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Nieuws in vogelvlucht
COLOMBO — Tamil guerrilla's

nebben vandaag een bloedbad aan-
gericht tijdens overvallen op tweenorpen in het oosten van Sri Lanka,
"aarbij zijn minstens 40 doden ge-
tallen. De rebellen plunderden, sta-ken zeker honderd huizen in branden bestormden een moskee. De
slachtoffers waren moslims. Het
gaatomhet ergste incident sindshet
begin van de guerrilla in 1983 vanTamils dieeen eigenstaat willen.

*****DUBAYY —Iran heeft berichten
tegengesproken dat3Iraansekanon-
neer- boten woensdag hetKuwaytse
eiland in het noorden van de Per-
zische Golf hebben aangevallen,"andaag heeft een Iraans oor-
'"gsschip in hetzuiden van de Golfeen Cypriotische supertank aange-
vallen. Over slachtoffers is niets ge-
jneld. Iraq heeft een bestand afge-
kondigd inverbandmetdekomst vandeTurksepremierOzal.Hetbestand
eindigt6uurnahetvertrekvan Ozal.
"* premer komt vrijdagin Baghdad
Jan.Wanneer hij vertrekt isnietbe-
kend.

*****MANILA —-Opde Filipijnengaan
vnjdag 31 generaals vervroegd met
Pensioen in het kader van de ver-
gaande reorganisatie van de
strijdkrachten waartoe president
Aquinoopdracht heeft gegeven. On-
der hen de plaatsvervangend chef-
stafvan de strijdkrachten, generaal
krmita. Sinds de onderhandelingen
met het communistisch verzet vorig
■laar op niets uitliepen, heeftAquino
gekozenvoor een militaireoplossing
onihetverzet klein tekrijgen.

*****Washington—Debegrotings-
commissie van de VS Senaat heeft
woensdag met 18 tegen 3 stemmeneen begrotings- voorstel van 1,1 bil-
joen dollargoedgekeurd.De commis-
sie ging akkoord met de beperkingvan debinnenlandseenmilitaireuit-
gaven. De Senaatscommissie hoopt
dat de bezuinigingen het begro-
tingstekortkunnenbeperken tot 136
miljarddollarinhetjaar 1988«9,dat
ingaatop 1 oktober.

MOSKOU — De 38- jarige Ar-meense nationalistAjrikian is gear-
resteerd. Hij wordt beschuldigdvan
pet "verspreiden vanvalse en laster-lijkeinformatie". Hijkan daarvoor 3
Jaarkrygen. Inkringen van de com-
munistische partij in Nagorno- Ka-
jjabach, de Armeense enclave in de
«U-republiek Azeri)_yd_g'an, gaatde

staking(omaansluitingtekrijgen bijArmenië) nog steedsdoor.
*****WASHINGTON — De VS Se-

naats- commissie van Buitenlandse

vernietigingvan demiddellange- af-
standsraketten doorgestuurd naar
deSenaat. De commissieheeftde Se-
naat het advies gegevende overeen-
komst te bekrachtigen.

*****AMSTERDAM — De dollar is bij-na eencent gedaald.De muntnoteer-
de vanmorgen 1,8632 Ned gld tegeneen slotkoere woensdag van 1,8725gid. Wall Street ging gisteren alzuidelijk omlaag. De Dow Jones
" _**"verloor 20,22 punten en sloot
°P 1978,12punten. De dalingwaseengevolgvanteleurstelling dat derela-
tie!ruime stijgingvan dinsdag vanMjna 19punten nietdoorzette.

*****DEN HAAG — Het Nederlandse
cabinet istijdens een debatover hets°aaal-economischebeleidin deko-mende jarenvooral tegemoet geko-menaande wensenvan hetCDA. De
PPoBitie_Bernietingeslaagdéénen-

v^ e motie aangenomen te krijgen,
in * ■ n noeven niet na een halfJ^armdebijstand. Hetwoonland-be-
fjmsel in de kinderbijslag wordt pas
blffcVoerd als dat juridischmogelijk
vb ï

**et minimumloon zal niet
'r^ngd worden tot 27 jaar.Bij-
tot 9o * "^keringen voor jongeren
tin Jaar gaan omlaag- °e belas-
koi_ Ver^aging zal meer ten goedemen6

j
aan de Hadden- en lageinko-ens dan aan de hogere.

*****haXjj.AHAMSTOWN - In Gra-
in deKaapprovincie zijn

oensdag 4zwarten ter doodveroor-
''____ _omdat zi J in 1985 met de
Lp?^bandmethode" een rasgenoot

eDben vermoordvan wiezij hadden«esegd dathij een collaborateurvan
£e Wanken was. De oppositie in ZA"«fcnouwt deze moorden nietals ge-w°ne moorden, maar alspolitieke.

*****____!!_tf11^0- maPril ««lien deontwikkelings- landen die zijn vere-nigd in de groepvan 77 in Belgradoeen overeenkomst ondertekenenwaarbijzijelkaarhandels-voordelen««kennen.BijditzgnGlobalSystem
ut lYade Preferences worden ondermeer niet of nauwelijks invoer-
rechten geheven.

EERVOL
Noriega die in mei 25 jaar

dienstdoet in het Panamese le-
gerheeft gezegd dathijeervol en
niet alseen gevallenmanwil le-
ven. Het overleg over het aftre-
den van Noriega zou zich con-
centreren rond de hervorming
van de kieswet en het verkie-
zings- tribunaal en rond het
vaststellen van een nieuw
tijdschema voor deverkiezingen
welke eigenlijk pas in mei 1989
zouden worden gehouden. Ineen
eerdere instantie had Noriega
gezegd dat hij voor die tijd zou
willen opstappen. Sinds het
overlijden in 1983van zijn voor-
gangerOmarTorrijos isNoriega
de sterke man van Panama.

TWIJFELS
Twijfelsrijzen er echterin Pa-

nama over de mogelijkheid om
decrisisvia overlegopte lossen.
Deze twijfels bestaan er bij de
regering maar ookbij de opposi-
tie. Menziet het optreden van de

aartsbisschop mgr Marcos
McGrath danook als een laatste
vertwijfelde poging in deze
richting.

Bij het ministerie van Defen-
sie inWashington zei men dat de
tocht van het helicopter- schip
Okinawa doorhet Panama- ka-
naal een "routine-zaak" was. Bij
het Havenkantoorvan het Pana-
ma- kanaal zei men dat de Oki-
nawa bij deRodman- basis voor
ankerging. Menging echterniet
in op het motiefvan het bezoek
en ook niet of het schip soms
goederen aanvoerde voor de be-
manning van de Amerikaanse
bases in de kanaal- zone. Bij de
Panamaseregeringmaaktemen
zich erg boosover hetbezoek van
het moederschip met zijn leger-
helicopters.

SAMENZWERING
In een toespraak voor de Soli-

darityts- conferentiewelke in de
Panamese hoofdstad werd ge-
houden verklaarde Noriega dat
hij niet verslagen zal kunnen
worden door een "imperialis-
tische samenzwering" tegen
hem. Het komt overigens de
laatste tijdniet zoveel meervoor
datNoriega in hetopenbaar ver-
schijnt.Hij onthulde datde Vere-
nigde Staten niet minder dan
twee miljoen dollar al hebben
uitgegeven voor hun pogingen
omhem uitzijnmilitaire ambttewippen. Maar met al het goud
van dewereld zullenzij het volk
niet op deknieën krijgen noch"deze commandant noch deze
strijdkrachten".

"Dit is niet het probleem van
éénman,hetishet probleem van
de waardigheid en overtuiging
van het heleAmerikaanse conti-
nent, zo betoogde Noriega. Aan
deze bijeenkomst namen verte-
genwoordigers deel uit 25 lan-
den uit Latijns Amerika en hetCaribisch gebied. Voor het over-
grote deelgaathetechternietom
officiële vertegenwoordigers. Er
waren ongeveer vierhonderd
mensen op de conferentie aan-
wezig.

In Panama
Supermarkten

weer open
PANAMASTAD — Drie

leidende supermarkt- be-
drijven in Panama hebben
woensdag onder zwarere-
gerings- drang hun poor-
ten heropend. Daarmee is
detien dagen oude algeme-
ne staking verzwakt

De eigenarenvan debedrij-
ven was gedreigd met straf-
vervolging als zij dezaak niet
zouden openen. De meeste
werknemers hadden er de
voorkeur aan gegeven de sta-
king voort tezetten. Verschil-
lende winkels sloten zich bij
het besluit van de super-
markten aan. Het aantal
klanten was bepaald gering.
De meeste zaken bleven
echter dicht.Doel van de actie
is deval te bereiken van ster-
ke man generaal Manuel An-
tonio Noriega.

POSITIEF
Terwijl de algemene staking

voortging probeerde de leider
van de Panamese katholieke
kerk zijn bemiddelings- taak op
te vatten. In het eerste gesprek
dat hij voerde met deoppositie,
verenigd in de Nationaleburger-
kruistocht, en generaal Noriega
kreeg mgr McGrath, aldus zijn
woordvoerder, een "positieve in-
druk"van de mogelijkheden om
een vreedzame oplossing te be-
reiken voor het hoog opgelopen
conflict.

Opmerkelijk was wel dat tal-
rijke aangehoudenoppositie- lei-
ders door de autoriteiten weer
werden vrijgelaten. Ingesloten
bleef onder' meer Carlos Gonza-
les delaLastra, dieoprichterwas
en leider van deKruistocht- be-
weging, waarin zon tweehon-
derd groeperingen, bewegingen
enpartijen samengebundeldzijn
die de val nastreven van No-
riega.

CBS wil af van
elfprocent van
personeel

NEW YORK—CBS heeft zijn
personeel een gunstige pensi-
oen- regeling aangeboden als
men binnen vier maanden met
ontslaggaat. De bedoeling is dat
elfprocent van hetzevenduizend
man tellende personeel vrijwil-
lig ontslag neemt. Dit is een on-
derdeel van hetplan om Colum-
bia broadcasting system Ine temoderniseren en meer concurre-
rend te maken met de andere
netwerken.

NON-MILITAIRE OPTIES
HetWitte Huis heeft deeerder

gebruikte gespierde taal tegeno-
ver Noriega's Panama afge-
zwakt met de mededeling dat de
regering van president Ronald
Reagan het gebruikvan geweld
nog niet ernstig in overweging
heeftgenomen. HoewelReagans
woordvoerder Marlin Fitzwater
eerder geinsinucerd had dat
Washingtonmisschien een mili-
taire actie zou ondernemen liet
men officieel weten datdaarnog
nietovergedacht is.De optiesom
de druk te verhogen op Noriega
zijnvoornamelijkvan financiële
aard, zozei men.

DeLiga vanRode Kruis- vere-
nigingen heeft een begin ge-
maaktmetdeprocedure omvoor
1,8 miljoendollaraanvoedsel ter
beschikkingtestellenvoorde ar-
me bevolking van Panama wel-
ke als gevolg van de staking en
de financiële crisis geen eten
meer in huis heeft en ook geen
geldmeer tebesteden heeft. Wel
zei men dat deze hulp eigenlijk
zonderprecedent isomdat erzich
geen ramp heeft voorgedaan en
er in feite ook geenburgeroorlog
aan de gang is, maar simpelweg
doetzich het feitvoor dater geen

geldis.Desondankswilmentoch
dehelpende hand bieden.

ZO SNELMOGELIJK
De katholieke kerk heeft het

verzoek omalsbemiddelaar opte
treden aanvaard dat afkomstig
was van president Oscar Arias
vanCostaRica, deSpaanserege-
rings- leider Felipe Gonzalez en
de ex- presidenten Carlos
Andres Perez van Venezuela en
Daniel Oduber van Costa Rica.

