING EN AANBESTEDING:
De inschrijving dient, in eengesloten enveloppe waarop duidelijk
het besteknummer en de omschrijving zoals vernield op het ti-
telblad te worden gedeponeerd in een daan/oor bestemde en als
zodar' jaangeduide bus op de tweede verdieping van het Be-
stuurskantoor, Concordiastraat 24, tot uiterlijk op 20 april a.s. om
10.00 uur v.m. wanneer de opening van de inschrijvingen zal
plaatsvinden.
BESTEKKEN:
De bestekkenen de daarbij behorendebescheiden zijn vanaf he-
den bij de Dienst van Openbare Werken te Parera te verkrijgen
tegen betaling van Na/.350.- per stuk.
Namens het Bestuurscollege voornoemd,
Het Hoofd van Dienst OpenbareWerken
A. Th. deJongh, M.C.E.

l
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VIER ONGESLAGEN PLOEGEN IN JEUGD BASEBALL-COMPETITIE
Eerste winst voor C.W.P. tegen Hertz

MarchenaHardware moet in Senior
League buigen voor Zwitsal: 10-6

WILLEMSTAD—De eersteronde inde jeugdbaseball- com-petitie van de Curasao Little League is gespeeld. Zowel deLittle League alsdeSeniorLeague afdeling wordtaangevoerdfloor ongeslagen ploegen.In deLittleLeaguewerd slechtséén wedstrijd, in deLiga Pa-
°ao» gespeeld tussen C.W.P. en Hertz.Curasao Wire Productsbehaalde in zijn vijfde competitiedueleindelijk deeerste over-winning: 7-4.In de SeniorLeague werden in totaal acht wedstrijden ge-
jjpeeld.De competitieleiderkon daarna ook in deze league de
*t»nd opmaken, daar alle teams vijf duels achter derug had-oen. Men had daarvoorwel devrijdagavond nodig.

In de Little League werd één
f,f .gespeeld. In de Pabao-Wdeling werd zaterdagmiddag«e ontmoeting tussen C.W.P. enHertz afgewerkt. Beide ploegen

«adden voor aanvang van heta«el nog niet het zoet der over-
winningmogen smaken. Gezien<je stand van beide teams op dej^nglijstmocht geenhoogstaand
paseball worden verwacht. In to-
J^alwerden er dan ook maarvijf
"onkslagen geproduceerd. Dea .ie van C.W.P. leverde ui-
teindelijk zeven runs op. Hertz,
jjatslechts driekeer misgreepin
Jetveld tegenover de vijfkeerfloor C.W.P., kwam echter niet
eerder dan twee hits en vierruns. Beide Hertz-hits kwamenvanaf het slaghout van Sherlock
°emeleer. Winnende werper
Kenneth Winklaar nam zelfeenJan de drie C.W.P.-hits voor zijn
«jekening. Kendall Payne werdac verliezende werper.

SENIORLEAGUEIn de Senior League was hetProgramma nogal achterop ge-
aakt. Daardoor was het nood-2a«elijk dat ook op de vrijdaga-

vond een tweetal duels werd af-
gewerkt.

Kodela kreeg van MasProduc-tions een ongenadige afstraf-
IlQg- Etherly Le Bast gooide een
Perfect-game. De 23-0 no-hit-no-J^zege is er een waar hij trots
?. «anzijn. Zijn ploeg sloegmaar
,etst 15 honkslagen en maakte

«echts 1 veldfout. Deze cijfers
v ,*en schril aftegen de acht

e"MO_ten van Kodela, dat noggeen overwinning boekte., beider Muebles Kennedyneeft gezien de cijfers toch wel
Moeite metPet Care gehad. Eu-gene Hooi werd dankzij denipte»-5 winst winnende werper,
jnaarmoest toezien hoezijnveldenter hem vier keer misgreep,

keer meer dan Pet Care. De
"ter PetCare-hits werden gesla-gen doorRobert Willems enWig-
"er Martes. Augustin Diaz sloegv<*>r MueblesKennedy 1 uit 1.

ZATERDAGMIDDAG
ret Care had de slaap nog

jjiaarnauwelijks uit de ogen«ewreven of men moest alweer"Streden. Nu was A.B.N, de te-

genstander. Hetwerd eentrieste
wedstrijdvoor Pet Care. Hadden
ze in de wedstrijd tegen leider
MueblesKennedy nog behoor-
lijkpartijkunnenbieden, nuwas
de ploeg een gemakkelijk te be-
strijden tegenstander. Pet Care
maakte zeven veldfouten, en
sloeg slechts drie hits, welke
slechts één run opleverde.
A.B.N, won het duel onder lei-
dingvan werperChester Belioso
met8-1. MichellPaula wasmet 1
uit 1 deenige slagman met een
perfect slaggemiddelde. A.B.N,
boekte zijn derde overwinning
dankzij zeven hits en slechts
twee veldfouten.

DON NICHO HURTADO
De anderetwee duels opdeza-

terdag speelden zich in hetDon
Nicho Hurtado ballpark te Otra-
banda af. Libby's versloeg het
onderaanstaande Ennia Caribe
met 7-2 en Zwitsal was in het be-
langrijkste duel van de dag de
baas over de tot dan ook nog on-
geslagen ploeg van Marchena
Hardware: 10-6.

Tot aan zaterdagmiddag leid-
den Zwitsal én Marchena
Hardware in de Liga Pabao on-
geslagen. Beide ploegen kwa-
men in totaal tot een zevental
honkslagen, waarbij Zwitsal het
er voordeligst uitkwam: 10-6, dit
ondanks het feit dat dé ploeg
achter winnende werper Orlan-
do Eduarda een keer meer
misgreep dan Marchena
Hardware: vier tegen drie. De
homerun, die Vernon Pieternel-
lasloeg was echter niet voldoen-
de om zijn ploeg de zo begeerde
overwinningte geven.

Werper Russel Pourië heeft
Libby's zijn tweede winstpartij
bezorgd. Hij was zowel verdedi-
gend als aanvallend de man
waar rekening mee moest wor-
den gehouden. Verdedigend
stond hij slechts twee honksla-
gen toe en aanvallend sloeg hij
zelfdrievan deachthitsvoor zijn
ploeg. Verliezende werper Jona-
than Morales zag Ennia vier
keer falen in hetveld.

ZONDAG
Als herboren trad Kodela op

zondagmorgenaan tegenA.B.N.
In tegenstelling tot het vernede-
rende duel vrijdagavond tegen
Mas Productions (0-23), wist de
ploeg nu goed partij te geven.
A.B.N, won met 13-10,maar bei-
de ploegen sloegen nagenoeg
evenveel hits, Kodela 10 en
A.B.N. 11. De fouten gemaakt
doorbeide ploegen waren ook al-
leszinsredelijk: tweemaal greep
elke ploeg mis. Winnende wer-
perKetwin Godfried sloeg zelf 3
uit3. De wedstrijd mag hij dan
wel hebben gewonnen als wer-
per, maar de werpervanKodela
was aan slagbeter. Deze bereik-
tezelfs een score van 4 uit4.

VOLDOENDE INSPIRATIE
Zwitsal had een dag later nog

voldoende inspiratieover omook
het dueltegen Ennia toteen goed
einde te brengen. Het werd een
17-2overwinning. Veelhonksla-
gen bij Zwitsal (10) en veel fou-
ten bij Ennia (8) waren de oor-
zaakvan defors uitgevallen sco-
re. Winnende werperRobertson
Josefa was samen met Abigael
Rosales degene diedebal over de
omheiningvanhet stadionsloeg.
Djuric Pietersz (Zw) en Sandro
Cathlin(En) sloegenbeiden 2uit2.Eerstgenoemde hadookdedag
ervoor aanvallend een grote in-breng in de overwinning op
Marchena Hardware gehad.

Marchena Hardware herstel-
dezich goedvan denederlaag dedag ervoortegen Zwitsal. Onder
leiding van de goed werpende
(een ook slaande) Mark Valies
werd een 10-3 overwinning ge-
boekt op Libby's. Een foutloosspelend Marchena Hardware

hadaan zevenhitsvoldoende. De
scorekon zo grootwordendoorde
5 veldfouten van Libby's achter
het werpenvanGiovanni Isebia.
Mark Valies en Eurnich Isenia
sloegen een homerun voor
Marchena Hardware.

Sport in het Kort
9°LF/PONTE VEDRA- Dek^rikaan Mark McCumber
VWi goiftoeniooi van Ponta
Mrph. j (F">rida) gewonnen. Hij
_iv!r daarmeekampioen van het
en?.eS?lonele Amerikaanse cir-"Jt Zijn landgenoot Mike Reid£_? *weede, Fultom Allem uit

werd derde.
0-0-0-0-0

-«t peperdure OlympischetoS "
van Münchentöykt een

Wee«t
e Q?V.e8,terin8 te zi Jn 8e"ömdsdesluitingsceremo-fti^Van _l972 Passeerden 67,1

?*W*n betalende bezoekers deSV^ten van het stadion, dat in
isgP^ode 62 keer uitverkocht
beh Weest- De jaar-omzetvan de
v<H)r ïql^^-.^PPy }>?droeS

l*° 1 25 miljoen gulden.
TEMxT-r, 0-0-0-0-0Wi^1?/ MELBOURNE-
ohh.. edon-kampioen Pat Cash
I%v___nkt in het Australische
niet i nupteam

' dB4van 8 toten
_Var.vü-apFil in Parijs tegen
Kristi jk uitkomt- Anne-Brit
van d_f B̂en'de Noorsevriendingendil^UBtraliër> verwacht te-
de KgT«Jdeen baby. Cashwilby

"öorte aanwezig zijn.

gevSN/ZANDVOORT-Het
Het ÏZ 0m deEuropese titel in
liaanrg_ttBßwicht tussen de Ita-C,., a?ceBCO Damiani en de
22
den ? m Forli worden getorn-
deD.o^ankelyk waB VeronaPJaats van handeling.
Vr_wr_. 0-0-0-0-0JOETBAL/CAIRO-DeEgyp-
Ö? Voetba»>ond heeft rijn*2ï ««^MikeSmith ontsla-
Va_ k ?ens*P°vereresultaten
het _-iuatlonaleteamtij^ns
dat £^,kaans kampioenschap,"**" werd gewonnen door Came-

roim. Titelhouder Egypte werd
in dekwartfinale uitgeschakeld.
Een woordvoerderzei datSmith,
die eerder bondscoach was van
Wales, vervangen zal worden
dooreen andere buitenlander.

0-0-0-0-0
VOETBAL/GENUA—De Itali-
aansevoetballer Vialliheeft zyn
contract met Sampdoriametvier
seizoenenverlengd. De 23-jarige
spits van het nationale elftal
blijft tot 1992 in dienst van de
eerste divisieclub. Vialli stond
bij een aantal andere clubs in de
belangstelling. AC Milan zou
zelfs dertig miljoen gulden voor
de schotvaardige aanvaller wil-
len betalen.