De hulp- bisschop vanPanamas-
tad mgr Oscar Brown zei dat
aartsbisschop McGrath onmid-
dellijk na de ontvangst van het
verzoek contact opnam met alle
betrokken partijen. Mgr Brown
merkte nogwelopdat geweldda-
denzoalsbijhetpolitic-optreden
tegen betogers entegen depers,
detaakwel "moeilijk maakt".

Volgens mgrBrown hadverle-
den week een delegatie van het
Panameseepiscopaat tijdens een
onderhoud met Noriega hem ge-
vraagdhadaftetredenen wel zo
snel mogelijk. Ook had men bij
degeneraalaangedrongen om de
legitimiteit van de uitvoerende
macht op te helderen omdat een
groot deel van de maatschappij
er niet van op de hoogte is. Vol-
gens mgr Brown is men de be-
middeling ingegaan zonder enig
type van vooroordeel tegenover
een derpartijen.

KORTINGEN
Van detotale somvan 148 mil-

joen dollar welke de Centrale
bank van Brazilië had vrijgege-
venkonden debeleggers dehelft
in ontwikkelings- projecten in
noordoost- Brazilië investeren
en eenzelfde bedrag in allerlei
Braziliaanse bedrijven, hoewel
daarbij wel grenzen aan de om-
vang van hetbelang werden ge-
steld. In totaal hebben vijftien
beleggers 73miljoen gestoken in
Braziliaanse ondernemingen en
75 miljoen indeaangebodenont-
wikkelings- projecten. By debe-
legging in het Braziliaanse be-
drijfsleven bedong de regering
een korting on de schuld van 27

procent en bij de investering in
ontwikkelings- projecten een
korting van 10,5 procent van de
nominale waarde. De korting
was minder danderegering had
verwacht.

Bij de huidige regeling kan
een potentiële beleggereen Bra-
ziliaanse schuldbekentenis van
bijvoorbeeld 12,5 miljoen dollar
inruilen voor een deelneming
van bv tien miljoendollar in een
Braziliaanse onderneming.
Daarmee geefthij deBraziliaan-
se overheid een korting van
twintig procent op de oude
schuld.Die Braziliaanse schuld-
bekentenis moet de potentiële
belegger echter nog wel kopen.
Deze bekentenissengaan op het
ogenblik op de markt van twee-
dehands obligaties in New York
van de hand voor bijna dehelft
van de oorspronkelijkewaarde.

GENERAAL WOEDEND OVER VLOOTBEZOEK VS
Kerk positiefover eerste contact leger en oppositie

Noriega bereid af te treden
na herziening kiesstelsel

PANAMASTAD — Panama's sterke man generaal Manuel
Antonio Noriegazou bereid zijn inmei afte tredenwanneerer
tegen dietijd een nieuwkiesstelsel is ontworpen.Dit is verno-
men van een medewerker van oud- president Carlos Andres
Perez van Venezuela. Het passerenvan een Amerikaans heli-
copter-moederschip doorhetPanama-kanaal wasvoorNorie-
gareden om te spreken over "een bedreiging tegen en een ag-
ressie van Panama". De Okinawa maakte van hetkanaal ge-
bruik op weg naar zijn thuis- basis San Diego. Ondertussen
heeft aartsbisschop mgr MarcosA. McGrath metbeide partij-
en in het Panamese conflict een voorbereidend gesprek ge-
voerd met hetoog op een officiëlebemiddelings- poging. Het
InternationaleRode Kruis heeft zichbereid verklaard hulp te
verlenen aanPanama. Van Amerikaanse zijde heeft men zich
ondertussen gehaast teverklaren datmen niet van plan is on-
der de huidige omstandigheden militair in te grijpen in Pa-
nama.

GeneraalNoriegazouhet aan-
bod hebben gedaan in een tele-
foon- gesprek met devoormalige
Venezolaanse president, Carlos
Andres Perez, die in december
weereen gooidoetnaar hetpresi-
dentschap van Venezuela. Deze
bemiddelt in het Panamese
conflict samen met onder meer
de Spaansepremier Felipe Gon-
zalez en de Costaricaanse presi-
dent Oscar Arias en een van
diens voorgangers Daniel Odu-
ber. De voorwaarde van Noriega
is echter datregering en opposi-
tie een akkoordbereiken over de
hervorming van het kies- sys-
teem.

Brazilië zet deel
van schulden om

BRASlLlA—Brazilië heeft
een begin gemaaktmet de uit-
voeringvan zijnplan om een
deelvanzijn schuldom terui-
len in deelnemingen inBrazi-
liaanse bedrijven. De verlie-
zershierbij zijn debanken die
echter ook tegelijk enigszins
winnaars zijn:zijziennog wat

ffeld terug waarop zij eigen-
ijk niet hadden durven ho-

pen. Maar het is wel minder
danzij in feite inBrazilië heb-
ben gestoken.

De omruiling gebeurt op een
veiling, waarvan er dit jaarnog
negen zullen worden gehouden.
In totaal hoopt Brasilia op deze
manier dit jaarvier miljarddol-
lar van zijn schulden om te zet-
ten. De totale schuldenlast be-
draagt 114miljard dollar. Op de
eersteveilingopdebeursvloer in
Rio de Janeirowerd 148 miljoen
dollar omgezet. ARABISCHE BANKEN

Deverliezers in hetconversie-
programma zijn debanken, wel-
ke voorhun oude waarde- papie-
ren minder krijgen dan zij oor-
spronkelijk hebben uitgeleend
aan Brazilië. Zij zijn echter
meestal allangblij datzij op deze
manier nog enig geld terugzien
van hunuitstaandeleningen. De
Braziliaanse regering heeft
voordeel omdat zijn schuld ver-
mindert en de buitenlandse be-
leggerkan metbepaalde kortin-
gen investeren in Braziliaanse
ondernemingen.

Veel van de deelnemingen
werden opgekocht door Ara-
bische banken, maar ook finan-
ciële instellingen uitEuropa en
Amerika waren actief.

AMIGOE
IN VERBAND MET het

paas- weekeinde ver-
schijnt deAMIGOE nietop
vrijdag,zaterdag enmaan-
dag aanstaande. Dinsdag
is uwkrant erweer.

Directie en medewer-
kers wensen u prettige en
gezellige dagen toe.

Ondanks 4000 arrestaties onderPalestijnen

Vijf doden bij herdenking
Dag van het Land

JERUZALEM— Ondanks
scherpe preventieve maatre-
gelen zijn woensdag bij ge-
weldrond deherdenking van
de Palestijnse "Dag van het
Land" zeker vijfPalestijnen
door Israëlische troepen
doodgeschoten. Dit is verno-
men in Israëlische en Ara-
bische bronnen. Het Israë-
lische leger zette tienduizen-
den soldaten inom deorde te
handhaven in debezette wes-
telijke Jordaanoever en de
Gazastrook en voor de
650.000 inwoners van de Ga-
zastrook gold voor detweede
dag een uitgaansverbod, wat
voor de inwoners praktisch

huisarrest betekende. Een
functionaris van de Verenig-
de Naties in de Gazastrook
sprak van "een gigantische
spookstad".

De unieke veiligheids- maat-
regelen voorkwamen niet dat
zich in zeker 18 steden en VN-
vluchtelingen- kampen in Israël
betoogd werd. Met de Dag van
het Land protesteerden de Ara-
bische inwonersvan Israël tegen
onteigening van Arabisch land.
Behalve de inwoners van debe-
zette gebieden volgden ook de
meesten van de 650.000 Ara-
bische inwoners van Israël de
stakingsoproep op. Maar vol-
gens deIsraëlischeradio gingen
in Haifa, Yaffo en andere Ara-
bische plaatsen duizenden Ara-
bieren naar hun werk. De Ara-
bische burgemeester van
Sashnin, Mohammed Ganajem,
benadrukte tijdenseen grote de-
monstratie dat de Israëlische
Arabieren vreedzaamwilden be-
togen. "Wij zijn burgers van Is-
raël en behoren gelijkertijd tot
het Palestijnse volk", verklaar-
deRashid El Hadj van hetmini-

strie van Onderwijs
Het afsluiten van de bezette

gebieden voor de Israëlische en
buitenlandse media en terug-
houdendheid van het leger met
bijzonderheden maakte het
moeiljk een precieze balans te
geven van de gewelddadige ge-
beurtenissen die elders
plaatsvinden. Bovendien sloten
deautoriteitenwoensdag het Pa-
lestijnse persbureau PPS, dat
een belangrijke informatiebron
was.

In deGazastrooken opdeWes-
toeverwerdenzekervijfPalesty-
nen doodgeschoten door Israë-
lische troepen. Ten minste 60
anderen liepen verwondingen
op. Een soldaatwerd gewond.Bij
het aanhoudende geweld zijn in
totaal 118 Palestijnen omgeko-
men en een Israëlische soldaat.

In het kader van de ver-
scherpte veiligheids- maatrege-
lenzijn de afgelopen dagenruim
4.000 Palestijnen gearresteerd
om "oproerkraaiers en ge-
welddadige elementen" op de
Dag van hetLand van straat te
houden.

WESTOEVER -Een Israë-
lische militair laat een camera-
ploeg diedebezette Westoeverwil
binnengaan dewetstekst zien op
grond waarvan hen de toegang
tot hetgebied ontzegd wordt. Al-
leen speciale groepjes journalis-
ten, begeleid door het leger,
mochten de afgelopen dagen de
bezette gebieden bezoeken. De
meeste journalisten bedankten
voor die eer.

Bikker vertegenwoordigt
Parlatino bij vergadering

van wereld-parlement
WILLEMSTAD — Voor-

zitterOnofireBikkervan de
Statenvan deNederlandse
Antillen isverzocht om als
vertegenwoordiger van
het Latijns- amerikaanse
Parlement,Parlatino, op te
treden tijdens een bijeen-
komst van de Inter- Parle-mentaire Unie (het wereld
Êarlement) in Guatemala,

ikker: "Ik beschouw hetalseen bijzonder grote eer,dat de negentien landen,die bij Parlatino zijn aan-
gesloten, mij hebben aan-gewezen om hen te verte-
genwoordigen".

Staten- voorzitter Bikker
vertegenwoordigde Parlatinoal eerder: bij de inhuldiging
van Ramsewak Shankar tot
president van Suriname.
'Misschien heeft dat er wel
mee te maken, dat ik wede-
rom ben gevraagd", aldus de
verbaasde, trotse Staten-
voorzitter.

Debijeenkomstvan hetwe-
reld- parlement vindt van 11
tot en met 16 april plaats in

Guatemala. De vergadering
begint onmiddellijk na een
conferentievanParlatino, die
van 7 tot en met 10april in de
Dominicaanse hoofdstad
Santo Domingo wordt ge-
houden.

Bikkerheeft het dekomen-
de tijd razend druk. Hij ont-
vangt deze dagen een groot
aantal buitenlandse gasten
in verband met devieringvan
het vijftig- jarigbestaan van
deStaten(op 5april); hetfeest
zelfbrengt de nodige beslom-
meringen met zich mee en
dan moet hij onmiddellijk
daarna afreizen naar Santo
Domingo.

Vanmorgen al arriveerde
Jaggernath Lachmon, voor-
zitter van de Surinaamse As-
semblee, op Curasao.Lachmon kwam samen met
vier Surinaamse senatoren
aan. De Surinaamse delega-
tie zal zich hier mede voorbe-
reiden opdeParlatino- confe-
rentie in Santo Domingo.
Daartoe zal Bikker enkelebe-
sprekingen met hen voeren.