0-0-0-0-0
VOETBAL/LONDEN —DeAr-
gentijn OsvaldoArdiles speelt de
rest van hetseizoenvoor detwee-
de divisieclub Blackburn Ro-
vers, dat met dekomst van de35-
-jarigemiddenvelder, diede afge-
lopen jaren voor Tottenham
Hotspur uitkwam, de terugkeer
naar de hoogste klasse hoopt te
bewerkstelligen. TrevorFrancis
keert opdeEngelse velden terug
na eenkortstondig avontuur bij
Glasgow Rangers. Francis te-
kende voor Queens Park Ran-
gers.

0-0-0-0-0
BOKSEN /BANGKOK — Sa-
muth Sithnaruepol uitThailand
heeft de wereldtitel in het mini-
vlieggewicht van de EBF opzijn
naam gebracht. Hij won in de
elfde ronde door knockout van
Pretty Boy Lucas uit de Filipy-
nen. De titel was vacant.

0-0-0-0-0
__WEMMEN/MEDELUN—De
Colombiaanse stad Medellin
heeftzichkandidaat gesteldvoor
de strijd om het wereldkampi-
oenschap zwemmenin 1994.

DE STANDEN
De standen na deeerste ronde

in de Little en Senior League
zijn:

Little League:
Liga Pariba:

1.Fria 5-0
2. Pinochio 4-1
3. A.B.N. 3-2
4. Fort Nassau 2-3
5.C.W.P. 1-4
6. Hertz 0-5

Liga Pabao:
1. MarchenaHardware 5-0
2. Amalie 4-1
3. Libby's 3-2
4. Coca Cola 2-3
5. Cindu 1-4
6. Aegon 0-5

SeniorLeague:
Liga Pariba:

1. MueblesKennedy 5-0
2. Kodak 4-1
3. A.B.N. 3-2
4. MasProduction 2-3
5. Pet Care 1-4
6. Kodela 0-5

Liga Pabao:
1.Zwitsal 5-0
2. Marchena Hardware 4-1
3. Malta Amstel 3-2
4. Libby's 2-3
5. Cindu I_4
6. EnniaCaribe 0-5

Nederlandse bondscoach wijst remise aanbod af
Nationaal kampioen Smith
verliest van Van Wijgerden

WILLEMSTAD—De inter-
nationaal meester Cor van
Wijgerden, dieopuitnodiging
van de Nederlands Antilli-
aanse schaakbond naar Cu-
racao is gekomenom een hel-
pende hand te bieden bij het
verhogen van het schaakni-
veau opons eiland,heeft zon-
dag tegen de nationaal kam-
pioen Alvin Smith een partij
schaak gespeeld en ge-
wonnen.

Smith, die met wit speelde
werdmeteenmet een verrassen-
deverdediging van Van Wyger-den geconfronteerd, de Pirc-verdediging. Zwart fiancheteer-de zijn koningsloper en blok-keerde hetcentrummet eenpion
op e5, met het doel dewitte ko-ning met paard, loper en dame
aan te vallen.

DeAntilliaanse kampioen be-
handelde deopeningkeurig. Tot
aan deeerste tijdcontrole waren
er geen duidelijke winstkansen

voor een van beide schakers te
constateren en de aanwezige
schaak-enthousiasten dachten
reeds aan remise. Een remise-
aanbod van Smith werd echter
tot twee keer toe niet door Van
Wijgerden, debondscoachvan de
Koninklijke Nederlandse
Schaakbond, geaccepteerd.

TIJDNOOD
Bij het naderen van detweede

tijdcontroleraakte Smithechter
in een nijpende tijdnood. Op de
51e zet overzag hij de dekking
van de zwarte toren op b4en
sloeg de pion h4. Hij verloor
daardoor net veld f4, waardoor
depoorten in deverdedigingvoor
het zwarte paard wyd openwer-
den gezet. Depion onf2gingver-
loren. De oprukkende vrij-

Êionnen op de e- en f-lijn
rachten daarna de winst voor

zwart. Op de 60e zet schudde de
Antilliaanse kampioenVanWij-
gerden de hand en legde zyn ko-
ning neer.

Van Wijgerden na afloop van
departij: "Hetwaseen leuke par-
ty met een stugge verdediging
van wit. Zwartkwam ietsbeter
uitdeopening, en behoedde zich
met een listige dame-ruil voor
het ergste. In het eindspel bleef
zwart beter en een passieve ver-
dedigingvan Smithmaakte hem
het slachtoffer van eenfinesse."

De reactie van Alvin Smith:
"Ik speeldeondereen zware druk
en moest voorzichtig zijn. Hier-
doorkwam ikintijdnooden over-
zag de torenopb4. Die pion op h4
slaanwas fout.

Hetverloop vandepartij vindt
u elders op desportpagina.

Smith - Van wijgerden
zet voor zet bekeken

WILLEMSTAD—Depar- 22 De3xe4 De7-c.tij tussen de internationaal 23 Tel-e3 Dc,^meesterenbondscoachvande 24«_2_.3 TMWKoninklijke Nederlandse S'ïvfi. wï*Schaakbond(KNSß),Corvan tSÏÏ wK?Wijgerden welke op ons ei- 27. c4xbs c6xbsland verblijft om het schaak- 28 a2-a4 Pe7xfsniveaualhiertrachtente ver- 29!a4xb5 TfB-f7hogen door lessen en cursus- 30 Te4-a4 TdB d7sen te geven aan de jeugden 3^ Ta4_4 Td7-d3deouderen, enonze nationaal 32!Kgl-g2 Tf7-b7kampioen Alvin Smith, had 33] Tal-a6 Td3 _16hetvolgende zetten verloop: 34.Tb4-a4 Td6xa6
Wit: Smith(Cur) «SftSt 'KESZwart:VanWijgerden(Ned) 36.Ta6^7t Kg7-g6

PIRC-verdediging gggi ggj
?'S?« «S 42.Tc5-a5 Tb4-b6JTfc? PeS-ffi 43.Ta5-c5 Pd6-f5J"p?i"?. 0 0 44.Tc5<4 Ke€-d5
fiOO c7-c6 «-fl*** Pfs-d4
7MM DdsS «Ta^aöt Kds-e6sK-p. e7^s 47Ta5-a3 Ke6-f5?"-_-"? -f__S 48.Ta3-al Tb6-b5
i9nn^5i w£m 49.Ta1-bl Tbs-b4ii'SSS Sm? 50Tbl-b2 hs"h4ÏJ'-^tt t?M 51.g3xh4 gsxh4nittrf kIÏÏ 52._>d2-f3 _?d5-e6
-ÏÜSP phvS 53.Pf3-d2 Pe6-f4t.tftt'2 555 54.Kg2-h2 Pf4-d3i«Sn^f Philï 66.T_2.bl Pd3xf2ItppA I££ 56.Pd2-c4 Pf2-d3
lSPtórt 57.Tb1-flt Kfs-e619Pg!-fst L<____ 58.Pc4-d2 f6-f5
2o!e4__fs TaB-d8 S"SS_S ________
21.U3-e4 Pcsxe4 ftop. K<**s

SPORT AGENDA
MALTA AMSTEL

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

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

BOWLEN
Inf. Bowling- toernooi in BowlingCenterDa-
macorvan 09.00-22.00 uur.
VOETBAL (Copa Qasora)
18.30uur VictoryBoys vsDrust Arbeidzorg;
20.00 uur Ennia Caribevs SDK - SOK.

DALLAS - Mats Wilander
(rechts), die op defoto defelicita-
ties in ontvangst neemt na zijn j
overwinning in definale van het
tennistoernooi van Key Biscane,
heeft voor het Grand Prix toer- j
nooivanDallas moetenafzeggen. I
Hij is geblesseerd.

Hij wordt vervangen door>Martin Jaite.De Argentijn staat i
veertiende op dewereldranglijst.
OoklvanLendlisafweziginDal-
las.Hij is ook geblesseerd.

Vier halvefinalisten bekend

Vanavond halve finales
om de CopaGasora in SDK

WILLEMSTAD— De strjjd
om deGasora Cupisineen be-
slissende fase gekomen. Alle
poule-wedstrijden zijn ge-
speelden devier halvefinaUs-
ten zijn bekend. Vanavond
wordt gestreden om een fi-
nale-plaats.

In een rechtstreeks treffen
tussen Victory Boysen SUBT in
deveteranen-poule heeft Victo-
ry Boys eenplaats in dehalve fi-
nale weten te bereiken. De club

uit SantaRosa won met 1-0van
de SUBT-veteranen. Het doel-
punt werd gescoord door de
vroegere aanvaller van Jong
Holland, Erwin 'Basjot'
Godfried.

De winnaar in poule B doet
niet mee aan de halve finale-
wedstrijden. Bevolking heeft ge-
durende de dagen dat de wed-
strijden voor de halve finale en
definale wordenafgewerkt, ver-
plichtingen in Venezuela. De
wedstrijd-commissie heeft, zo-
dra dit bekend was, nummer
twee in depouleaangewezen, als

halve finalist. Dit is Dienst Ar-
beidszorg.

De halve flnale-wedstrijden
worden vanavond in het Sentro
Deportivo Kórsou gespeeld. Om
18.30uurwordtVictoryBoysve-
teranen -Dienst Arbeidszorg ge-
speeld. Daarna volgt om 20.00
uur destrijd tussen Ennia Cari-
be en S.D.K.

De wedstrijden zyn vrij toe-
gankelijk.

De eindstanden in de poule
zijn:
Poule A:
1. Victory Boys 5 9
2. Scherpenheuvel 58
3.5.U.8.T. 57
4. Sithoc 55
5. DeKoning 52
6. Jong Colombia 50
Poule B:
1. Bevolking 59
2. Dienst Arbeidszorg 57
3. Isla Shop 55
4. Brandweer 55
5. Selikór 53
6. Kodela 51

Poule C:
1. Ennia Caribe 58
2.A.L.M. 5 7
3.F.K.P. 55
4. Maduro'sBank 5 5
5. Insp. derBelastingen 5 4
6. CaféDans laRue 51
Poule D:
1. S.D.K. 5 9
2. Centr. Madeirense 5 7
3. Segas 5 5
4. Curinta 5 3
5. Anthony Veder 5 3
6. Pierson Heldring 5 3

Relayteamdames
wel bij Triathlon

WILLEMSTAD — In het
verslag van de Amigoe over
de Curasao Triathlon is abu-
sievelijk vermeld dat er geen
dames relay-teams hebben
meegedaan.

Dit is echter niet juist.
Er hebben wel vrouwelijke

relay-teams aan de Curagao
Triathlon deelgenomen. Het
sterkste trio was Ida-Louise
Smit, Angelique Janga en
Marie-José Schoop met een
tijdvan 2.46,45.Op detweede
plaats eindigde hetteam met
Sieglinde Lendering, Nel
Geerings en Arianne Promes
(2.48,11).De derdeplaats was
voor Geraldine Martis, Elsa
van Drunen en Erna Griffith.
Zij hadden een totaaltijd no-
digvan 3.03,07.
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KERK VRAAGT STERKE MAN OP TE STAPPEN
SELA wil eind aanAmerikaanse maatregelen

VS zeggen Noriega wacht aan
PANAMASTAD — Latijns

Amerika, samen methetCari-
bische gebied, verenigd in
SELA, heeft aan de Verenig-
de Staten gevraagd onmid-
dellijk zynmaatregelen tegen
Panama op te heffen. HetLa-
tijnsamerikaanse econo-
mische systeem (SELA)
neemt een verzoek van Pana-
ma voor nood- hulp in over-
weging. Dit Sela-verzoekvalt
samen met een duidelijke
waarschuwing van Ameri-
kaanse kant aan het adres
van Panama's sterkeman ge-
neraal Manuel Antonio No-
riega dat aan het geduld in
Washington eeneindekanko-
men,voorwatbetrefthetbru-
te optreden van zijn troepen
tegen demonstranten en ook
tegen Amerikaanse
staatsburgers. De leidingvan
dekatholiekekerk van Pana-
ma heeft zich gevoegdbij het
koor van hen die om hetver-
trek vanNoriegaroepen.

Het SELA-beraad hadplaats
in de Venezolaanse hoofdstad.
De 22 landen welke aanwezig
waren en welke in ideologische
snitvariërenvan derechtse dic-
tatuur Chili tot zijn communis-
tische tegenhanger Cuba waren
het met elkaar eens dat de VS
hun economische sancties tegen
Panama snel moeten inslikken.
In de gezamenlijke verklaring
staat verder dat men "in een
geestvan solidariteit" het Pana-
mese verzoek bekijkt voor hulp.
Volgens minister Jorge Abadia
van Buitenlandse zaken van Pa-
nama is voedsel hard nodig eve-
nals benzine en medicijnen.

KOLOS UIT NOORDEN
Bij monde vanzijn woordvoer-

der Marlin Fitzwater heeft het
Witte Huis Noriega de wacht
aangezegd. Dit gebeurde naar
aanleidingvan incidentenwaar-
bij ook Amerikaanse verslagge-
vers hard werden aangepakt
door politiemannen die een
persconferentieopbraken van de
Nationale burger- kruistocht in
het hotel waar de buitenlandse
pers logeert. "Het is, denk ik,
duidelijk, dater grenzen zijnaan
deactiviteitvanmeneerNoriega
en grenzen aan ons geduld", al-
dus Fitzwater. "Het is altijd ons
principe geweest dat wij Ameri-
kaanse staatsburgers zo goed
mogelijk beschermen. Hoewel
wij hebbengezegd datwij niet de
bedoeling hebben militair op te
treden is hetbelangrijk crop te
wijzen dat er grenzen zijn". Zo
voegde hij er voor alle duidelijk-
heid aan toe.

President Ronald Reagan van
de Verenigde Staten en zijn
naaste adviseurs houden de toe-
stand in Panama in het oog en
overwegen hoe depolitieke crisis
in het strategisch belangrijke
Middenamerikaanse land tege-
moet moet worden getreden. Zo
zei Fitzwater. Vrijdag nog had
Reagan militairoptreden in Pa-
nama verworpen. Hij maakte
toen duidelijk dat de Verenigde
Statenniet graag gezienworden

als de "grote kolos van het
Noorden".

WARE AARD
In deKanaal- zone- bevinden

zich tienduizend Amerikaanse
soldaten. Daarnaast zijn er nog
zon veertigduizend familie- le-
den van deze militairen. Ge-
vraagd naar de status van deze
soldaten zei Fitzwater dat er
geen wijzigingen zijn. "Maar ze
zijn daaren ze staanterbeschik-
king, waarvoor weze ook willen
inzetten". De woordvoerder zei
nog dathij "enkel onze woede"
kan uitdrukken over de manier
waarop Amerikaanse persmen-
sen zijn behandeld maandag in
Panama ."Het regiem Noriega
toont zijn ware aard. Het is wan-
hopig enbevreesdvoor zijneigen
yolk en een vrijepers".

De afgezette president Eric
Arturo Delvalle heeft om mili-
tair ingrijpen gevraagd. Hij

vroeg om ïeaere actie welke ge-
rechtvaardigd is om Noriega te
verdrijven. Zo zei de Panamese
ambassadeur JuanSosa dieDel-
valle is trouw gebleven. Volgens
Delvalle heeft het Panamese
volk alles geprobeerd om het
vreedzaam te doen. Een van de
mogelijkheden acht hij het stu-
ren van "een commando-achtige
eenheid om hem (Noriega) te ar-
resteren".

Dekatholieke kerk, dieals in-
vloedrijk wordt omschreven,
maakte dinsdagbekend datmen
generaal Noriega heeft ge-
vraagd af te treden en dat men
bemiddeling heeft aangeboden
tussen Noriega en zijn te-
genstanders voor een "vreedza-
me en constructieve oplossing
van debinnenlandse crisis". Het
was voor het eerst dat dekerk
zich in het openbaar plaatst
achterdeeis van deoppositie dat
Noriega zal opstappen.

Geen ramp
Franse Mirage stort neer
bij driekerncentrales

MUNCHEN —Vlakbij driekerncentrales in deWestduit-
se deelstaat Beieren is
woensdagochtend een ge-
vechtstoestel van de Franse
luchtmacht neergestort. Dit
heeft de politie vanLandshut
meegedeeld. De Mirage
kwam in een bos terecht op
nog geen twee kilometer van
de nucleaire centrales Isar I
en Isar II in Ohu en de geslo-
ten kerncentrale Niede-
raichbach. De piloot van het
toestel is om het levei. ge-
komen.

Een woordvoerder van het
Beierse ministerie van Binnen-
landse Zaken deelde mee dater
geen enkel moment een
kernramp heeft gedreigd. Isar I
en Isar II zijn beveiligd tegen de
gevolgen van een neerstortend
vliegtuig, zo voegde hij eraan
toe. Of de in 1974buiten bedrijf
gestelde kerncentrale Niede-
raichbach ook van zon beveili-

ging is voorzien is niet bekend.
Deze centrale, die slechts
achttien dagen in gebruik is ge-
weest, staat op hetpunt te wor-
denontmanteld.

Het luchtruim in de directe
omgeving van dekerncentrales
is verboden gebied voor het
luchtverkeer. Er wordt een on-
derzoek ingesteld naar de
omstandigheden waaronder het
toestel toch in dat verboden ge-
bied is gekomen.

Het ongeluk was het gevolg
van een botsing tussen twee
Franse Mirages tijdens
laagvlieg-oefeningen. Hettwee-
detoestel is zonder schade terug-
gekeerdopzijn militairebasis in
Straatsburg.

De Westduitse autoriteiten
hebben de plaats van het onge-
luk tot militair gebied ver-
klaard. Eerste metingen hebben
aangetoond datookbij hetneer-
gestorte vliegtuig geenradioac-
tiviteit gemete>t is.

Via instelling voor ontwikkelingplatteland

Broer ex-president
Zuidkoreabekent corruptie

SEOUL — Chun Kyong-
Hwan,een broervan deZuid-
koreaanse ex-president Chun
Doo Hwan,heeftvandaagbe-
kend zich schuldig te hebben
gemaakt aan fraude en cor-
ruptie. Hij heeftals directeur
van een officiële instelling
voor plattelands- ontwikke-
ling Saemaul zichzelf ver-
rijkt "Gisteren(dinsdag) ont-
kende hij nog alles.Maar van-
daagheeft t_y de meeste aan-
klachten van corruptie be-
kend",zeiKang Won-Dvan de
Zuidkoreaanse centrale re-
cherche.
Chun sloeg kennelijk door toen
hij tijdens urenlange verhoren
tot diep in de nacht geconfron-
teerd werd met verklaringen
van vijf medewerkers van Sae-
maul dieal in staatvanbeschul-
diging zijn gesteld wegens cor-
ruptie. Chun zou minstens 17,7
miljoen gulden ineigenzak heb-
ben gestoken sinds hij in 1981
door zijn broer werd aangesteld
als directeurvan Saemaul.

Saemaul werd in de jaren'70
door de later vermoorde presi-
dentParkChung- Hee opgericht
voor de ontwikkeling van het
platteland. De organisatiegroei-
de onderChun Kyong- Hwan als
kool. Op het ogenblik zijn ruim
achtmiljoenKoreanenerbijaan-
gesloten en het kapitaal be-
draagt 42 miljoen guldenverge-
leken met 15,2miljoen guldenin
1980,zo berichtten kranten.

De vorige maand afgetreden
president verblijft op het

LONDEN — Een gematigde ka-
tholieke politicus in Noord- lerland
heeft dinsdag gezegd dat politieke
besprekingen zijn begonnen waar-
van hijhoopt datzij zullen leiden tot
beëindigingvan 20jaarondergronds
geweld in deBritse provincie.

ogenblik in de VS. De Zuidkore-
aanse oppositie vindt dat hij
moet terugkeren om uitleg te
verschaffen. De oppositie-partij-
en hopenpolitieke munt te slaan
uit dezezaak in het zicht van de
parlements- verkiezingen die
volgende maand worden ge-
houden.

ESCOBARS VLIEGTUIG
Caracol meldde dat de PG al

was afgetreden niet lang nadat
eenvliegtuig, datvoor hetdrugs-
transport werd gebruikt en dat
in beslag was genomen door de
autoriteiten, was gestolen van
eenmilitairebasis.Dit vliegtuig
zou daarna zijn geland op het
landgoed vandebroervandePG.
Andere berichten willen dat de
PG pas dezer dagen is afge-
treden.

Van depiste werd gebruik ge-
maakt dooreenvliegtuig dat toe-
behoorde aan Pablo Escobar, die
dezer dagen wist te ontkomen
aan aanhouding door het leger.
Het betrokken vliegtuig is in-
middels vernietigd doorhet Co-
lombiaanse leger. Escobar is de
leidervanhetKartel vanMedel-
lin. Om zijn uitlevering is ge-
vraagd door Washington. Bij de
recente actietegenEscobarheeft
men beslag gelegd opbandopna-
men en documenten waaruit
blijktdater bandenbestaan tus-
sen hooggeplaatste functiona-
rissen met de drugsmaiïa. Met
name werden rechters genoemd
en functionarissen bijhet Open-
baar Ministerie.

VERPLICHT
Inzijn ontslag-briefzegtdePG

dathij zichvan eenwaarde- oor-
deel onthoudt over hetoptreden
vanzijnbroer. Ikkan slechtszeg-
gen dat ik hetbetreur, aldus de
ontslag- brief. In zijn antwoord-
brief verwijst president Barco
naar "de omstandigheden welke
goed bekend zijn en welke heb-
ben geleid tot het verzoek. Uw
motieven en deaardvanhet ont-
slag- verzoek verplichten mijhet
aan te nemen, aldus de presi-
dent.

Deze wyst er op dat de goede
staat van dienst vandeaftreden-
de PG algemeen bekend is. De
Colombiaanse president ver-

wijst ook nog naar hetalgemeen
erkende rechts- beginsel dat
men iemand alleen aansprake-
lijk kan stellen voor dedoor hem
ofhaar persoonlijk bedreven da-
denen niet voor die van iemand
anders. Eveneens herinnert de
president eraan hoeAlfredo Gu-
tierrez Marquezonder"droevige
omstandigheden" zijn taak had
aanvaard eind januari. Name-
lijk na de moordaanslag op zijn
voorganger Carlos Mauro Hoy-
os. De scheidende PG wordt be-
danktvoorzijn inzetvoor de goe-
dezaak. Mauro Hoyos werdver-
moord door huur- moordenaars
in opdracht van de drugshandel.