TIP-TCD



Mensen

In hetDr. HoracioOduberHospi-
taal had gisteren de eerste uit-
reiking plaatsvaneenArubaans
VERPLEEGKUNDIG DIPLO-
MA- A. Dat gebeurde aan een
zestal leerling- verpleegkundi-
gen dat het examen met succes
aflegde. De geslaagden zijn: Je-
rehm Campbell, Eddy van der
Linden,Raymond Maxwell, Ma-
riso1Alves, JuanTrompen Irena
Jacob.

*****InHuize ImeldahofteNoordher-
dacht zuster Helena Martinus,
beter bekend als ZUSTER LEN-
NY, het feit dat zij een kwart
eeuw in Imeldahofwerkzaam
was. Minister mr. Mito Croes
was aanwezig om samen met di-
rectie en leidsters de jubilerende
zuster te huldigen en te danken
voor haar werkenen inzet. Hier-
bij werd de gebruikelijke enve-
loppe aangeboden.

*** * *TOKYO—Japan wilnieuweiniti-
atieven nemen om de schuldenlast
vande landenvandeDerdeWereld te
verlichten. In regerings- kringen in
Tokyo isvernomen datondermeerde
industrie- landen ertoe moeten wor-
den verplicht meer te investeren in
de ontwikkelings- landen.
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Alle aovertentiesvoordekömendedag
moetent dagvantevorenvóórvier uur
binnen__fn ofop dezelfdedagvóórtien
uur.

ZOEKERTJES verschijnen op
dinsdagen vrijdag en kunnen tedere
dag tussen 07.30-1600 uur worden
opgegeven, behalveop zaterdag.
Alleen zoekertjes dieop maandagen
donderdagvöórtwaalf uurbinnen#v,
kunnende dagdaarop(dus dinsdagen

" vrijdag) verschijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA■ Nassaustraat 1.0.. Tel.:_!4333(drfe!ijnen).
I Wrecteur-Hoofdredacteur:; Josvan derSchoot.

Redactie: Ramt. o Tromp, AnnaTromp- Van der Schoot,Djjéte Fran-
ken {fotograaf).
Advertentie-afdeling: Jos van der
Schoot en Etleen tandsmark.

W Tel: 672000 ■m , ■_—-___-_—

Persagentschappen: ANP en AP.
'Sarnenwerkihqaoveie'Jf'tkt.ti.stri.et

1 !.e Mi-r« He-aid.DcH.-aq_.t-Nc ";".«
ra:_t;i7a:i.aba).t::...Ppf$;:;;:/:■

ipnnfNV
DISTRIBUTIE (abonnen.ent._n):

»wki« -v. ,r . „ <>Vr- n „ ~._.

kanr\A D^td'i v. -do-,.-.. -y<
r....; .. ■....' k>, ..-,:-- -m,

nr,:
:fl._s-6é6_- v.:;
Bonaire (abonnementen en incas-
so): rnv.A.yVong-Lo.-Smej, :Ncü.n.:S.-:
:ttn_

Losse nummers60 cent;
Atonou- ,o.;; _1,. " ~,.. „._,■ .t......
de Nerferlai]ds<- A:i:ik-!. vij'£_ï_._. «u.-,.
denp ,{.

BuitenAntillen(Nederland):
NA/.80.15 per maand (luchtpost) of
NA/_24,- per maand (zeepost); jaar-
lijks vooruit tebetalen.

~ . «" ___-__-!-_---■

BONAIRE
Correspondent:
Hubert Utikels. Kaya GobétnaiJwN.Debrot 154, tel.: 8627.

SINT MAARTEN
Correspondent:
Gerard van Veen, Postbox 118, fel.:
873859(Ranse kant).
Abonnemem en advertenties:
The Chronicle, Gr ounddove Road,
Pointe Blanche, tel.: 23919.
SABA:
Cewespondente:
Ruth HasseK, tel.:2299.

ST.EUSTATIUS:
Vertegenwoordigster /Correspon-
dente
Peggy van deHorde,Wbrtewalfwegl.

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
Jos de Roo en Victor Hafkamp:Rad© |
Nederland Wereldomroep {tel.: 035- i16151, toestel 319). |

Tom Poes en de Klokker

2045— TornPoes stond in grote spanning naar deklok tekij-ken. Het oudemeubel gedroegzichin hetgeheelnietzoals mendat van een uurwerk zou mogen verwachten. Het klotste enplaste in het mechaniek, terwijl een sterke waterhoos hetbo-venstuk tegen dezoldering spoot
Torn Poes begreep daarniets van. Maar hij kon natuurlijkooknietweten, dateentakvan detijdrivieringrootvadersklokuitmondde. Hjjkreeg daarpas enig idee van toen hij een paar

schimmige gestalten in hetwater opde grondontdekte.De nevelige vormen werden snel dichter en na enigeogenblikken was het duidelijk, dat ditheer Bommel en Joost

moesten zijn. De beide geteisterde figuren gingen langzaam
overeind zitten enkeken wazigrond.

"Blub!" sprakheerOlliemoeilqk."Blah!Bubblub!" Hij spoot
een krachtige straal water uit en Joost volgde zijn voorbeeld
zodatze gedurendeenige tijdwel watopfonteinbeeldenleken.

"Bah!" herhaalde heerBommel tenslotterillend. "Tijd! Bah!
Knebber m'n maag...blub...fol fan..."

"Hetlooptme dekeel uit, alsikzovjij mag sijn",voegde Joost
er zwakjes aan toe. "Maaj, 't is toch goed afgelopen, met uw
welnemen. De heerKlokkerkwam netop tijd - andejs souden
we vejdjonken sijn!"

AGENDA
CURAÇAO

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DE DISTRICT OOST
1april 1988vanaf08.00uurt/m2april
1988om 07.00uur.

Dokter Guerrero, SentroMedikoMariePam-
poen, tel.: 615265/615044; spreekuren
11.00-12.00/17.00-18.00 uur; spoedgeval-
len: tel.: 74279 b.g.g. 625822/625800toes-
tel 143.
3april 1988vanaf07.00uurt/m 5 april
1988om07.00 uur.
DokterSommer, Sentro MedikoJanwé, tel.:
615959; spreekuren 11.00-12.00/17.00-
-18.00 uur; spoedgevallen: tel.: 648930
b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: YVilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Winklaar, Braakman, Doran en mevr. Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DEDISTRICT WEST
31 maart 1988 vanaf 17.00uur t/m 2
april 1988om 24.00uur
Dokter Swart,Spreekkamer: VanLeeuwen-hoekstraat, tel.: 624113/624443; spreeku-
ren 11.00-1 2.00/17.00-18.00uur; spoedge-
vallen: tel.: 82367 b.g.g. 625822/625800
toestel 143.
3april 1988vanaf00.00uurt/m5april
1988om 07.00 uur
Dokter Soliana, Spreekkamer:Schottegat-
wegOost34, tel.: 70635;spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00 uur; b.g.g. 625822/
625800toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-

Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac, King, mevr.
Rosales-Concession, mevr.Pablo en Luca-
sius)

DERDE DISTRICT BANDA ABAO
31 maart 1988vanaf 17.00uur t/m 2
april 1988om 24.00uur.
Dokter Wiedijk, Sentro Mediko Barber, tel.:
641658/641605;spreekuren: 10.00-11.00/
17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:81261
b.g.g.625822/625800toestel 143.
3 april 1988vanaf00.00uur t/m5april
1988om07.00 uur.
Dokter Tweed, Dokterskamer Tera Köra,
tel.: 648079; spreekuren: 10.00-11.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.: 82624
b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen:Tweed, Vonhögen, Schellens, Bote-
ro Duque en Spong).

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

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naastUNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
opzon- enfeestdagen alsmede opwerkda-
gen na 17.00 uur 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
de geheledaggesloten; na 17.00uurkunt u
de zustervan de wacht bellen: zuster Van
Velthoven,tel.: 76728, pageboy027-360.
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgensafspraak.

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

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 Samson, tel.:
616718.

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

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

DIERENASIEL: dagelijks geopendvan
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/mvrijdagvan 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voorspoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

BOTICA'S (feestdiensten)
donderdag
Otrobanda
del Pueblo, Breedestraat 82, tel.: 625333/
625444.
Punda
Juliana, Julianaplein6,tel.: 54500.
vrijdag
Otrobanda
Otrabanda, Winkelcentrum Colon, tel
625633/625634.
Punda
Vredenberg, Socratesstraat3, tel.: 613300.
zaterdag
Otrobanda
SantaMaria, WinstonChurchillweg 155, tel.
80800.
Punda
Sta. Rosa, Winkelcentrum Bloempot, tel.
77679/77650.
zondag
Otrobanda
deGoede Hoop, JanNoorduynweg 15,tel.
82857.
Punda
Brievengat '68, Corrieweg 32, tel.: 79098/
79567.

maandag
Otrobanda
Paradeis, F.D. Rooseveltweg 468, tel.:
89676/89808.
Punda
Antillana, KayaFlamboyan 1-A,tel.: 76200/76208.
VERLOFBEGRAFENIS
1april: R.J. Grüning, Patrijsweg 9.2april: M.V.Meyer,Kaya WawaScholtz 1.3 april: H.R. Andrade, Vesusviusstraat 19.4 april: P.AJ. Scherptong, WinstonChurchillweg 157-E.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-weg 8, CentrumDcviKundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om19.30 uur te Openbare BasisschoolBrievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om19.30uurgebouwCreditUnion SanPedro.Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uurte Centrum Abraxac
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag-en zaterda-
gavondom 19.30uur teAloëstraat 12.

HUBENTUD '70:20.00-23.00uur culturele
avond met optredenvan Grupo Issoco, San-
mango met Gibi Bacilio, Grupo Folkloriko
Nos Legria en Grupo Afro Caribeflo) - ge-
bouwaan dePenstraat 55.

*****
POMPSTATIONS
GOEDE VRIJDAG
openingstijdenvan 16.00-23.00uur:
Curoil - Magrietlaan.
' "--""*

ZONDAG
openingstijdenvan 08.00-15.30 uur:
Frederik -Salina, Curoil-Biesheuvel, Curoil- Cas Chiquito, Isa - Plantersrust, Schekte-
laar - Mundo Nobo, Vanddis NV - Marie
Pampun, De Haseth -Parera, Nieuw -Sto.
Domingoweg, Perry -Grand Central, Schot-
borgh-Cas Cora.
(openingstijden van 08.00-24.30 uur)
Curoil -Magrietlaan.__ *"" *
MAANDAG
openingstijdenvan 08.00-15.30 uur
Craz- De Ruyterkade, Isa -Salina, Gasora-
Sorsaca, Van der Dijs -Rio Canario, Can-
word- Gasparito, Curoil - Colon, Galmeijer -Cerrito, Curoil -Sta.Rosa, Jansen-Sta. Ma-
ria, Maurick. - StaHelena.
openingstijdenvan 08.00-24.30 uur
Curoil - Magrietlaan.

POMPSTATIONS (openingstijden van
08.00-15.30uur):

*****ZATERDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHEPEN
08.00-19.00 uur TheVictoria' - S.J.
07.00-12.00 uur 'Fajiwind' - Aca.
07.00-02.00 uur 'Ambassador' - Cur.

CONCERT: 20.30 uurvan TrioLos Condes
uitPuerto Rico (ook optreden van de trio's
Los Corporales,Los Ruisenores, Los Cor-
sarios enMariachi Fortuna met Melania v/d
Veen) - Centra Pro Arte.

*****
ZONDAG
DIVERSEN
CONCERT: 20.30uur van TrioLos Condes
uit Puerto Rico (ook optredenvan detrio's
Los Corporales,Los Ruisefiores, Los Cor-
sarios en MariachiFortuna metMelaniav/d
Veen) - Centre Pro Arte.