Brecht in
Spaans in
New York
NEWYORK—Deopvoe-

ring van het toneelstuk
'Los fusiles de Ia senora
Carrar' door de Portori-
caanse toneelgroep TRP
van New York heeft een
goedepers gekregen.

Het is de Spaansevertaling
van een in 1937 geschreven
stuk van Bertolt Brecht over
de Spaanse burgeroorlog. De
regie berustte bij de Chileen
Alejandro Quintana die het
toneelstuk heeft bewerkt. Hij
woont sedert deval van presi-
dent Dr. Salvador Allende in
de Duitse Bondsrepubliek en
maakt deel uit van de regie-
groep van het Berlijnse en-
semble, een toneelgroep wel-
ke indertijd door Bertolt
Brecht werd opgericht.

Sinds veertien jaar

Oppositie op beeld buis in Chili
SANTIAGO — Voor het

eerst sindsbijna veertien jaar
waren vertegenwoordigers
van deChileense oppositie op
de tv te zien en wel op de tv-
zender van dekatholieke uni-
versiteit. Deze bereikt hethe-
le land.

Vier leiders van de Christen-
democratische partij werden
door journalisten ondervraagd
in een 75 minuten durend prog-
ramma. Deregering werd daar-
bij aangeduid als dictatuur. De
christen- democraten drongen
aan ophet Nee stemmen bij het
komende referendum waarbij
men zijn goed- of afkeuringkan

uitsprekenover dedoorhetïeger
en de politie voorgestelde presi-
dents- kandidaat.
Hoogstwaarschijnlijk is dat Au-
gosto Pinochet, maar dan moge-
lijk als generaalbuiten dienst.

Hetwas heteersteprogramma
van een wekelijkse seriewaarin
de wettig erkende partijen mo-
gen optreden. De zender van de
katholieke universiteitstaaton-
derbeheer van deregering en de
katholieke kerk en is overal in
Chili tezien en tehoren. Eerder
dit jaarbegon de tv- zender van
de Nationale universiteit met
wekelijkse politieke debatten
maar buiten de hoofdstad was
dezezendernauwelijkstehoren.

Colombiaanse PG neemt ontslag
Broer genoemd als medewerker
bij luchtvervoer van drugs

BOGOTA — De Colombi-
aanse procureur generaal
Alfredo Gutierrez Marquez
heeft opzijn verzoek ontslag
gekregen uit deze functie
sinds er berichten circuleer-
den alszou zijnbroer een lan-
dingsstrip op zijn landgoed
hebben gebruiktvoor hetver-
voer van drugs. President
Virgilio Barco is op het ver-
zoek ingegaan.

Volgens een woordvoerder be-
vestigde de PG in zijn brief aan
depresident datzijnbroer inder-
daad een landgoed bezit, waar-
van de drugsmafia gebruik
maakt voor het vervoer van
drugs. Daar bevindt zich inder-
daadook eenlandingsstrip. Aan-
vankelijk hadden de president
en dePG geweigerdin tegaan op
berichten hierover welke door
Radio Caracol waren verspreid.
Volgens het tv- programma In-
tervision gaat het om een lan-
dingsbaan van zestienhonderd
meter. De broer van de PG om
wiehetgaatisLibardo Gutierrez
Marquez.

Extra VS-
troepen weg
uit Honduras

TEGUCIGALPA—De Ver-
enigde Staten zijn maandag
begonnen met de terugtrek-
king van de 3.200 militairen
die anderhalve week eerder
in Honduras waren inge-
vlogen.

Ongeveer achthonderd man
van een luchtlandings- divisie
vertrokken als eersten naar hun
basis Fort Bragg in de staat
North Carolina. De terugtrek-
kingzal tweetot driedagenin be-
slag nemen. Een anderdeel van
de toen ingevlogen troepen gaat
naar hun vaste basis Fort Ordin
California terug. Op de Ameri-
kaanse luchtmachtbasis Palme-
rola op 55 km ten noordwesten
van Tegucigalpa verblijven per-
manent ongeveer 3.500 militai-
ren uit de Verenigde Staten.

Reagan niet deskundig en
Nancy levensgevaarlijk

Larry Speakes’Speaks Out’
over Witte Huis

WASHINGTON — Ronald
Reagan is een goedhartige
sukkel en Nancy een "draak"
met wie het kwaad kersen
eten is.Ditbeeld, datin 1981al
geschilderd werd door de
toenmalige minister van De-
fensie Clark Clifford, tekent
Larry Speakes, dietotjanuari
1987 woordvoerder van depresident was. In zijn boek«Speaking Out» (Geen blad
voor de mond), dal op 1 meiverschijnt,begint Speakeszo-als ex-adviseur Michael Dea-
ver in zijn boek «Achter de
coulissen», complimenteus,
maar dan...

Depresident is "charmant" en
"open" en in het algemeen een
"vriendelijk mens". Afen toe is
hij echter onpersoonlijk en bui-
ten zijn werk om een eenzelvig
man.

Van o.a. wapenbeheersing
heeftReagan evenwelgeenkaas
gegeten. Hij begrijpt alleen de
grotelijnen. Hij wilde -enkreeg-
een ontwapenings- verdrag met
de Sovjetunie, maar de bijzon-
derheden liet hij aan deskundi-
gen over.

Wat de doorpresidentReagan
niet beminde persconferenties
betreft schrijft Speakes dat het
altijd was of men "opnieuw het

wiel uitvind-".
Nancy Reagan doet het nog

slechter. "Zij heeft iets van een
primadonna en men moet er al-
tijdoprekenen van haareenmes
in derug te krijgen."

De auteur, diezijnbaan in het
Witte Huis verruilde voor eeD
beter betaalde in Wall Street,
heeft nog meer pijlen op zijn
boog: vice- president George
Bush is de"volmaakte ja-knik-
ker" diezichopbelangrijkekabi-
nets- vergaderingen bijna nooit
verplicht.

De oud- minister van Defen-
sie, Caspar Weinberger, wordt
afgebeeld alseen "kleineman en
huilerig type, dat meer op een
boekhouder leek dan op het
hoofdvanhetgrootsteregerings-
departement".

Speakes blijkt al helemaal
nietsoptehebbenmet demensen
voor wie hij er was: dejournalis-
ten. De conservatieve commen-
tator envertrouwelingvan Nan-
cy Reagan, George Will, noemt
hij de"meestopgeblazenen arro-
gantste" vanallemaal. Maar ook
de journalisten die het Witte
Huis tot hun specialisme heb-
ben, zijn niet veel anders dan
"egotrippers, primadonna's en
probleemkinderen".
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Bestel tijdig Uuu Paasbloemstuk

LUc hebben Verse bloemen vanuit Holland.

Mooi opgemaakt in een schaalvan glaswerk
en aardewerk.

Qloraóhop 'ffl.ary
Zuikertuintjeplein- Tel.: 76938 -70580 j

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

* Donderdag 31 maart 1988
vanaf09.00 t/m 14.00uur.

* Gedeelte Jongbloedweg (vanaf Totolicaweg totrotonde Brie-
vengat), gedeelteCorrleweg (vanaf Mofflweg totrotonde Brie-
vengat), gedeelteMofflweg (vanafperceel nr.9t/m nr. 16), Slo-
keweg, Patrijsweg, Zwaluwweg, Eéndweg, Ibisweg, Kaya
Achilles, Hydraweg, Hestiaweg,Heraweg,Hecubaweg, gedeel-
teKaya Noord Jongbloed(vanaf Hydraweg, zuidelijkerichting
totheteindevan deweg), gedeelteLedawegA,Kaya Terpsicho-
re, gedeelte Artemisweg (t.h.v. Kaya Terpsichore), gedeelte
Andres Beikmeg (tussen Shawneeweg en Bethencourtstraat),
Timoteanweg, gedeelte Shawneeweg (tussen Andres Bello-
weg en Timoteanweg) en gedeelte Umatillaweg (t.h.v. Shaw-
neeweg).
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In hetkader van de De ia TryEllislezingencyclus van de UNAzal
PROF.DR. P.H. SCHMIDT

(hoogleraarkeel-, neus- en oorheelkunde
Rijksuniversiteit Leiden)

op donderdagavond 31 maart 1988een lezing houdenover
SOCIALE ASPECTEN VAN GEHOORSTOORNISSEN

IN HETBIJZONDER DOOR INDUSTRIELAWAAI
Deze lezing isgeorganiseerd in samenwerkingmet deNASHKO.

Plaats : Aula-UNA
Datum : 31 maart 1988
Tijdstip : 20:30 uur
Toegang : Vrij.

" De Rector-magnificus UNA IJI lllll| |
Mr.drs. Alex Reinders. llllln

Univ____ Nashonal di Anßa |

U_v__te_ vande NederlandseAntillen
University of the NetherlandsAntilles
Unrver_dad dé las AntillasNeerlandesas

EILANDGEBIED CURACAO
Het Bestuurscollege van hetEilandgebied Curacao maakt
bekend dat de naamloze vennootschap

"PROPIEDADES TEIXEIRA N.V."
een verzoekschrift bij het Bestuurscollege heeft ingediend
ter verkrijging ingevolge de Vergunningslandsverordening
1963(P.B. 1963no.28)vaneen SLIJTVERGUNNINGvoor
hetperceel gelegen aan de

GOSIEWEG no. 107, alhier.
Ditverzoekschrift en debijlagen liggen vanaf dedag na de-
zebekendmaking gedurende veertien dagenter visie bij de
afdeling Algemene en Juridische Zaken van net Centraal
Bestuurskantoor aan deTheaterstraatno. 17,alhier, gedu-
rende welk tijdvak een ieder het recht heeft schriftelijk zijn
bezwaren tegen hetverlenen van bovengenoemde vergun-
ning kenbaar te maken.

Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao,
De Gezaghebber. De Secretaris.

De ünishing-touch
voor Uwkapsel:
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Security-dienstengraven eigen graf

Ambitieus plan voor
bewaking binnenstad
WILLEMSTAD — Voor

35.000 gulden permaand zou
de de winkelwijk van Punda
beveiligd kunnen worden.
Uitgaande van tweehonderd
winkelierszou datbetekenen
dat elke winkel voor 175 gul-
den verzekerd is van bewa-
king. DitbeweertBoeysMam-
bi van Preventive Security
die de verenigde handelaren
van Punda een offerte heef-
geleverd van zijn plan.

Het idee is om een team van
twaalfbewakers door dewinkel-
straten te laten patrouilleren en
hen te laten 'klokken'opopvaste
plaatsen bevestigde 'prikklok-
ken' dieautomatischeen signaal
uitzenden naar een centrale
meldpost als de bewaker niet op
tijd de volgende prikklok haalt.
Bij alarmkan daneen patrouil-
lewagen van de bewa-
kingsdienst uitrukken. Dit sys-
teemvoor alle winkels zoubeter
kunnen werken dan deverschil-
lendegroepjesbewakers diedoor
individuele winkeliers aange-
trokken worden, zo meent
Mambi.