*****
MAANDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP:09.00-20.00uur 'Carta
Costa'-S.J.
PAASDIENSTEN
GOEDE VRIJDAG
KLOOSTER ALVERNA: 15.00uur.
BARBER: 10.00(Kruisweg voorkinderen),
15.00uur.

BRIEVENGAT: 05.00en 15.00uur.
BUENAVISTA: 10.00(Kruiswegvoorkinde-
ren) en 15.00uur.
CHARO: 09.00 (Kruisweg voor kinderen),
15.00uur.
JANDORET: 10.00(Kruisweg voor kinde-
ren) en 15.00uur.
HULPKERKBOCA: 05.00 uur.
JANWE: 10.00 (Ned.) en 15.00uur.
KORAAL SPECHT:05.00,10.00(Kruisweg
voorkinderen) en 15.00uur.
MONTANA: 15.00uur.-

SERU GRANDI: 15.00uur.
OTROBANDA(SANTA ANNA): 15.00uur.
PIETERMAAI: 10.00(Kruisweg voorkinde-
ren) en 15.00uur.
SANTAFAMIA: 05.30,10.00uur(Kruisweg
voorkinderen) en 18.00uur.
SANTAROSA:09.00(Kruisweg voorkinde-
ren) en 15.00uur.
SANTA MARIA: 15.00 en 20.00 uur (lij-
densverhaalop dekerkplein) uur.
SANWILLIBRORDUS: 15.00uur.
TERA CORA: 09.00 (Kruisweg) en 15.00
uur.
SOTO: 05.00en 15.00uur.
STEENRIJK:05.00en 10.00(Kruiswegvoor
kinderen) en 15.00uur. .
SUFFISANT: 10.00en 15.00uur.
WESTPUNT:05.00 en 15.00uur.
HULPKERKLAGOEN: 05.00 uur.
WISHI: 15.00uur.
ZUID-BONAM: 15.00uur.

*****
STILLE ZATERDAG
KLOOSTER ALVERNA: 19.30uur.
BARBER: 23.00 uur.
BRIEVENGAT: 23.00 uur.
BUENA VISTA: 22.30 uur.
CHARO: 22.00uur.
JANDORET: 23.00uur.
JANWE:22.00uur.
KORAAL SPECHT: 22.00 uur.
MONTANA: 23.00 uur.
HULPKERKSERU GRNADI: 23.00uur.
OTROBANDA(SANTA ANNA): 19.30uur.
PIETERMAAI: 23.00 uur.
SANTAFAMIA: 23.00uur.
SANTAROSA: 23.00uur.
SANTAMARIA: 23.00 uur.
SANWILLIBRORDUS: 20.00uur.
TERACORA: 23.00uur.
SOTO: 22.00 uur.
STEENRIJK: 23.00 uur.
SUFFISANT: 22.30uur.
WESTPUNT: 23.00 uur.
HULPKERKLAGOEN: 23.00uur.
WISHI: 23.30uur.
ZUID-BONAM: 23.00 uur.

"** * *EERSTE PAASDAG
KLOOSTER ALVERNA: 10.00uur.
BARBER: 09.00 uur.BRIEVENGAT: 09.30,12.00en 18.00uur.
BUENA VISTA:09.30,11.30 en 19.00uur.CHARO: 08.00,17.00 en 19.00uur.
JANDORET: 10.00en 19.00uur.HULPKERK BOCA SAMI: 08.00 uur.
JANWE:08.30,12.00 en 19.00uur.
KORAAL SPECHT: 11.00en 18.00uur.MONTANA:08.00,09.30 en 19.00uur.
SERU GRANDI: 10.00uur
OTROBANDA (SANTA ANNA): 08.00 en
19.00uur.

PIETERMAAI: 06.00,09.00 en 19.00uur.SANTA FAMIA: 09.00, 11.00 (Engels),
15.30(doop)en 19.00uur.
SANTAROSA: 09.00,11.00 en 18.30uur.
SANTA MARIA:07.00,09.00en 18.30uur.
SANWILLIBRORDO: 09.00 uur.
TERACORA: 10.00en 18.00uur.
SOTO: 09.30 uur.
STEENRIJK: 08.00,10.00(Charismatische
beweging) en 18.00uur.
SUFFISANT: 09.00en 18.00uur.
WESTPUNT:08.30 uur.
HULPKERKLAGOEN: 09.00uur.
WISHI: 08.00,09.30 en 18.00uur.
ZUID-BONAM: 09,00en 18.00uur.

*****
TWEEDEPAASDAG
KLOOSTER ALVERNA: 09.00 uur.
BARBER: 09.00uur.
BRIEVENGAT: 09.00en 18.00 uur.
BUENA VISTA: 18.30uur.
CHARO:08.00,17.00 en 19.00uur.
JANDORET:09.00en 19.00uur.
JANWE: 08.30uur.
KORAAL SPECHT: 18.00uur.
OTROBANDA(SANTA ANNA): 09.00 uur.PIETERMAAI: 09.00uur.
SANTAFAMIA: 08.00 uur.
SANTAROSA: 09.00 uur.
SANTA MARIA:09.00uur.
TERACORA: 08.00en 18.00uur.
SOTO: 06.00 en 09.30 uur.
STEENRIJK: 09.00en 19.00uur.
SUFFISANT: 18.30uur.
WESTPUNT:08.30uur.
WISHI: 09.00 en 19.00uur.
ZUID-BONAM: 09.00en 18.00uur.

*~..
EVANGELISCHEBROEDERGEMEENTE
MORAVIAN CHURCH
(31 maart)
(Goeroeboeroeweg, MundoNobo)
19.30uurvieringH. Avondmaal;
21.00uurGethsemanie.
(3 april)
(Goeroeboeroeweg, MundoNobo)
05.30uur opstandingsdienst
(Suffisant)
18.00uur Paasdienst.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
donderdag
21.00uur77_>A./is_io_ (’.5,-p.p.).
vinjdag
geen voorstelling.
zaterdag
21.00+24.00 uur The Mission (’.5,-
PP)-
zondag
19.30uur Pte Running Man [with Ar-
nold Schwarzenegger] (’.5,- per auto);
21.30uur 77»AfesAon (’.5,-p.p.).
wnnmnAnm
19.30uur The Running Man [with Ar-
nold Schwarzenegger] (’.5,- per auto);
21.30uur77»__f/s__w. (’.5,-p.p.).
TELECURAÇAO
DONDERDAG: 16.30 Ora pa mucha;
17.00Thundercats; 17.30The Yeariin;
18.00Science and Technology Week;
18.15Purba kv keshi; 18.40Informe de-
portivo metHectorRosario; 19.00Rike-
sa Universalmet Mavis Albertina;20.00
NotisieroTele-8; 21.00Special: «Ken ta
responsabel p'é yu?»; 22.00 Wega di
Number; 22.10 Special Goede Week:
«Eyu diDios»; 23.00Sluiting.
VRUDAG: geen uitzending.

ZATERDAG: 16.30 The Jimmy Swag-
gart Ministries;; 17.30Telefiesta met
TanteIrmai Tante Shirley; 18.30Speci-
al: «Jesus Christ Superstar» (musical
gebracht doorKolegio Chaya Willems);
20.00 NotisieroTele-8; 20.30Carrousel
met Gonzalo Cuales; 21.30 Estreno:
«The 4th wise man»; 22.00 Wega di
Number; 22.10 vervolg Estreno; 23.00
Sluiting.

ZONDAG: 16.10 Sena di Sefior; 17.00
Sala di konsierto; 18.00Teiepatria met
Chin Behilia; 19.00Art; 19.30Moda kv
Mytène; 20.00 Notisiero Tele-8; 20.30
'Shete dia'; 21.00 Dynasty; 22.00 Solid
Gold with Dionne Warwick; 23.00 Slui-
ting.

MAANDAG: 16.30Orapamucha;l7.oo
Pandaminium; 17.30 Scooby Doo new
mysteries; 18.00Siensiai Teknologia
met Leo Rondas; 18.30Style; 18.45 In-
forme deportivo met Hector Rosario;
19.00Historia Antiano: «Katibu ta
galirta»; 20.00 Notisiero Tele-8; 21.00
'Kuporta habri'met Robin Visser; 22.00
Wega diNumber; 22.10Departamentu
paKulturai Edukashon: «Honderd jaar
dokteren»; 23.00Sluiting,
(wijzigingen voorbehouden)

BEETLE BAILEY By Mort Walker

AMIGOE

HENRY By Dick Hodgins
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REDEYE By Gordon Bess

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
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&JÈS Pakkerdjes

:: 38 levensjaren Jl m 1 & con t; mdc krant te g ■ | WZ\ 'c_]Jesa cara de ♦

:: vl! ?anTefS- J* W js§§S_V Bofel? 1

" De hand enkus zijn al geweest ;'
.! maar er komt nog meer zoals !' ___^^;; jeweet. ;; t» "♦♦" *'/^^_
n Ze willen je bóurgondisch la-" Vader Paas- \ V—";; ten verjaren, ;; Haas: " j-^n \;; Watzich devolgende dag zal ;; Dit jaars.v.p.de j[Q\\ x~—'.. openbaren. eitjes niet in het \jj
|; Ook zij die zijn gegaan, ',', ;; hondehok ver- feA* !.
" sluitennun wensen nierbij aan. " stoppen; fe?_». " >Kenne we se jfi^ffi^Meis en meisje en . wéér nie vinde! émT-i^TV^
" deMeijsen. ; ; \Bp?*\\';

IHetopgeven van "Pakkerdjes", die respectievelijk vijfen tien guldenkos- I
Jten, kan geschiedenbijhetredactie- secretariaat van deAmigoe. De Ami- < "♦goe behoudt zich het recht voor de plaatsing van een "Pakkerdje" op ',',
f basis van zijn inhoud te weigeren.



VERSCHILLENDE WINKELIERS KUNNEN VERLIEZEN NIET LANGER DRAGEN
Verzoek om huurverlaging wordt niet ingewilligd

Huurders Fortbogen zien
toekomst niet rooskleurig

WILLEMSTAD — Onder dehuurders van de Fortbogen is
reeds enkelemaanden nadatditprojectmetveelfanfareoffici-
eel in gebruik werdgenomen, een trieste stemming te bespeu-
ren. Enkele huurders weten niet hoe veel langer zij de grote
verhezen kunnen dragen: voor hetproject blijktveel minder
animo te bestaan danvoorzien was. De wanhopige huurders
hebben zich verenigd en zijn bezig een officiëlevereniging op
terichten. De commissie heeftalverschillende malen bij deex-
ploitant van hetproject, Meta Corporation, gepleit voor tijde-
lijke huurverlaging. Daar wil Meta Corporation nietsvan we-
tenen daaromwordtgevreesd dat deeerste zaken binnenkort
hun deuren alweermoeten sluiten. "Dat zou heteindevanhet
projectbetekenen. Alser iederepaarmaandenwinkels sluiten
ennieuwe winkelsbijkomen, isdatzeerongunstigvoorhet ge-
heel."
Dat zegt eigenaar Daryanani

van Indra'sShop, éénvan dewin-
kels in de Fortbogen. Hij is sa-
men met de heer van Wiekeren
van Samson, vertegenwoordiger
van de huurders- commissie
druk bezig met de voorbereidin-
gen voor de oprichting van een
vereniging. De officiële status
vaneenvereniging isextra nood-
zakelijk nu er bij MetaCorpora-
tion geen gewillig oor wordt ge-
vonden voor de problemen waar
demeerderheid van dehuurders
meekampen.