Op dit moment trekken win-
keliers jongensaan dievoor hon-
derdguldenhunwinkel in de ga-
ten houden. Maar deervaringen
leren dat datniet helemaal naar
behoren functioneert, aldus
Mambi.Hij weet tevertellen van
een systeem van bewaking
waarbij een bewaker elke keer
dathijeen winkelpasseert diehij
in de gaten moet houden, een
briefje onder de deurmoet schui-
ven met daarop de tijd dathij de
zaak voorbij kwam. Een onnodi-
geenriskante zaakvoor eenklei-
ne ondernemer die een bedrijf
runt dat een waarde vertegen-
woordigt van meer dan een half
miljoen aldushet hoofd van Pre-
ventive Security.

Ook is niet geheel duidelijk in
hoeverre de buren van een indi-
viduele middenstander die voor
zijn winkel bewaking vraagt,
meeprofiteren. "Want stel dat
zon bewaker gecontracteerd is
door twee winkels die beide op
een uiteinde van een straat zit-
ten, dan worden ook meteen de
tussenliggende zaken in de ga-
ten gehouden."

PRATEN
Het is de mening van Mambi,

dat de kleine en grotere bewa-
kingsdiensten eens met elkaar
gaan praten over de kwaliteit
van de dienstverlening en de
prijs diedaarvoorgevraagdmoet
worden. Dat is in hetbelang van
debewakingsdiensten en van de
middenstand. "Nu hetblijkt dat
er kleine bewakingsgroepen

wordenopgericht met personeel
dat onvoldoende opgeleid is en
niet over denodige ervaring be-
schikt, en nu bovendien blijkt
daterondanks debewakingtoch
het een en ander misgaat in het
winkelgebied, is datalleen maar
negatieve reclame die funest is
voor de security-groups. Zo gra-
ven wy ons eigen graf. Want de
winkeliers zeggen hun vertrou-
wen op en gaan dan op zoek naar
bewakingsdiensten die van el-
ders komen", zo vermoedt
Mambi.

De Curagao Action Group
heeft twee Amerikanen aange-
trokken die behulpzaam zullen
zijn bij het tot één vereniging
makenvan dedrieverschillende
die de binnenstad telt. Aange-
zien zij zich volgens Ron Gomes
Casseres bezighouden met de
binnenstad in het algemeen is
het niet ondenkbaar dat zij ook
advies zullen uitbrengen over
een betere opzet van de bewa-
king.

BillFothergill van deCuracao
Action Group zou hetplan van
Preventive Security afgewezen
hebben omdat het vooralsnog
geenprioriteit heeft. Ook de So-
ciedad di Comerciantenan zou
een afwachtende houding aan-
nemen.

Vrouw giet heet
water over man

WILLEMSTAD—Een man is
voor eerste-, tweede- en derdeg-
raads brandwonden overge-
bracht naar de polikliniek. Zijn
vrouw gooteen pankokend heet
water over hem heen toen hij
vanochtend omstreeks half vier
thuiskwam. De man diemet zijn
vrouw aan dewachtteRio Cana-
rio verscheen wilde pertinent
geen aangifte doen tegen zijn
echtgenote. Nabehandelingaan
zijn onderbuik en linker dijbeen
is deman voor observatie opge-
nomen in het ziekenhuis.

Televisie Programma
WILLEMSTAD — Tot drie-

maal toe werd de hulp van een
patrouille vanRio Canario inge-
roepen voor een vechtpartij bij
een woning te Julian, waarbij
kapmessen werden gebruikt.
Twee mannen, R.V. (39) en R.J.
(27) waren slaags geraakt met
elkaar. Zij werden door agenten
meegenomennaar dewacht, ste-
vig onderhouden en heengezon-
den.Dit gebeurderond 12.00uur
gistermiddag. Omstreeks 13.00
uur werd wederom assistentie
verzocht voor hetzelfde geval.
Weer waren de lieden aan het
vechten. Ditmaal werd een mes
gehanteerd. De kemphanen
dreigden metbondgenoten terug
te komen om de onenigheid in
hunvoordeel te beslechten. Een
kwartier laterkwam eenvolgen-
de meldingbinnen.Toen depoli-
te arriveerde bleek dater bloed
gevloeid had.R.J. vertoonde een
kapwondaan hethoofd. De ande-
re mankreeg men naeenworste-
ling onder bedwang. Bij fouille-
ring kwam een kleine hoeveel-
heid marihuana té voorschijn.

Ivm lumpsum- en wachtgeld-regeling
Pensioenregeling moet
ook veranderd worden
WILLEMSTAD — Het was

met name de pensioen- rege-
ling voor ambtenaren die op
wachtgeld gaan of gebruik
willen maken van de
lumpsum- regeling, die ver-
schillende Statenleden zor-
gen baarden. Dit aspect nam
gisteren danook geruimetijd
van deberaadslagingeninbe-
slag. "Het pensioenfonds
heeft zijn eigen reglement en
daar moet nu enige verande-
ring inworden aangebracht",
legde demissionair premier
Martina uit.Zo zou hetpensi-
oenfonds in enorme financië-
le moeilijkheden komen als
de meer dan 3000 overheids-
dienaren met rond de 18
dienstjaren na 2 jaar
wachtgeld automatisch aan-
spraakzouden mogen maken
op hun pensioen. Dat zou een
tekort van 70 tot 80 miljoen
guldenveroorzaken waarhet
pensioenfonds voor bij de
overheid zou moeten aan-
kloppen.

Martina verklaarde dat elk
systeem belangen- conflicten
veroorzaakt: wat gunstig isvoor
de één, veroorzaakt problemen
voor een ander. Als alle
ambtenaren die met 18dienstja-
ren na vier jaarwachtgeld auto

matisch recht hebben oppensi-
oen, daar gebruik van zouden
maken, zou datenorme negatie-
ve gevolgen hebben. Een ambte-
naar die op 18- jarigeleeftijd in
dienst is getreden van de over-
heid, zou dan met 38 jaarrecht
hebben op pensioen. Het pensi-
oenfonds ontbeert dan echter al-
le inkomsten die normaliterver-
kregen zouden worden totdat de
betrokken ambtenaar 55 jaaris.

Berekeningen hebben uitge-
wezen dat dat.een tekort van 70
tot 80 miljoen zou opleveren,
waarvoor hetpensioenfonds bij
deoverheid moetaankloppen, en
dat is uiteraard niet de bedoe-
ling, aldusMartina. "Destappen
moeten zeer voorzichtig geno-
men worden, geen enkel detail
mag over het hoofd worden ge-
zien."

Martina erkende in ditkader
het belangvangoede informatie
aan deambtenareninhetbijzon-
deren de bevolking in het alge-
meen. Er is ook een mediaplan
opgesteld met televisie- prog-
ramma's, een brochure en infor-
matie- bijeenkomsten. Door de
regerings- crisis is dit plan
echter uitgesteld.

De opmerkingen en vragen
vanenkele Statenledenbij debe-
handeling van de lumpsum-
regeling, leidde overigens wel
tot een aantal veranderingen in
delandsverordening. Bovendien
zal deregeling van hetPensioen-
fonds veranderd worden zodat
ambtenaren met minder dan
tien dienstjaren, ook recht krij-
gen op uitgesteld pensioen. Mo-
menteel is de grens op tien

dienstjarengesteld, na de wijzi-
gingwordt dat veranderd in vijf
dienstjaren. Ambtenaren met
minder danvijfdienstjaren, heb-
ben dan recht oprestitutie van
hun bijdrage aan het pensioen-
fonds.

De overige agendapunten na-
men gisteren nietVeel tijd in be-
slag.De landsverordening die de
mogelijkheid biedt aan sociale
en culturele organisaties om ha-
zardspelen (zoals bingo en T_on
kv ne)te organiseren, werdnog
kort besproken. Deze ontwerp-
landsverordening isdoor dePNP
ingediend. Maria Liberia- Pe-
ters benadrukte gisteren nog-
maals het belang van deze
landsverordeningomdatorgani-
saties die met financiële moei-
lijkheden kampen, hierdoor een
bron van inkomsten kunnen

relatief onschuldige 'gokspelen'
altijd zeer populair bij debevol-
king. De MAN ondersteunde
zonder meerhet wetsontwerpen
de DP gaf, met enige terughou-
dendheid, ook medewerking.
DP-er Petrus van der Veen liet
weten datdeDPenigevoorzicht-
heid wil betrachten met het
scheppen vanmogelijkheden om
gokspelen teorganiseren. Hij be-
nadrukte danook hetbelangvan
een zeer stringente controle. De
landsverordeningwerd una-
niem aangenomen, evenals de
rest van deagendapunten waar-
na voorzitter Onofre Bikker om-
streeks half negen 's avonds de
vergaderingkon afsluiten.

Culturele avond
van Hubentut’70

WILLEMSTAD — Hubentut
'70 nodigteen ieder uit om haar
culturele avond bij te wonen. Op
donderdag 31 maart zalom 8uur
's avondseenmuzikaalprogram-
ma beginnen. Tijdens de voor-
stellingen zullen ook oude dan-
sen gepresenteerdworden.

Groepen die onder andere
optreden zijn: Issoco, Samango
met Gibi Basilio, de folkloris-
tische dansgroep Nos Legria en
de dansgroep Afro Caribeno. De
culturele avond wordt gehouden
in hetcentrumvanHubentut '70
aan de Penstraat55.

SINT EUSTATIUS — De
nieuwe kleuren- brochure over
SintEustatius is netuitgekomen.
Het is eenzesdelige brochure met
kleuren foto's en beschrijvingen
over derust opdithistorische ei-
land. Sterk wordt de nadruk ge-
legdophetrijke verleden van Sint
Eustatius en het prachtige na-tuurlandschap voor de natuur-
liefhebbers. Suggesties worden
fegeyenomwandeltochten te ma-

en indekrater methaartropisch
regenwouden detientallen oude
ruïnes op het land en in dezee te
ontdekken. Deze brochure is vrij
verkrijgbaar bij hetSintEustati-
us Tourist Office, 275 Seventh
Avenue, New York, NY 10001-
-6788;212-989-0000. Ofbij Max-
ime Suarez in het 'StEustatius
TouristOffice' inOranjestad. Bij
defoto: Maxime Suarez voor het
Toeristen-bureau waar de fol-
ders verkrijgbaarzijn/

SINTEUSTATIUS — Dezer
dagen vertrok Frans Bubber-
man, die op verzoek van de St
Eustatius HistoricalFoundation
drie maanden actiefis geweest in
het Simon Donckerhuis, naar
Nederland. Frans Bubberman,
bosbouwkundige ingenieur, is
gepensioneerd en heeft 27jaarin
Suriname gewerkt, waarvan
achttienjaar hoofdbosbeheer met
als hobbies archeologie en ge-

gesorteerd.Er wasopvallend veel
kostbaar materiaal bij. Veel aar-
dewerk was nog helmaal intact.
Spectaculairwas eenzeerkostba-
rekarafmetvierdrinkglazen van
ragdun, handgeblazen glas, dat
geëtstenbeschilderd wasmetpa-
pagaaien en bloemen. De afgelo-
pen driemaandenzijn alle histo-
rische voorwerpen gecatalogi-
seerd, deinventaris afgeslotenen
de expositie uitgebreid.

schiedenis. Tienjaarwashij ver-
bonden aan het museumZeelan-
dia te Paramaribo. Het Be-
stuurscollege van SintEustatius
heeft nu officieel devoorwerpen,
die doorMikeGuderian voor het
MaritiemMuseum uit deOranje-
baai zijn opgedoken, aan de St
EustatiusHistorical Foundation
overgedragen. De spullen beston-
den uit flessen, tinnen voorwer-
pen, aardewerk, stenen pijpen,
kanonnen engeweren.Alles werd

Hoofdprijzen
Landsloterij

WILLEMSTAD — De
hoofdprijzen van dezeven-
de trekking van de
Landsloterij zijn heden ge-
vallen opdevolgendenum-
mers;
Eerste prijs (’.100.000,-):
nr.00182;
tweede prijs (’.35.000,-): nr.
29637 en
de derdeprijs op nr. 25392
(’.15.000,-).