VEELANIMO
De Fortbogen werden enige

maanden geleden met een groot
feest officieel in gebruik geno-
men. De meningen waren vrij-
wel eensluidend: ditzou hét pro-
jectvan de binnenstad worden.

Punda zou weer tot levenkomen
en kopers aantrekken. Er be-
stond vrij veel animo om een
boogtehuren,ondanks depittige
huurprijs van 1500 gulden per
boog.

Enkele maanden laterhebben
sommigehuurders daar al grote
spijt van. "Er is ons veel beloofd,
lang niet alle plannen worden
uitgevoerd", alduseen enigszins
verbitterde Daryanani. Zo zou-
dende tourbussen met toeristen
voor de Fortbogen stoppen en
konden dewinkeliers dus opgro-
te aanloop rekenen. Dat is nog
steeds niet gerealiseerd. Ook
van devele activiteiteninhetka-
dervan het'Festival Marketpla-
ce' op het Fortplein die zouden
moetenplaatsvinden, isnietveel
terechtgekomen.

De aanloop van potentiële

klanten is voor veel huurders
dan ook klein. Het lijken alleen
derestaurants te zijn die goede
klandizie hebben. Verschillende
huurders hebben grote moeite
om dehuur te betalen. Namens
deze groephebben detwee verte-
genwoordigers hetverzoek inge-
diend om, tenminste tijdelijk, de
huur te verlagen. De commissie
kreeg echter nulop het rekwest.
Op de vraagwat de huurders nu
denkentedoen, antwoordde Da-
ryanani dat er weinig perspec-
tieven lijken te zijn. "Het zal er
wel op uitlopen dat binnenkort
een aantal zaken dicht gaan",
vreest hij.

De hoge huur is niet de enige
klacht van de huurders. Ook de
airco- installatie waarvoor 4000
guldenbetaald moet worden, is
niet naar wens. Prijzen van air-
co's schijnen normaliter lager te
zijn en bovendien zijn de airco's
van een onbekend merk waar
geen onderdelen voor te krijgen
zijn. De aannemer van het pro-
ject is verantwoordelijk voor de
airco's waarop de huurders een
garantievan eenjaarhebben. In
verschillende winkels is deairco
al een paar maal kapot gegaan
en men vreest dat als dekosten
na het verlopen van de garantie
voor eigen rekening komen, er
grote problemen zullen ont-
staan. Zeker omdat het er naar

uitziet dat onderdelen uit het
buitenland moeten komen.

SOMBER
De huurders willen de airco's

helemaal niethebben, bleek uit
verklaringenvan vertegenwoor-
digerDaryanani, maar ook over
ditprobleemvaltmoeilijktepra-
ten met Meta Corporation. "Met
de zakelijke aanpak van Meta
Corporation zijn we niet zo ge-
lukkig."

Daryanani is dan ook somber
gestemd: het zal volgens hem
nogweleen paar jaardurenvoor-
datalle pogingenomPunda weer
een succes te maken, zullen sla-
gen. Hij betwijfelt het echter of
de winkeliers in de Fortbogen
het zolang kunnen uitzingen.
Dat betekent dat er binnenkort
al een paar winkels dicht moe-
ten. Als dietendens eenmaal in-
zet en er iedere keer voor een
aantal maandennieuwe zaakjes
open gaan,vreest Daryanani dat
dat de genadeslagwordtvoor de
Fortbogen. Dan is er immers
geeneenheid meerinhet project.
Reclame- campagnes, die geza-
menlijk gevoerd worden, lijken
dan ook voor niets geweest.

Meta Corporation was van-
morgen onbereikbaar voor com-
mentaar. Directeur Eduardo de
Veer was op Aruba, waar hij
woonachtig is, en de vertegen-
woordiger Tony Beaujon op Cu-
racao was uitlandig.

MeerAntilliaanse diplomaten
Premier Martina praat met
minister Van den Broek

WILLEMSTAD— Demissi-
onairpremier Don Martina
heefteendringendberoep ge-
daan op de Nederlandse mi-
nister Hans Van den Brock
van Buitenlandse Zaken, om
"«ünister Nelie Smit-Kroes te
overtuigen van het belangvan een tripartite overlegtus-sen alle drie de partners van
«et Koninkrijk en Venezuelaom het luchtvaart- probleem
?P te lossen. Nederland heeft
jj»hetverleden steeds aange-
arongen op een bi-partite
overleg maar Venezuela eistaat zowel Nederland, de Ne-derlandse Antillen en Arubaaan het overleg deelnemen.Oat moet er toe leiden dat deALM ook via Arubavluchten

naar Venezuela mag uitvoe-
ren, hetgeen sindshetconflict
gerezenis, nietmeermogelijk
18.

Omdat de Antilliaanse rege-
ring over informatie beschikt
van Venezolaanse bronnen dat
alleen een tripartite overleg
aanvaardbaar is,heeft demissio-
nairpremier Martina die kwes-
tie gisteren bij de Nederlandse
minister van Buitenlandse Za-
kenaangekaart.

Hans Van den Broek reisde
vanuit SurinameviaCurasao te-
rug naar Nederland en had hier
een lunch- ontmoeting met de
premier. Alhoewel een perscon-
ferentie belegd was waar ook
Van denBroek bij aanwezig had
moeten zijn, lukte datgistermid-

dag niet: het KLM- toestel liep
zelfs ruim tien minuten vertra-
gingopomdat de heren telaatop
Hato arriveerden. Alleen pre-
mier Martina was daarna be-
schikbaar voor depers.

Naast de luchtvaart- kwestie
heeft Martina ook gesproken
over de plaatsing van Antilli-
aanse diplomaten op Neder-
landseambassades, met name in
het Caribisch gebied. Momen-
teel is er al een vertegenwoordi-
gervan deNederlandse Antillen
gestationeerd in Port of Spain,
Bogota, San José en Was-
hington,maardeAntillenwillen
dit aantal graag uitbreiden. In
december is dat reeds op
technisch niveau besproken en
Van den Broek heeft nu toege-
zegd datdekwestie op zokort mo-
gelijke termijn geconcretiseerd
zal worden.

Gezien de financiële situatie
van deAntillen, ishetnietmoge-
lijk om het aantal diplomaten
metveel meermensenuittebrei-den. Martina pleitte gistermid-
dag echter wel voor bijvoorbeeld
een vertegenwoordiging in Eu-
ropa en meerdere diplomaten in
het Caribisch gebied.

Ook de gewenstehechtere sa-
menwerking met de Caricom is
door de heren besproken. Zoalsbekend heeft een Antilliaanse
delegatieonlangseenbezoek ge-
bracht aan Georgetown om de
mogelijkheden daartoete onder-zoeken. Van denBroekheeft toe-
gezegd dathij via de diplomatie-
ke internationale kanalen zal
trachten deze wens te kristal-
liseren.

Martina heeft Van den Broek
overigens ook officieel op dehoogte gesteld van de gebeurte-
nissen in de Statenvergadering
en hetfeit dat hetverzoek om ex-
trabegrotingssteun door alle po-
litieke partijen ondersteund
wordt. De reis naar Nederland
zal in ieder geval doorgang vin-
den, bevestigde Martina giste-
ren. Ofwel een nieuwe regering
maakt diereis, of de demissio-
naireregering gaat. Die zal dan
ondersteund worden door leden
van deoppositie-partij en verte-
genwoordigers van het be-
drijfsleven en vakbondswezen.
Zon delegatie is dan het bewijs
van het 'nationale front' dat in
deze gevormd is, aldus Martina.

Slachtoffertrekt verklaring in

R. de P. vrijgelaten
WILLEMSTAD — De van

verkrachting en mishande-ling verdachte R. deP. is van-ochtend doorofficier van Jus-titiemrGorsirain vrijheid ge-steld. Dit wegens het intrek-ken van een belastende ver-klaring van zijn slachtoffer.De '24- jarigevrouw is met
interne verwondingen inhaar onderlichaam opgeno-men in het ziekenhuis. Zij
trok de eerder gedaneverkla-
ring in datR. deP. haar ver-
tracht heeften haar met eenstuk bezemsteel nogmaals
sexueel geweld heeft aange-
daan.. Zijzegtnuzichzelfdeverwon-dingentehebben toegebracht

en zij spreekt niet van ver-
krachting. Strikt genomen
was er met die verklaring
geen aanleiding meer om de
verdachte nog langer vast te
houden, aldus het Openbaar
Ministerie.

Het onderzoek gaat echter
onverkort door omdatzeker is
dat inhetafgelopen weekein-
de in het weekendhuisje bij
Brakkeput zich wel degelijk
een drama moethebben voor-
gedaan.

Het slachtoffer dat politie-
bewaking heeftgekregen zou
aanvallen van hysterie heb-ben na de opgelopen trauma-
tische ervaringen.

Politie vindt
acht ons coca

WILLEMSTAD-Ruim 810
gram cocaïne is in beslag geno-
men doordepolitie toenzij moest
optreden tegen een bekende
drugsgebruikster die voor pro-
blemen had gezorgd in een wo-
ningteFleurdeMarit S.J.A(3B)
had een andere vrouw met een
fles een flinke klap óp het hoofd
gegeven. De vrouw is wegens
mishandeling en drugsbezit
meegenomenvoorverder onder-
zoek.

Verkeer omgeleid op
jubileumdagStaten
WILLEMSTAD — In ver-

band met de viering van het
vijftig- jarig jubileumvan de
Staten van de Nederlandse
Antillenzalopdinsdag5april
in verband met de tehouden
openbare plechtigheden een
aantal verkeersmaatregelen
in het stadsdeel Punda wor-
dengenomen.

Van 00.00 tot 13.00uur zal
door de politie het parkeren
van voertuigenop hetPieter-
maaiplein, deparkeerplaats
te Marichi, het Hendrikplein,
het Wilhelminaplein, het
Gouvernementsplein, het
PlazaPiar en deBreedestraat
nietworden toegelaten. Voer-
tuigen die gedurende ge-
noemde tijdsperiode op debe-
doelde plaatsen geparkeerd
staan zullen door een kraan-
wagen van de politie verwij-
derdworden. Óprisicovan de
eigenaar.

Van middernacht tot 13.00
uurwordtergeenverkeer toe-
gelaten over de Pietermaai-
weg, devan Speyckstraat, de
Kaya HubertySalas Jren het
Pietermaaiplein in de
richting van het
Hendrikplein, het Wilhelmi-
naplein en de Breedestraat.
Hetverkeer over de Theater-
straat wordt omgeleid via
Pietermaai.

Van09.00tot 10.15uurzijn
de Dempelstraat en de Co-
lumbusstraat afgesloten,
daarnazalhetverkeer over de
Columbusstraat via de Prin-
senstraat worden omgeleid.

BUSENTAXI
Van00.00uur tot na afloop

van de plechtigheden zullen
de autobushaltes op de Dem-
pelstraat ter hoogte van het
postkantoor tijdelijk verval-
len. De halte op deAbraham
de Veerstraat wordt dan
eindhalte. Ook vervallen de
taxi- standplaatsen in de
Breedestraat en bij hetPlaza
Piar.

'FOL boosdoener valkabinet'

WILLEMSTAD — Er is
nog steeds weinig tot geen
verandering gekomen in
de politieke crisis- situatie
op de Nederlandse Antil-
len. De partijen zijn in af-
wachting van een beslis-
sing van gouverneur Rene
Romer over de benoeming
van eeninformateuroffor-
mateur, terwijl de moge-
lijkheid van verkiezingen
ook nog steeds open staat.
Vanmiddagkomen depar-
tijen PNP, SIen FOLweer
bijeen om de bespreking
over de vorming van een
nieuwe eilandelijke rege-
ring voort te zetten. De
MAN en DP hebben nog
steeds geenvaste afspraak
gemaakt met de PNP voor
besprekingen.