4- LANDSLOTERIJ
DE ENIGE LOTERIJ INDE NEDERLANDSE ANTILLEN, 7

WAARBIJ HET OM MIUOENEN GAAT.__aaojLoayo
I De trekking is op 14 APRIL 1988. I
I De loten zijn vanaf 30 MAART verkrijgbaar. I
I Een heel lot kost F. 75,-". Elk tiende deel kost F. 7,50. I

HOOFDPRIJS (een HALF MILJOEN) NAf. 500.000,
Tweede prijs " 60.000, -
Derde prijs " 40.000,-

-2 approx. van de hoofdprijs af. 4.500, - ." 9.000,-
-2 approx. van de tweede prijs af. 3.000,- " 6.000,
2 approx. van de derde prijs af. 2.000,-- " 4.000,-

-25 prijzen van f. 1.500,- " 37.500,-
-34 bijzondere prijzen èf. 900,-- afgeleid van de laatste DRIE cijfers van de

hoofdprijs " 30.600-
-34 bijzondere prijzen èf. 450,-- afgeleid van de laatste DRIE cijfers van de I

tweede prijs " 15.300,-
I 34 bijzondere prijzen _f. 300,- afgeleid van de laatste DRIE cijfers van de

derdeprijs " 10.200, -315 bijzondere prijzen if. 375,-- afgeleid van de laatste TWEE cijfers van de
hoofdprijs " 118.125,-

-315 bijzondere prijzen af. 210,-- afgeleid van de laatste TWEE cijfers van de
tweede prijs " 66.150-

-315 bijzondere prijzen éf. 150,- afgeleid van de laatste TWEE cijfers van de
derde prijs " 47.250,--

-3105 prijzen éf. 200,-- 621.000,-
-4186 prijzen NAf. 1.565.125,--

-1 Uw garantie dat U ook werkelijk Int wanneer U Wint! 1
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Speciaal Speciaal
NOTRE GYM

1 Speciale offerte ingaande april: ), 2X per Week, 4 maanden lang slechts ’.85.-. \■ Voor: fitness (gymnastiek) of body building. /
Met professionele begeleiding. )

Inschnjving: dagelijks tussen 16.30en 20.30. /
1 Schottegatweg Oost 13, tegenoverANTRACO. )

lisEa
biedt U - speciaal voor de komende feestdagen - een bijzonder
goed gesorteerde herenafdeling met 0.a.:

* SPORTIEVE PANTALONS
* JACKETS * SWEATERS
* SHORTS * ZWEMBROEKEN
* BEACH * BERMUDA BROEKEN

SCHOENEN

U moetzelf eens een kijkje ko- lISE-J 1\men nemen bij mfi jf |
Schottegatweg Oost 191 A V&"Y\W^-YYIA fl

_»_♦__««.««_«_««_««_«.._«.«.."-_--«---""-«"" .«m.-m. «mi ■_"-■■

|J OPENBARE AANBESTEDING
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao maakt be-
kend de aanbesteding van:

BESTEK D.O.W. no. 88-04
"Het repareren van asfal.verhardingen met bij-
komende werken'1.
INLICHTINGEN:
Inlichtingen zullenwordenverstrekt tenkantore van deDienstvan
Openbare(afdeling CivieleTechniek) op6april 1988om 10.00uur
v.m.

j NOTA VAN INLICHTINGEN:
De eventuele nota's van inlichtingen en wijzigingen liggen vanaf
13 april 1988ter inzage op de Dienst van Openbare Werken en
worden aan dekopers van een bestek toegezonden.
INSCHRIJVING EN AANBESTEDING
De inschrijving dient, ineen gesloten enveloppe waarop duidelijk
het besteknummer en de omschrijving zoals vermeld op het ti-
telblad te worden gedeponeerd in een daarvoor bestemde en als
zodanig aangeduide bus op de tweede verdieping van het Be-
stuurskantoor, Concordiastraat 24, Willemstad, tot uiterlijk op20
april a.s. om 10.00 uurv.m. wanneer deopening van de inschrij-
ving zal plaatsvinden.
BESTEKKEN:
De bestekken en de daarbij behorende bescheidenzijnvanaf he-
denbij deDienst van OpenbareWerken te verkrijgentegen beta-
ling van Na/.225.- per stuk.
Namens hetBestuurscollege voornoemd,
Het Hoofd van Dienst Openbare Werken
A. Th. de Jongh, M.C.E.

-~-.——.— ■ ' ■■- " ■ — " ■- ' ■■ ■ ■



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

LANDFILL te Lagoen: maandag!/ m vrijdagvan 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00u"r; zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK
voor het publiek)

maandag en donderdag van 14.00-18.00
"ur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/"♦"00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00uur) M

("Peningstijdenvoor lezers)
«oensdagvan 14.00-19.00uur.
POSTSLUITING: maandag t/m vrijdagaangetekende stukken 15.45 uur; gewoneSl*ken 16.30 uur.

SERVICE CLUBS£ lwanis:donderdagavond 19.30uur - HotelBonaire.
L'ons: informatie E. Felipa. tel.: 8546/8238.

ound Table: elke tweede maandag -°Uurtcentrum Terra Corra.notary: woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.
SLESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:"°-00-l 2.00/14.00-15.30 uur loketten geo-pend.

JjJUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtigingsrvangelieve contact op te nemen met de

'eer Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

(Weg naar Willemstoren):
f.f°P endopvrijdag van 20.00-24.00uur; za-'Braag van 12.00-24.00 uur.

(gezaghebber): elke donder-dag van 09.00-11.00 uur op het Be-*'u"rskantoor, Kralendijk; laatste donder-
dag van de maand van 10.00-12.00uur tenincon.
KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-

aireaanse schelpen en koraal; open van'nsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -*aya NikibokoZuid 3.

da ' openingstijden slachthuis maan-
-16 nn woensdaS vano7.oo-12.00/13.00--nc'_? uw en donderdag en vrijdag van06-00-1 t.oo/11.30-14.30 uur.

d_lït,Bernarduskerk Kralendijk:
u°geiijks 18.45 uur; zondag 08.30 en 19.00

daOrT .motokerk Antriol:. «selilks 19.30 uur; zondag 09.00en 18.00

d_lnd?ViCUSkerkßincon:"Wijks, ook zondag, 19.30uur.

a^OHTENBEZORGING doorgeven«o mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kayaac _ue 4.

Vicariaat
Solidariteit
onderscheiden
j, PARIJS —De SimonBo-
______' priJs van 1987 is toege-
sSSaa»hetVicariaatvan deHT^anteit van het aartsbis-Q°m Santiago.
Re v

Pr _ s wordt onder patrona-
-18 e Unes«> toegekend. Er
Van 9*l. ge^prijs aan verbonden
dcv ö°oodollar.Deprijsisdoor
lev_nnezolaanseregerinImnet
tWeg

.ger°epen en wordt om de
_jin VTJaar toegekend. Dragerspoison. Mandela,koning Ju-
groe_f't Ben de Contadora-
-_eerJ *& de juryzitten onder
de Jui- "anse journalistClau-
_itter enVanLe Monde als voor-
verrj' °^-president Luis Eche-
NigerA»varez vanMexico en de
n^ 'aanse Nobelprijs- win-
ing- v°or letterkunde Wole Soy-

MOSKOU — In Stepanakert, de
hoofdstad van de Armeense enclave
Nagorno Karabach in de SU- repu-
bliek Azerbajdzjan is maandag op-
nieuwop groteschaal gestaakt.Veel
leerlingen bleven weg van school.
Maandag werd het decreet gepubli-
ceerd dat in een reeks maatregelen
voorziet om de sociaal- economische
toestandin hetgebied teverbeteren.
Maar Nagorno Karabach wil aan-
sluiting bijArmenië. Dat werd door
de Opperste Sovjet verworpen.

*****

HOGER BEROEP
Het grootste bezwaar dat mr

Bijkerk tegen hetgeveldevonnis
had, was hetfeit datrechter De
Jong geen enkele motivatie gaf
van deuitspraak en — naar hij
opmerkte—in hetalgemeen be-
lang een gevangenisstraf van
achttienmaanden vonniste. Ook
de officier van Justitie Mr Van
derKrabben kon weinig genade
vinden in de ogen van advocaat
Bijkerk, die de maximale straf

voor de WEB- sabotagezaak ex-
horbitant hoog vond, aangezien
er geen enkele schade was gele-
den door het WEB.

Rechter mr Houtman in deze
zaak tijdens de behandeling in
hoger beroep, zag deduurvan de
straf kennelijk ook niet geheel
zitten, terwijl zelfs procureur-

f'eneraal mr Denie drie jaar te
ang achtte. Hij eiste anderhalf
jaar, terwijl rechter mr Hout-
mandebetrokkenen in deze zaal-
op vrije voeten stelde. Hij moti-
veerde dat omdat de straf zeker
nietmeer zouworden als dereeds
in arrest doorgebrachte tijd. Vij-
feneenhalvemaand dusinplaats
van achttien maanden.

REACTIE
Hetfeit dus dat de rechters in

hoger beroep duidelijkanders te-
gen de zaak aankeken, weer-hield PG mrRobert Pietersznietom tweeklachten in te dienente-gen de advocaat mr Michiel Bij-kerk. Deze vindt echter dat demoeilijkekwestie die hij tijdens
deverdediging naar voren heeftgebracht, evenwichtiger hadkunnen worden aangepakt. In
plaats van twee zaken aan te

spannen, aldus Bijkerk, had dePG ook opdracht kunnen geven
om de ijzeren platen die in de po-
litie- cellen zijn aangebracht en
die deze cellen zo goed als licht-
en luchtdicht maken, te laten
verwijderen.

De PG had ook opdracht kun-
nengeven, aldusmrBijkerk, om
eenvoudige matrassen op debe-
tonnen "bedden" in de politie-
cellen te leggenen het de gedeti-
neerden toe te staan zich 's a-
vonds als hetfris is, tebedekken
met een laken. Ook meent de
strijdende advocaat dat er
opdracht hadkunnen worden ge-
geven om een eenvoudige tafel
en een stoel in elke politiecel te
plaatsen, zodat degedetineerden
een briefkunnen schrijven aan
hunfamilie ofaanhun advocaat.