In politieke kringen is er
nog steeds een heftige discus-
sie gaande over dewerkelijke
oorzaak van deregerings- cri-
sis. Hetargumentvan deFOL
dathetvolumebeleid dereden
was om steun op te zeggen,
wordt immersvanafdeeerste
dag in twijfel getrokken.

Officieuse opiniepeiling
over regermgs-crisis

KLACHT
Radio Hoyer maakte in dit

kader melding van een inci-
dent datdevrijdagvoor decri-
sis ineenvergaderingvan het
Bestuurscollege plaats vond.
Er zou een klacht uit de aan-
nemers- wereld zijngekomen
dat gedeputeerde Tolinchi
Pietersz bepaalde aannemers
had bevoordeeld bij de
werkverdeling in de schoon-
maak- campagne. Volgens de
berichten zou Pietersz woe-
dend de vergaderingzijn uit-
gelopen.

Dat werd vanmorgen door
de betrokkene ontkend. Hij
zeiop dehoogte tezijnvan een
conflictin deaannemers- we-
reld, maar dat is volgens Pie-
tersz ontstaan omdat op ver-
zoekvan degedeputeerde van
Financien in de tweede fase
van de schoonmaak- campag-
ne hetwerk aan zes groteaan-
nemers gegundwas en diehet
weer verdeelden onder de
kleinere aannemers. Daar-
door zijn er problemen ont-
staan bij de betaling, aldus
Pietersz diezeipersoonlijk al-
tijdgepleittehebben voor 'di-
recte betaling. Hij erkende
eveneens dat hij getracht
heeft om dekleinere aanne-
mers, 'the man on the streef,

zoveel mogelijk van het werk
te gunnen om hen ook een
kans te geven.

Gezaghebber Ronald Cas-
sereswilde desgevraagd niets
over een eventueel incident
loslaten. Het is tegen zijn
principes, aldus Casseres, om
interne informatie naar bui-
ten te brengen.

Omdat er volgens Pietersz
dus geen incident is geweest,
ontkende hij evenzo dat ditde
reden is geweest van dekabi-
nets- crisis.Pieterszblijft vol-
houden dat deFOLaltijdalte-
gen deuitvoering van het vo-
lumebeleid is geweest en dat
dit dereden is geweest dat de
partij haar steun aan decoali-
tie-partijen opzegde.

OPINIEPEILING
Pietersz verwacht overi-

gens dater volgendeweekeen
nieuwe regering zal komen.
Welke partijen daarzitting in
hebben, is op dit moment
moeilijk tezeggen, liethij we-
ten. FOLheeftnog altijd geen
bezwaar tegen samenwer-
king met MAN en/ofDP. Die
partijen hebben weliswaar
een principe- afspraakmet de
PNP voor een gesprek, maar
een datum is daar nog niet
voorgesteld, lietDonMartina
desgevraagd weten.

Een onlangs opgerichtte
stichting: "Fundashon Opini-
on Riba Temanan Aktual"
(Forta) onder leidingvan
JohnGetrouw, verrichtte gis-
teravond een officieuze opi-
niepeiling onder tweehon-
derdmensen die uit het tele-
foonboek geselecteerd wer-
den. Aan hen werd gevraagd
welkepartij deregerings- cri-
sisveroorzaakt heeft: 38pro-
cent antwoordde dat het de
FOL was, 11 procent wijt de
val van het kabinet aan de
MAN, 33 procent aan het vo-
lume- beleid en 15 procent
noemde andereredenen.

VOORKOMEN
Een totaal van 69 procent

van de ondervraagdenmeent
dat de crisis voorkomen had
kunnen worden, 30 procent
vreest van niet en 1 procent
had daar geen mening over.
De meesteondervraagden, 44
procent, denkt dat er nu een
nieuwe regering gevormd
moet worden, 38 procent
vindt dat dat een zakenkabi-
net moet zijn en 17 procent
pleitte voor verkiezingen.

Een combinatie van depar-
tijen PNP/MANenDP isvoor
demeeste van deondervraag-
den, 37 procent, het meestac-
ceptabel. Een combinatie van
alle partijen scoorde 16pro-
cent, evenals 'andere combi-
naties. Een coalitie van de
partijen PNP/FOLen SI werd
door 14procent gekozen,PNP
en MAN door lttprocent en
slechts 1 procent denktdat de
voormalige coalitie weer ge-
vormdkan worden.

Volgens de opiniepeiling
zou de PNP de meeste stem-
men krijgen indiener nu ver-
kiezingen gehouden zouden
worden: 25procent van deon-
dervraagden zou voor deze
partij stemmen, 16 procent
koos voor deMAN, 11procent
voor DP, 6 procent voor SI en
grote verliezer zou FOL zijn
met 3 procent. Een groepvan
12procent zegt blanco tezul-
len stemmen en 23 procent
zou niet gaanstemmen.

WILLEMSTAD—Een uitzon-
derlijk gezellige sfeer heerste er
gistermiddag op het terras van
net Avila Beach Hotel toen een

froot gezelschap van dealersvan
"AF Trucks samen met verte-

genwoordigers van hetAntilli-
aanse bedrijfsleven, bankwezen
en van de handel en industrie de
lunch genoten. Ook C.G. Baan,
vice-voorzitter vanDAFB.V. uit
Eindhoven was daarbij aan-
wezig.

Baan verblijft op Curacao ter
ondersteuning van deplannen

MEYER TRANSPORT

Telefoon 614766 Polarisweg

van DAF om via Curacao de Ca-
ribische enLatijns- amerikaanse
markttepenetreren. Voor deAn-
tillen zijn dieplannen van zon
groot bedrijf als DAF (ruim
17.000 werknemers) van groot
belang. VorigjaarnamDAF het
Britse concern British Leyland
Trucks over. IndienDAF "naar
Curacaokomf', dan zullen zeker
andere bedrijven dit voorbeeld
volgen, zo werd gistermiddag
veelvuldiggezegd.

GezaghebberRonald Casseres
sprak hartelijke woorden, waar-
in hijherhaaldelijk naar voren
bracht, datDAFTruck 'Bonßini'
is. Hij overhandigde Baan een
plakkaat alsherinneringaan dit
bezoek. Baan overhandigde op
zijn beurteen model vaneenDAF
truck, die tot 'truck ofthe year
1988'was gekozen, aan minister
van Handel, Industrie en
Werkgelegenheid, drs Marco de
Castro. MrRichard Hart, voor-
zitter van deKamer van Koop-
handel en Nijverheid, schonk
Baan een Delftsblauw bord met
eenafbeelding van hetLandhuis
Knip. Baan dankte voor allege-
schenkenentoonde zicheengroot
Curacao-kenner door onmiddel-
lijk het woord Monumentenzorg
te laten vallen bij de ontvangst
van hetDelftsblauw bord.

Er waren tal vanprominenten
aanwezig, onderwie JackyVoges
vanCPA en dedirecteurenLionel
Capriles enRon Gomes Casseres
van Maduro & Curiei's Bank. de
DAF- dealers, diehierslechtséén
dagverbleven—zij makenmetde
Rotterdam een cruise door het
Caribischgebied— waren totaal
onder de indruk van Curacao.
Velen maakten al vaste plannen
om terug tekeren vooreen vakan-
tie. Velen zeiden: "Hier opditei-
land, hiervindjepas het ware le-
ven. Wat eenparadijs!".

Eerder brachtBaan al een be-
leefdheisbezoek aan onder ande-
ren gouverneur prof. drRené
Romer.

Foto:Baan neemt hetplakkaat
van hetBestuurscollege van Cu-
ragao in ontvangst, hem aange-
boden door gezaghebber Casse-
res (rechts).
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WèwM;. zeelandia center

Zeelandia Centre, een prachtig historisch gerestaureerdlandhuis, wordt bezocht door een select aantal zakenlie-den. Hetrestaurant en debanquetzalen verlenen accomo-datievoorconferenties en diners.Hetrestaurant is 's avonds geopend voor toeristen.
Wegens toenemende werkzaamheden hebben wij devol-gende vakatures:

KOK
ter assistentie van onze Chef de Cuisine Duncan deWindt
vereisten: — minimaal 18 jaaren maximaal 25 jaar— bekendheid met goedekeukens— bereid om in "split-shift" te weiken

HOSTESS/SERVEERSTER
ter assistentievan onze bedieningsbrigade
vereisten: — minimaal 20 jaaren maximaal 28 jaar— gastvrij— enige service-ervaring.— beheersing van vreemde talen.
Als U geïnteresseerd bent in één van bovenstaande
funkties kunt U contact opnemen met:
LandhuisRestaurant Zeelandia
Polarisweg 28
Alhier t.a.v. de heer Albert Vink

telefoon: 614.688.
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I nplastico
» L-iuLJ Curacao, N.A.
° plastic cups & bestek

elsfctra- en riofrings bulisnj

DAF trucks op Curaçao



TEKOOP BEBOUWD TERREIN BESTAANDE UIT EEN TWEETAL 7^WONINGEN EN EEN BEDRIJFSGEBOUW MET OPSLAGRUIMTE.. V" A_»
MOMENTEEL IN GEBRUIK ALS JUDELLA MINIMARKET. 0/"\
HET TERREIN EN DE GEBOUWEN LIGGEN TUSSEN OLDE BARNE- C^
VELDSTRAAT, KERKSTRAAT EN BLAUWESTEEG.
RUIME PARKEERGELEGENHEID IN NABIJE BUURT.
VOOR NADERE INLICHTINGEN GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN
MET ELP N.V. TEL: 26449. ;
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AVIATION your

KENTER flights
' " For _H.S_-._-SS. PRIVATE "VACATION - CARGO "

AMBULANCE
* More than 30 years experience

t * Superb fleet of aircraft
| " Choice of more than 10aircraft

Reservation:

Beatrix Airport - Tel. 26975
■;/<2EX Afler7P'n.-Te1. 23080

IL 3T/GET THE FLYING SENTATIONV5-^^ FLY ODUBER AVIATION

t

! %
PA

LIQUIDACION
TOTAL DI

INSECTO TA UN
PROFESIONAL

SO TIN

®
mmmi w.

BAO
DIRECCION DI
ROY MADURO

V
MIGUEL

ARRINDELL.
NANTA
BEK PA

COMBATI TUR
INSECTO

KIT
AM ANDELSTRAAT -3 B

Tel.: 25002

r"

Vinyl Coated
CHAINLINKFENCING
Tough cartoon steel wire with a rugged vinyl
coating.

BRENCHIE'S HARDWARE
O'STAD & SAN NICOLAS

&
BRENCHIE'SLUMBER &

BUILDING SUPPLY
RONDWEG/DAKOTA

"FENCING WIRE CENTER" J
Aanhouding wegens
verduistering

ORANJESTAD — De poli-
tiehield dechauffeurN.T.(46)
aan, die vermoedelijk in
dienstbetrekking een bedrag
van negentienduizend florin
heeft verduisterd.

De aanhouding geschiedde op
verzoekvan hetgerecht ineerste
aanleg omdat de verdachte tij-
dens de behandeling van een
zaak bij deondervraginghader-
kend, dat hij bij een bedrijf in
Oranjestad hetgeldhadverduis-
terd.
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f De Lekkerste V\ M<^s §1 Chocolade / I| op zijn Paasbest

1 Banketbakkerij Piet Harsveld 1
Hospitaalstraat — Oranjestad |

| Komt eens kijken: |
« Paaseieren - Paasstukjes - Paasmaanden - f}' Banketstaven - Paasbroden - Paastaarten -en |
| nogveel meer. |
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In verband met de komende feestdagen U

izijnwij op |
ZATERDAG-2 APRIL, 1988 |

i ,
l=W3i bo ITlih.adresi'Lm——" ui i nr mm " i uw- "

r ARCHITECTENBUREAU 1JAN HUBERT N.V.
zoekt een

ERVAREN BOUWKUNDIGE TEKENAAR
op MTS-niveau

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:. Bilderdijk 1-A AL Oranjestad —ARUBA A

ENTERTAINMENT
T wtlÉ_fé-_f-« Designed to be different j\(^&Jiffifè We are the most popular Disco }1 BT*rd^^ an(i entertainment complex in Aruba. It £ Ja/ Our Sound pounds and }I *>\y our Lights delight

&&"£_.. PTZSA
|De topnightclub Takeaway tel.: 33541 ASSO/fM I
j vanAruba Geopendvan 11.00a.m. tot 06.00 a.m. I
] Floating Restaurant \4&k ar^S^an |
ï —^—j l\ Ai i VIr_/ RESORT& CASINO J
Ï W \\il\i i NIGHTCLUB I
j ':^_____^' ■*"'*«" till April4th, 1988 I
} (onder nieuwe directie) THE CHARLES I
f Open 11.00-midder- ST.PAULSHOW 4
I nacht Ace- by stacey Marks and our ?
t ... . ' swingingHouse-band Ferrari, èJ Niet alleen s s I} exotische gerechten da,,y?vïfLn

f ti^lo-30pm- }1 maar ook except Mondays
9 . . . Club open (rom 9:00 p.m. till 2:00 a.m. 44 VIS Specialiteiten Cover charge show-timeS7 50 min. 2 drinks TI
.^
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HOT PURSUIT HELL RAISER
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groeide uit totDE speciale schoenhandel vanAruba.

Voor dekomende Paasdagen ontvangen:
een grote collectie schoenen
naar de laatste style en mode.

PROFITEER VAN ONZE JUBILEUM KORTINGEN
Opzijn paasbest gekleedgaan,betekent schoenen dragen van

giiwi
Ennia Shopping Center — Nassaastraat

m We are looking lor an jg

I EXECUTIVE HOUSE I
| Situated in a good neighbourhood in
» Oranjestad or Hotel area. »
| 3 or 4 bedrooms and preferably with of
m large patio and/or pool. W

| For offers please call during office hours: $
» Mrs. S. Maduro g.
| Telephone: 26287 - 22174. $
«sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss^

»■_ II ■Jill III»
>/ I. fc SO F. T \^

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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CARIB MOTORS
AUTO NEWS

1988 1988
Fronte 4 dr Forsa 4 dr

800 cc 1300cc
AM radio, airco, AM radio, airco,
autom. transm. autom. transm.

12650.- 16950.-

-1988 1988
Jeep type Samurai 4x4 JeeP type Samurai H/T

1300cc 1300cc
AM radio, canvas top AM rad'o, H/T, airco

16950.- 26500.-

Royale Prime 4 dr
Racer 4 dr GLE 2000 cc
1500cc/5 speed full equipt,

AM/FM radio cassette, autom./transm.
airco 26500.-

Rocky II 4x4 Jeep type
Charade5 dr 2000 cc

1000cc AM/FMcassette,
AM/FM radio, airco radio, airco

14950.- 24950-

Mercury Topaz 4 dr Ford Tempo 4 dr
2300cc 2300 cc

fully equipt, fully equipt,
autom. transm. autom./transm.

34950.- 33500.-
Ford Mustang 2dr _-~_.« «l. ~ ,

2300cc F750 Cnassis Cab
fully equipt, Color white'6 Ton

autom. transm. _e#_-_./w*

33500.- I 52300-

Very soon new stock of Suzuki
startingfrom 9850.-

Also HHONDA

f
Introductie prijs | j;|||| j?|Sj|

uwguuv«■ "<^^^XaC^9Stil£66ai^f^ ■ I __s____JËblß

W^Ê/L Frigidaire Philips ARF 4465 cft. F. 425,---Philips ARG 27511 cft. F. 895,--
Frigidaire Philips ARG 27410 cft. F. 845,--
Frigidaire Philips ARG 27815 cft. F 1150-

-115 V. 50-60cy2.2. amp.
S-17/01. Tropicalized Chest Freezer. Gross Volume 165 litres'6cv.ft. WHITE

mm H Similar to chest freezer CF-17A. however with fast-tree, e setting by mean, of" thermostat, adjustable feet and without basket

I Showroom Fergusonstraat 41 1
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AGENDA
ARUBA

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

Telefoon: 24333.

Voor spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
22950en 22316.
Pageboy: 127-743.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

POLITIE: 100.
ALARMCENTRALE: 115.

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

BIOSCOPENBOULEVARD THEATER
1:20.15uur Hotsuit (14 jr.).
II: 20.45 uur HellRaiser (18 jr.).
DRIVE-IN: 20.30uur Suspect (18 jr.).

BOTICA'S (nachtdienst)
Pabao brug: Santa Cruz, tel.: 28028.
Pariba brug: San Nicolas, tel.: 45712.

WACHTREGELING DOKTOREN
Oranjestad, Madiki, Tanki Flip, Noord,Tanki
Leendert, Paradera en Sta. Cruz: dokterA.
v/d Linde, Beatrixstraat 31, tel.: 28337.
Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokterB. Britt-Croes, via Centra Medico San
Nicolas, tel.: 48833.

WITGELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord:tel.: 23425;SantaCruzen Paradera:
tel.: 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
47020/48301; SanNicolas: tel.: 45906;Da-
kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
een 0f ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen, tel.: 115).....
p ■

DIVERSENFLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
üjks geopendvan 07.00-20.00 uur; na20.00
uur informaties via verkeerstoren.

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

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

ARUBA SOFTBALL BOND: 19.30uur jaar-hjkse algemene ledenvergadering - verga-
derzaalWilhelminastadion.
TAFELTENNIS:20.00uurgroepD vs groep
C- Club Estrella.
VRIJDAG
WACHTREGELING DOKTORENOranjestad,Madiki,Tanki Flip, Noord, TankiLeendert, Paradera en Sta. Cruz: dokter J.
£*ederiks, Stadionweg 27, tel.: 24482.
r°s Chiquito, Savaneta en San Nicolas:*?kter M. Cheung, via Centra Medico SanN|colas, tel.: 48833.

TnlRSEN

'UERISTENSCHIP: 14.00-20.00 uur 'Re-SontStar'.
BONDAGDVERSENptTSTOCHT (FADA): 08.00 uur start bij

del Mar naar de finish bij het POVA-c|ubgebouw.
ÖAN TOPA: 11.00uur op dePromenade teSan Nicolas.
TOERISTENSCHIP: 08.00-18.00 uur Sea-Uoud'. .....
MAANDAGDIVERSENGOLDENTULIP HOTEL: 09.30 uur 'EasterBiketour' (start:parkeerterreinHotel Centralnaar GoldenTulipAruba Caribbean Hotel).

TOERISTENSCHIP:09.00-15.00uur 'Brita-
nis' - vert. Mad. Shipping.

*****
KERKDIENSTEN
GOEDE VRIJDAG
DAKOTA: 15.00 uur.
SAVANETA: 10.00en 15.00uur.
PARADERA: 14.30uur.
SAN NICOLAS: 05.00en 10.00uur.
EMANUELKAPEL: 15.30uur.
ORANJESTAD: 10.00en 15.00 uur.

*****
STILLE ZATERDAG
DAKOTA: 20.00uur.
SAVANETA: 19.00uur.
PARADERA: 22.00 uur.
SAN NICOLAS: 23.00uur.
ORANJESTAD: 20.00 uur.

*****
EERSTE PAASDAG
DAKOTA: 08.00en 10.00uur.
SAVANETA: 17.30uur.
POS CHIQUITO: 10.00uur.
PARADERA: 10.00en 17.30uur.
SAN NICOLAS: 10.00en 18.30uur.
EMANUELKAPEL: 09.00 uur.
ORANJESTAD: 06.30,10.00en 19.00uur.

*****
KAPEL MARINIERSKAZERNE SAVANE-
TA: 10.30 uur oecumenische kerkdienst
0.1.v. vlootaalmoezenier pater F. Waltersen
vlootpredikant ds J.G.Feenstra.
PROTESTANTSEKERKDIENSTEN
WITTEDONDERDAG
SAN NCIOLAS: 19.30 uur viering van het
Heilig Avondmaal.
GOEDE VRIJDAG
PIEDRA PLAT: 10.00uur viering van het
Heilig Avondmaal. .
ORANJESTAD: 19.00 uur viering Heilig
Avondmaal.
PASEN
SAN NICOLAS: 09.00 uur ds H. Hessen
Paasvieringvoor jongen oud.
PIEDRA PLAT: 10.30 uur ds H. Hessen,
Paasvieringvoor jongen oud.
ORANJESTAD: 10.00uur ds A. van den
doel,Paasdienst m.m.v.Quarteto Arubano,
crèche en zondagsschool.
SEROECOLORADO: 08.30uurPaasdienst
met HeiligAvondmaal dsA.v/d Doel.

TELEARUBA
DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18.30 CNN international news; 19.30
Eurotops; 19.55 Sportlotto; 20.00Tele-
noticias; 20.30 Women of the world;
21.30 Where there's life; 22.00 Larry
King show; 22.50Showbiztoday (CNN);
23.30 Sluiting.

VRIJDAG: geen uitzending.

ZATERDAG: 18.00Start here:«Quickis
light»; 18.30 Those amazing animals;
19.20 Science& Technology; 19.35Big
story; 20.00 It's a living; 20.30Spotlight
on sports; 21.20 CNN international
news; 21.45 Estreno: «Vietnam War
Story»; 23.30Sluiting.

ZONDAG: 17.00Studiosport; 17.50Sty-
le with Eisa Klensch; 18.10 Galcary
1988; 18.40This week in review; 19.30
Showtime; 20.30Actualidad: «Aruba no
tinmusicshop»; 21.00QuoVadis;22.15
CNN international news; 22.45 Re-
mington Steel; 23.30Sluiting.

MAANDAG: 18.00 Mickey & Donald;
18.30CNN International news; 19.30
Theworld tomorrow; 20.00Telenoticias;
20.30 Programma BUVO; 20.45 Prog-
ramma Kankerfonds; 21.00 Dynasty;
22 00LarryKing show; 22.50Thisweek
in Japan; 23.30 Sluiting.

BEVOLKING BEDANKT
Uitvoerig ginghij in op depro-

blemen diewerdenopgelost, pro-
jecten die op gang werden ge-
bracht, kortom alles wat gedaan
werd voor het economisch her-
stelvan Aruba. Overalop Aruba
kan men weer mensen aan het
werk zien,bij debouwwerken, in
de hotels, in de telecommunica-
tie of administratie. Het toeris-
mesteegdeafgelopen twee jaren
met veertigprocent, datmede te
dankenis aan de inzetvan debe-

voiking. De premier kon geen
woorden genoeg van dank vin-
denom debevolkingvoor zijnin-
zet enwerken te danken.

Ten aanzien van de verschei-
denheidvande economiemerkte
de premier op,datnietalleen de
economie geconsolideerd moet
worden, maar ook nieuwe
technologische mogelijkheden
moet scheppen voor dekomende
generatie.

"Ofschoon de werkloosheid
aan het verdwijnen is, hebbenwijnogvele landgenoten diezich
ver van hun eiland afvragen
wanneer voor hen de tijc" isaan-
gebrokenomterug tekeren naar
Aruba. Dat zal ook een van ons
streven de komende twee jaren
zijn: Arubanen van elders naar
hun geboorte- eiland terug te
brengen".