De PG, aldus mrBijkerk, had
ook bijvoorbeeld opdracht kun-
nen geven dat gedetineerden die
in politiecellen zitten opgeslo-
ten, een boek zouden mogen le-
zen. Een eenvoudige wens, die
veeloverbodigeellende zoukun-
nen besparen, was de opdracht
om een eenvoudig stukje mus-
kieten- gaas voor deramen van
decellen te spannen.MrBijkerk
had daarvan gaarne bericht ge-
kregen, zo zegt hij in een verkla-
ring tegenoverdeAmigoe. Inelk
geval wil mrBijkerk — dienaar
deAmigoe heeft vernomen, zijn
sollicitatie als juridischadviseur
van het BCzou hebben ingetrok-
ken — dat er meer aandacht
wordt besteed aan een menselij-
ker behandeling van de gedeti-
neerden opBonaire.

Aangeboden aan KvK enVBB

Donatie Madurovoor
onderhoud speeltuin
KRALENDIJK — Zoals ge-

bruikelijk bij evenementen
van de Maduro & Curiel's
Bank wordt een donatie aan-

i'eboden. Verschillende ma-
én is daarvoor al de Scholen-
gemeenschap Bonaire (SGB)
uitgezocht, mede omdat
bankmanager Evert Piar in
dietijd voorzitter was van de
SGB.

Bij het zeventigjarig bestaan
van debank heeft dedirectiebe-
sloten om een aanzienlijke fi-

nanciëlebijdrage te leveren om
het advies- bureau Arthur D
Little een doorsnee te laten ma-
ken van deeconomischebehoefte
van Bonaire. Bij het 25-jarig be-
staan van de bank op Bonaire
werd aan verschillende sociale
instellingen, onder andere de
Blindenzorgen deStichtingvoor
gehandicaptekinderen, met een
forse bijdrage verblijd. Het was
dusniet meer danlogisch datook
nu weer de verwachtingen hoog
gespannen waren.

.KRALENDIJK -Bij defoto:V"wbankmanagerEvertPiaren
£*kdirecteurLionel Capriles
J«eter gelegenheid van de uit-
Z*}ding van de Maduro & Cv-
J*« sBank opBonaire decheque
~®nboden aan de secretaresse
"■» de VBB, ZulayKnuf, en de
$a?itter mn*KvK'Aubrey

ZWAK VOORBONAIRE
Bankdirecteur Lionel Capri-

les _ die onvoorwaardelijk een
zwak heeft voor Bonaire—bood
deVerenigingBedrijfsleven Bo-
naire (VBB) nueen financiële in-
jectieaanvoor despeeltuin diein
1973werd geschonkendoor Ven-
ezuela. De bijdrage van M&C
bank is voor de aanschaf van
speel- materiaal, zoals glijba-
nen, schommels en draaimolens.
Lionel Capriles bood zijncheque
vanvijfduizend dollaraanaande
secretaresse van de VBB, me-
vrouw Zlay Knuf Nouel, aange-
zien bankmanager Evert Piar
zelfde voorzitter isvan dievere-
niging.

De voorzitter van de Kamer
vanKoophandel werd eveneens
uitgenodigd door Lionel Capri-
les om decheque in onvangst te
nemen, omdat Aubrey Sealy de
man is geweest, die bij bankdi-
recteur Capriles aandrong op
verbetering van de speeltuin.
Capriles noemde Sealy de man
diedespijkeraltijdopdekop wist
te slaan.

TWEE KLACHTEN AAN TUCHTRAAD VOORGELEGD
Advocaatkomt op voorbetere accomodatiepolitie-cellen

MichielBijkerk: PG
kan tijd beter gebruiken

KRALENDIJK — Bij het tuchtcollege van advocaten
—deRaad vanToezicht—zijndoorhetOpenbaarMinis-
ter tweeklachten ingediend tegen de Bonaireaanse ad-
vocaat mr Michiel Bijkerk. Deze advocaat had zich in
een tweetal verklaringen negatief uitgelaten over de
rechterlijke macht.BovendiengafmrBijkerkeen opval-
lende verklaring uit over het optreden van de politie-
autoriteitenopBonaire die doorde juristfysieke enmen-
tale terreurwerd genoemd.

Beide verklaringen schoten
bij het Openbaar Ministerie in
het verkeerde keelgat. Procu-
reur- generaal mrRobert Pie-
tersz vindt namelijk, datervoor
mr Michiel Bijkerk andere we-
genhaddenopen gestaanom zijn
bezwaren tegen derechterlijke
machten depolitie- autoriteiten
kenbaar te maken. Eerdere
optredens van advocaatBijkerk
leidden al totberispingen enzijn
nogal fel verweer tegenover het
vonnis van rechter mr W.B. dejongin de WEB- sabotagezaak,
waarBykerk devakbondsleider/
onderwijzerJ.verdedigde, lever-
dezelfseenweek schorsingop als
advocaat.

Lufthansa verzorgt rondtrip
Sea dancer gaat elke
week naar St Eustatius

SINT EUSTATIUS — Naaraanleiding van het bezoek
van de gezaghebbervan St.
Eustatius, G. Sleeswijk en
hoofd van het Toeristenbu-
reau James Maduro aan de
Internationale Toeristen
Beurs (1.T.8.) inBerlijn be-
zochtenScott D. Wiggins,vice
president van deDivi Hotels
Marketing Inc., en Peter A.
Hughes, vice president Mari-
ne sports St Eustatius op 24
maartjl.

Gevolg hiervan is dat medio
december 1988 tot medio april
1989 de Sea Dancer een cruise
schipeenroute zaluitvoerentus-
sen St. Maarten, Saba en Stati-
us.Deze cruisezal achtdagen du-
ren en zal elk weekend vanaf St.
Maarten vertrekken.

Vanaf 1 april is St. Eustatius
opgenomen in een route van de
Lufthansa, diereeds vorigjaaral
op Puerto Rico vloog. De
Lufthansa heeft nu met deLiat
eenroundtrip georganiseerd om
vanuit Antigua — St. Maarten
—Statius aan te doen. Verleden
jaar bezochten 963 personen de
standvan St. Eustatius. Dit jaar
waren het al 1.185, dat is 21,8%
meer.

Er wordt veel nadruk gelegd
omhettoerisme op Statiuste be-
vorderen, omdat het een van de
snelst groeiende en grootste in-
dustrieën is. Het moetprofessio-
neelaangepakt worden. DeEEG
financierde ongeveer 60 landen
inclusief de Nederlandse Antil-
lenen Aruba.

Na brandje in wapenkamerkazerne
Nationale garde op
Puerto Ricoparaat

SAN JUAN — De speciale
eenheden van de Nationale
gardeopPuerto Rico werden
in staat van paraatheid ge-
bracht nadat zich een kleine
brand had voorgedaan in de
wapen- afdeling van een der
kazernes van deGarde in San
Juan. De brand was
waarschijnlijk ontstaan met
gebruikmaking van een door
onbekenden aangebrachte
bom.

De brand deedzich 's morgens
vroeg voor. Meteen werd de ex-
plosieven- afdelingvan deNatio-
nale garde opgeroepen. Overi-
gens was de politie bepaald
spaarzaam met inlichtingen.
Overhet branchewerd nagenoeg
niets losgelaten behalve clan dat
hetontdektwerd om twee uurin
demorgen. Politie- commandantCarlosLopez Feliciano bevestig-
dedatin verbandhiermeeeen al-
gemene boodschap de deur was
uitgegaan voor waakzaamheid
omdat men er rekening mee
hield datermisschien andereac-
ties tegen andere installaties
van de Nationale garde zouden
kunnen worden ontketend.

Het gebouw waar de brand
zich heeftvoorgedaan ligtopeen

Eaar meters afstand van het
oofdkwartier van de politie te

HatoRey inhet centrumvan San
Juan. Tot heden toe hebben we
geen berichten ontvangen van
ietsverdachts bij andereafdelin-
gen van de Garde. Nergens heeft
zich een soortgelijke actie voor-
gedaan, aldus Lopez Feliciano
tegenover verslaggevers.

KRALENDIJK- In het afge-
lopen weekeinde bezochtLuisvan
RosbergvandeßosbergSportln-
terprise(RSI) samen met tennis-
kampioenRobert Domacasse het
buurtcentrum Rincon. Rosberg
overhandigde daar vijftien ten-
nis- rackets van het merk Snau-
waert voor het tennisteam van
Rincon. Behalve de tennis- rac-
kets werd er bovendien een groot
aantal ballen aangeboden. De
laatste tijd istennisspelen "in" te
Rincon enLuis vanRosberg heeft
daar met zijn donatie op inge-
speeld.De tennis-rackets zijn af-komstig uit België. Bij de foto:links tenniskampioen RobbyDo-
macasse enrechts Luis vanRos-
berg.

t DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

prijzen voor heteilandgebied BONAIRE, ingaande30maart 1988;
""I ->__<__■ verpakking kleinhandel consument

UM 12/1 kg. ’.65.65 ’. 5.91 +’.0.34
ina^ 6/2kg. ’.62.48 ’.11.25 +^0.65ffi 24/400gr. ’.59.29- f. 2.67 -.’.0.15J2*« 12/900gr. ’.65.65 ’. 5.91 +’.0.34

r7~~m 6/1.8kg. ’.62.48 ’.11.25 -(-’.0.65
L J*M|nl_t_rvan
X^W,Industrie en Werkgelegenheid.

WOENSDAG 30 MAART 1988
AMIGOE

__t__i__n*_
JIMZB LUCHTVAABTMAATICMAWJ

Met diepleedwezen maken wijhetoverlijden be-
kend van onze ex-collega en vriend

HUBERT FELIX DAAL (Shon I)

Gedurende 36 jaar was hij werkzaam in de
luchtvaart op de Nederlandse Antillen (KLM/
ALM).

Onze innige deelneming gaat uitnaar zijn fami-
lieleden.

Zijn nagedachtenis zullen wij in ere blijven
houden.

Shon I,rust invrede.
Direktie en Personeel-

AMSTERDAM —De dollar heeft gwtegeneen slotkoeremaandagvan
zich vanmorgen iets weten te stabi- 1,8685 gld. Wall Street hield maan-
liseren, na dekoersvalvan afgelopen dag stand na de forse verliezen van
dagen. vorigeweek.De_ndexsteegO,B2pun-

De muntnoteerde 1,8683Ned tento* 1.79,77punten.

_______ _____ PRICES AS OF MARCH 30,1988.

69.30 KIM 35,20M»l*3 69,70 Meneba 102 50
**» ' 103.70 __llp_ 28,60___.I__i. 44,30 Royal Dutch 222,60
n*ker 24,70 Ifelegraaf 263,00
Gist.Bro_. 33,10 Unilever 111,20Hei-_ken 126,10 Index 243,50

NEW ïCf_ STOCK ______
Afcbott labs. 47 + 5/8 IBM 106 1/8 - 17/8American Exp. 24 1/2 unch ITT 45 1/2 + 1
Apache 8 unch Johnson «J. 80 7/8 + 7/8
-m.Tel.t Tel. 27 + 1/4 ______ 32 3/8 unch
Amoco 72 5/8 unch Merck « Cö. 160 - 1/4
Anheuser B. 31 1/4 + 7/8 Minnesota Mng 58 3/4 - 1/8
Bectcn Dick. 56 - 1/4 mail ctxrp. 43 1/4 - 1/4
Campbell S. 27 1/8 - 1/8 Monsanto 81 1/2 + 1 1/4
Chrysler 23 5/8 - 1/4 NCR c^p. 57 5/8 + 1/4
Citicorp 19 3/8 - 1/8 Norf.South. 27 1/8 - 1/4
COcaCola 38 7/8 + 3 PPG __us. 38 3/8 + 5/8
Diebold 43 i/2 _

1/4 Philips Ind. 21 !/8 + i/8Digital Bj. 105 3/8 + l 1/4 Plaoer DM. 12 5/8 - 1/8Dupont 81 1/4 + 7/8 Northrcp Corp. 30 - 1/8East.Kodak 41 3/8 + 5/8 Pac.First Fin. 13 7/8 unch
E»on 42 3/8 - 1/4 Pfizer 56 1/8 + 1 1/4Figgie _■ 61 1/2 - 1 Phelps Dodge 40 1/2 - 1/2Firestone 78 1/2 + 1/8 Hiilip Morris 91 +2 1/4Fluor 17 7/8 + 3/8 Quaker 46 1/4 + 3/4Genl.ELectr. 41 unch RJR Nabisoo 52 +4
Genljtotars 711/8 + 15/8 Sara Lee 41 - 1/8Gulf _ West. 79 3/4 - 1/8 Shell Trp.Tr. 77 3/4 + 3/4
Hecla Mng. 13 7/8 + 1/8 Southern O. 6 1/4 - 1/8
Hilton 91 1/4 + 1/8 Unisys 33 +11/2 ,
Hcmestake Mng. 15 + 3/8 Unocal 35 3/4 + 1/4
DCW JCNES
Industrials 2098,34 + 18,57
Transportation 863,80 + 8,96
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT MARCH 29,1988.
THE MARKETS ENDING BROADLY HIGHER WITH THE DJIA AT
1998.34 UP 18.57 ON INCREASED VOLUME (7 PCT) OF 152.7
MILLION SHARES. BROADER MARKET GAINS LAGGED THE BLUE CHIPS
WITH THE S"P 500 ("2.01) AND THE NEW YORK COMPOSITE ("1.11).
SECONDARY MARKET GAINS ALSO UNDERPERFORMED AS THE AMERICAN
EXCHANGE COMPOSITE ADVANCED 2.33, THE NASDAO COMPOSITE ADDED
2.54, AND THE VALUE LINE COMPOSITE INCREASED BY 1.79.

jpfl M4M.RO __ (.UIUIiL'S BANK ÏW.X-Zffl INVESTMENT DEPARTMENT«P/ybJj For further information call.___s___f Tel. 612511/612991/612294

______---_-_---_----__________________________________--.

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANKVAN DE NEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIGOPWOENSDAG3O MAART1988EN TOTNA-
DER ORDER:

, USDOllflft 1.77 1.78 1.80
CflNDOUflfl 1.415 1.435 1.455
PNDST6RUNG 3.245 3.30 3.36
N€DGID 94.37 95.09 95.89
BOUVflfi
ZUJFfIfINCS 128.64 129.36 130.16
fWFfifINCS 30.18 31.28 31.98
DUrrS€MRRK 106.11 106.83 107.63
SüfIGLD — 100.07 10259
iïUfle 1.12 1.42 148flflF-OfllN 98.00 100.00 10020KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-MENTVANFINANCIEN EN GELDIGVANAT HEDEN30 MAAKT1988EN TOTNADER ORDER.

9.75 % OBUGfIT_iL€NING€N P€fi 85/89 99 4713 % 08UGfl_€L€NI____NP€fi 86/90 1036512 % OeUGfIT_:L€NING_NPefi 88/92 1036010.5 % 08UGflTl€L€NING€NP€fll988 0006M-£",3^m€NIN<*N 1986P€fi 1990 99.89
«rn £_£__?___? OP ALLE OBLIGATIELENIN-GEN BEDRAAGT 10.31%.
BU HET LOKALE BANKWEZEN.

r n;
Bflnco mDusTR,Bi °E uEnEzuEi»

\% *>
ma*kt de wisselkoers bekend

*~v9hJ4s^ van de BDLIVAR, geldig tot
DONDERDAG 10.30 uur

AANKOOP VERKOOP ;
Cash - Cheque

l 5.30 5.5Q 6-50 )
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Betoging voor
monumenten

QUITO — Duizenden
mensen, voornamelijk stu-
denten, hebbenin deEcua-
doraanse hoofdstad be-
toogd, niet om een hoger
loon te bereiken ofom het
aftreden van deregering te
eisen.

De betoging hadten doelde
aandacht van de overheid te
vragen voor het behoud van
de nationale monumenten en
van historischegebouwen.De
betoging werd begeleid door
muziekbands en trok door de
belangrijkste straten van
Quito, waar spandoeken wa-
ren aangebracht met teksten
als: Verdedigons natonale er-
fgoed. De actie ging uitvan de
architectuur- afdeling van de
Nationale universiteit. Van
diekant was al eerder gewe-
zen op het feit, dathet steeds
slechter gesteld is met de ge-
bouwen van honderden jaren
geleden, welke vooral in het
centrum van dehoofdstadzijn
gelegen.

s-EEaA_sD j=°=

ALLEEHOp jjjKs__||| ikhkOuital «m"""1
T^P^" , 0,....„ , ü^/^ Hereheychocolade komt in vele vormen.

/ Woensdag 30 maart, donderdag 31 maart en zaterdag 2 april! I / Ïïïiili,ir.i._____l W^^^^iT^ ________«/ ■ " / Se |[iil___i_____Pll 9 -~^*'g_ss@ ■"«"_? _.l»r Es ""^^^iß B?

J/f "

20% KORTING OP: J/y KMT lz_„
V^'/ *-* _j lm i \ / . . ffft__3_l. Hershey chocolate chips /f_S_f_____li.\ / * Zwem-en strandartikelen \/ I^N WoBm «ershey Baking chocolate MMV * Houten blokken * serviesjes V Herstïeyftidge HBi

-_JAPO>, .p^^fy lllfSifffilï^^n Hersheylnstantchocomelk -—■_£.fs<\ BLOEMPOT AAN DE TOP! £«&>_ pg^S^ ____!___:__,__<_,_ r^SgA
\MJ voorUènvoor Uwkinderen!!! \Ësa/ &_/LSE3_______' ._____.-__*___J^^r

&g^ .^—-———- u Hers j,eychocolade producten. Rosaweg 17
, , ______ Tel": 75996.

Wiekende
Heinrich Labadie

en
Hélène Taytelbaum

of
Ed Taytelbaum?
Bel Joel Labadie

nakantoortijd

l'L O il fi7fifi_M

Kleine zending
DAMESJURKEN

ontvangen.
Voor de a.s. vrije dagenkleding
voor het hele gezin.

La Indiana N.V.
_- Hendrikplein 11 /-

BRIL?

"^ttw Caribbean Optical
de allernieuwste

_fjj» modellen voor U.
Alle soorten glazenW en brillen vindt U bij:

i C^* CURAQAO \f ®*J* SEAQUARIUM >■ ___^^P_J %

t Speciale Vakantie "Slide" (
\ Jongelui opgelet! I
1 DèglijbaneninhelSELAQUAßlUMWaterparkzijnindePaasvakantieop4 Jf extra dagen geopend n.1.: j^-fy I\ WOENSDAG 30 MAARTen 6 APRIL Z?<Bfsr\ 1f VRUDAGI APRIL en 8APRIL ,c<Zrf)s j\ (
\ met de speciale aanbieding van: ' /\r^T ..'. 7t . 1f 2 glijdenvoor deprijs van 1:2 leden /15.2.50 «f __.*_____» \ f1 2 niet leden/15.5.00 zfmf\i^ri^) 1# De glijbanenzijn geopend van 12.00-17.00 3T\ O Jlf f| Voormeer informatie:tel.: 616666. j*\\Kpl'ö?- 1

m») . (c_f
V§_( Onze laatste zending voor de (!%o

Paasdagen is binnen.
Voor elk wat wils
Sportief of gekleed in
jurk,rok, blouse, slack of short, ajk

Boutique /J> Jt

tfTE KOOP IN JULIANADORPN
' DAMWEG 3 en

É^
FICUSWEG 19
NAf. 140.000 per stuk»»_____» Opleverbaar juni/juli 1988

JARESTO ______ A"»"**»»48 i
jmgmgÈ, Inlichtingen: J\Ay^ tel. 614744-614712 JjP-——— Service is our business——^^Aj

ATTENTIE!
WIJZIGING

TELEFOONNUMMERS
Centro Medico Aesculapius

Tel.: 370522: dag en nacht
370523\ gedurende
370947 ’ kantooruren

heeft dezeweek >$p§<__?f_ONSA. lndespec,al 1
"PASCUAS"

prachtig gevulde paasmand als tafelstuk voor Uw paasontbijt ofpaasdiner.

;„ Normaal ’.32.50 Deze week ’■ 27*50Z Gezellig joh,neem er één meeofbestel er één. 3
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V Tel.: 78229-648222 J
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Openbare Verkoop
Opdonderdag 31 maart 1988desvoormiddagsom 10uurzal tenkantoreaan de Polarisweg 31-33, alhier ten overstaan van een van de notarissenPalm & Seniorof diensplaatsvervanger in het openbaarworden verkochtex artikel 1203 van hetBurgerlijk Welboek: ven__m

het tot 20iuli 2009 lopend recht van erfpachtop een perceel grond
groot 2.228m2,kadastraal bekendals Stadsdistrict SectieAmTffiniér- 2000en het tot2 juni2011 lopendrecht van erfpacht opeen perceel
grond groot 452m 2, kadastraal bekend als Stadsdistrict Sectie Anummer 1957, met hetdaarop gebouwde plaatselijk bekend als SA-
LINJAI63 (HET MESKER GEBOUW).
Gemeld onroerendgoed is gedeeltelijkverhuurd.
Nadereinformatie hierover isverkrijgbaarbijondergetekend notaris-kantoor.

De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notariskantoorvanaf 8dagen voor de veiling en houden onder meerin dat iederebiedergehouden is terstond een bankgarantie of andere vorm van zekerheid totnakoming van zijn bod en debijkomende kosten.

Informatie betreffende de financiering doorde executerend schuldeiserisook verknjgbaar bij ondergetekend notariskantoor.

NOTARISKANTOORPALM & SENIORPolarisweg 31-33
tel. 613199-613655 -

i _______ _____n
SUPERMARKET i_____-__BH

V f.D. Rooscveltweg ÏOQ-Tel: 8158^/

k yj Hollandse aardappelen 12.50

l \t_u// WholeLegs 5 lbs 4.86

I LoinßlbsSlbs 11.15

(j^y^T "Albert Hein" Mie 1.69

/[ jTj X "Domino",poedersuiker....... 1.99

"Premium" Sodas 2.58

"KC"^Wn9 PowderBoz- 1-48

L T^___l_____rt "Ro,and"oy»*6l^
"-"" *-*"

_J/ 7 —^vC. V "Roland"Shrimps 2.29

rffê>^ \U "Del-Monte" Sardines
l/jfoj/'y^^ in torn, sauce 15oz. 2.71

xkV&y "Fanny" TunaFish 15oz. 1.38

Morgen donderdag
\Sk >f* \Jfy Koopavond tot 8.30 p.m.

Cj^y^J Zaterdag non stop open

<r^7~\ \. tot 6.30 p.m.

A^^VOLOP VERSE VIS
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