GELUKMENSEN
"Het groeien van onze econo-

mie is slechts een middel, het
doel is het geluk van onze men-
sen", alduspremierEman, dieer
aan toevoegde, dat ook vooral
aandacht moet worden besteed
aan de mensen die in behoeftige
omstandighedenhebbenmoeten

leven. "Wjj moeten hen motive-
renen leidinggevenopdat _ij arn
het werk kunnen". In dit ver-
band wees de premier dat vol-
gende week het 'job center' van
start gaat alsmede her- en
bijscholing van personen.

Hij noemde hetbelangrijk, dat
aandacht aan onderwijs wordt
besteed omdat dit alseen belang-
rijk middel kan worden gezien
omverder tekomen. Het nieuwe
studie- fïnancierings- systeem
heeft deafgelopentwee jarenge-
zorgd, dat ruim vijfhonderd
jongerenverder zijn gaan stude-
ren. "Als wij een goed opgezette
en concurrerende arbeidskracht
hebben voor de economie van
morgen, dan isonderwijs daarbij
onmisbaar".

GEVAARDRUGS
Nadat de premier had opge-

merkt, dathetminimum- salaris
op Aruba geen rechtvaardige
betaling isvoor eenvaderofmoe-
dervan eengezinhaalde hij aan
welke grote gevaren de verdo-
vende middelen inhouden, on-
danks dat deregering alles doet
voor hetherstelvan Aruba. "Het
iseen uitdaging geworden,hetis
in onze wijken, binnen de
schoolmuren en in onze woon-
huizen. Daarom zal op schoolbij
het onderwijs gewezen worden
op de gevaren van drugs.Er zal
meer positieve ontspanning
moetenkomen inbuurtcentra en
instanties zoals de YMCA. De
strijd tegen drugs zal nog effec-
tiever gevoerd moeten worden.
Het belangrijkste is echter, dat
wijbeseffen, datheteenzaakvan
en voor ons allenis".

Tenslotte wees premierEman
op hetbelang vaneenheid op dit
kleine stukje rots, die niet be-
schadigd moetworden doorpoli-

tiekepassies. "Het is triest voor
onze geschiedenis alsnieuwland
en het doet de gehele ge-
meenschap pijn, om te ervaren
dater mensen op ons eiland zijn,
dietegen hetfeitzijn datwerklo-
zen aan het werk kunnen gaan,
die tegen de studie- mogelijkhe-
den van en voor onze jeugdzijn,
dietegenvoorspoedvoor onsvolk
zijn", aldus besloot de premier
zijn toespraak tot de Arubaanse
bevolkingeraan toevoegend, dat
met dezelfde inzeten inspiraties
dekomende jarenAruba in 1990
zal zijn uitgegroeidtot een leider
in het Caribisch gebied.

"Tot slot van onze rege-
ringsperiode van vier jarenzul-
len wij met nog meer kracht de
woorden van ons volkslied kun-
nenzingen.Eenvoudigen simpel
kunnen we zijn, maar wel geres-
pecteerd".

Trinidad: bezorgd over vele garanties en hotelkamers

Garantie Fisherman-project
unaniem door Staten aanvaard

ORANJESTAD—Ruim vijf
uren hebben de Staten van
Aruba gisteravond verga-
derd over hetvoorstel van de
regering om aan Beta Hotel
Enterprises een garantie van
ruim 64.8 miljoen Zwitserse
francs te gevenvoor debouw
van hetFisherman Beach Ho-
tel. Uiteindelijk werd het
voorstel unaniem zonder
hoofdelijke stemming aange-
nomen.

Tijdens de debatten werd het
voor en tegen gehoord, waarbij
Trinidad(MEP) verklaarde, dat
zijnpartij positiefachter dezega-
rantie staat, maar toch ook wel
bezorgd is over het groot aantal

garanties, datwordt verleend en
de vele hotelkamers die Aruba
erbij krijgt. Hij wilde het beleid
van deregering ten aanzien van
garantie-verlening horen.

0 ORANJESTAD — Gisteren
wer d het contract getekend voor
de l touw van het 'Strada IF-pro-
ject aan het begin van de Nas-
sau straat. Bij de ondertekening
wa ren aanwezig Shea
Lie, htenstein van Strada, archi-
tect JoeFernandezPedra en ver-
teg< enwoordigers van Dijkhoff
Cor itractors, welk bedrijf5 april
mei■ de bouwzalaanvangen. Ook
het Stradall-project isinkoloni-
ale stijl om in hetzelfde 'bouw-
tija 'perk' te blijven als deomlig-
gen<de Willem in- toren, depro-
test tantse kerk en het Archeolo-
gisch Museum. Het Strada ll-
prc >ject zal niet alleen tijdens de
bouw werk verschaffen, maar
zul len ongeveer 120personen na
het gereedkomen van hetproject
een \ vaste baan krijgen. Hetpro-
jecttzal bestaanuitverschillende
typen handelszaken, variërend
vai i een commerciële bankjuwe-
lieirszaken totrestaurants.

KWALITEIT
Minister Don Mansur liet

daarop horen, dat deregering
een tijdelijke uitstel termijn
heeftgesteld.Zij dieoptie op een
terrein hebbenen niettijdigmet
het project beginnen, verliezen
de optie, waarna het terrein
voorlopig niet zal worden uitge-
geven. De minister vertelde, dat
Arubamet aldeprojectenopweg
is naar zesduizend hotelkamers.
Met nadrukvoegdehij eraantoe,
dat de regering er naar streeft
kwaliteitshotels te krijgen,
waardoor men ook debetere toe-risten krijgt. Of Golden Tulip
eenvijfsterrenhotel is opAruba
zou een discussie- en vraagpunt
zijn.

De ministerkondigde aan, dat
bij de TouristAuthority spoedig
een departement zal komen, dat
niet alleen dekwaliteit van de
hotels in de gaten houdt, maar
ook dekwaliteit van andere za-
ken, het toerisme betreffende.

Wat decontracten voorperso-
neel in de hotels op kortere ter-
mijn betreft vertelde minister
Mansur, dat deregering een en
ander in studie heeft. Een oplos-
singzouzijn, dat dehotels hetge-
hele jaar een goede bezetting
hebben —nu in het hoogseizoen
meer dan negentig procent —waardoor men dannietmeer die
verschillen tussen hoog-en laag-
seizoen heeft en dus ook niet de
kwestie van personeels- bezet-
ting.

ADVIEZEN
Zijn collega Armand En-

gelbrecht zette nog eens uiteen,
dat het geven van garanties en
taxholiday middelen zijn om in-
vesteerders aan te trekken. Hij
weigerdeophetverzoek van Sta-
tenlid ing. Roland Laclé (MEP)
in te gaan om adviezen, die de
Centrale Bank aan de be-
windsman geeft, inhet openbaar
te brengen.

Indetweederonde was Nelson
Oduber (MEP) bijzonder fel te-
gen deuitlatingen, dat de finan-
cierings- problemen rond het
Golden Tulip Hotel de schuld
vanhetMEP-bestuurwaren.Hij
wees erop, dat destijds minister
Mansur minister voor de MEP
was en dat deEilandsraad de ga-
rantie unaniem had aangeno-
men en alle lofhad toegezwaaid
aan gedeputeerde Michael Kui-
peri.

Datwasvoor ministerMansur
aanleidingom te verklaren, dat

hij als minister destijds het Be-
stuurscollege had geadviseerd
dat het Dutchco- project niet
goedwas. Hierna werdhetrege-
rings- voorstel zonder hoofdelij-
ke stemming unaniem aange-
nomen.

Gouverneur
eerder terug

ORANJESTAD — Gouver-
neur en mevrouw Felipe Tromp
worden morgen op Aruba terug
verwacht. Aanvankelijk lag het
in de bedoeling, dat de gouver-
neur na zijn dienstreis — van-
daagwerd hij nog door dekonin-
gin ontvangen — nog twee we-
ken vakantie in Nederland zou
nemen. Hij besloot echter mor-
gen naar Aruba terug tekeren.

AANDACHT VOOR VERSCHEIDENHEID IN ECONOMIE

Premier: Aruba staat
weer stevig op benen

ORANJESTAD — In eeil televisietoespraak tot de
Arubaanse bevolking stond premier mr Henny Eman
gisteravond uitvoerig stil bij de afgelopen twee jaren
van zijn regering alsmede de toekomst van Aruba. Hij
was Mij tekunnen stellen, dat dankzij de inzet en ver-
trouwenvan velen Aruba weer opzijnbenen staat "We
zijn terug", aldus de premier. Met nadruk steldehij, dat
detweekomende jarenmeerverscheidenheid in deher-
stelde economie zal moeten worden gebracht De moge-
lijkheden voor jong en oud moeten worden opgevoerd
door leiding, ondersteund dooreen beter onderwijssys-
teem. Gezorgd moet worden voor de zekerheid van het
Aruba van morgen voor de nieuwe generatie. In ver-
band met de komende feestdagen deed premier Eman
eenberoep op de gemeenschapomtoch vooral deveilig-
heidinachtte nemen."Denk aan deveiligheid van U zelf
en anderen", aldus de premier inzijn toespraak.

Premier Eman begon met te
stellen, dat twee jaar geleden
toen deregering werd overgeno-
men,deze geweldiggeschrokken
was van de chaos en de situatie,
die werd aangetroffen. Vooral
dat duizenden zonder werk wa-
ren en anderen weer Aruba had-
den verlaten. "Maar even groot
als onze schrik was", aldus de
premier, "even grootwasons be-
sluit en streven om Aruba weer
op debenen tehelpen en een toe-
komst te scheppen voor onze
jeugd". Met zekere trots merkte
de premier op, dat Aruba terug
is, weer op eigen benen kan
staan.

Bezorging
DOOR VERVOERSMOEI-
LIJKHEDEN kwam de Ami-
goe gisteravond later opAru-
ba aan dangewoonlijk. Hier-
doorvond een latebezorging
plaats. Onze verontschuldi-
gingen daarvoor. Hopelijk
zijn de bezorgings- proble-
men volgende week opgelost
wanneer de ALM met een
nieuw schema gaat vliegen.
Wellichtkomt deAmigoe dan
vroeger opAruba aan.

'MIAMIVICE'
'Toen depolitie 'a laMiamiVi-

ce'- stijl binnenviel", zo vertelde
Chemaly, "dachtenvelen datin-
derdaad de M-19 aan het werk
was. Men kwam binnen zonder
zich te identificeren en met ge-
bruikmaking van minder fraaie
woorden. Er waren dames in de
lobby diezicheen aapschrokken
en flauw vielen. De gasten wer-
dennieteens toegestaanwat wa-
terte gaandrinken".

Chemaly was er niet over te
spreken, datdepolitieaandevei-
ligheidschef van een der grote
hotels, waar men dezelfde mid-
dag eveneens een inval deed,
"vorenverteld had, datde inval
zoukomen maar aan Caribbean
Palm Village was geen
waarschuwingvooraf gegeven.
De pers was volgens Chemaly
van wel gewaarschuwd en
persmensen stondenvoor hetho-
tel op dekomst van depolitie te
wachten.

VRIEND
Het ging om dertig politie-

mensen dieeen uur in het hotel
bleven en iedereen met hun
vuurwapens onder bedwang
hielden. Ten aanzienvan deaan-
gehouden personen verklaarde
Chemaly, dat Mickey McGuire
zijn vriend is, alvanafdetijd dat
McGuire casinomanagerwas.

Chemaly kon ook niet begrij-
pen waarom het gerucht gelan-
ceerd werd dat—naontdekking
van de cocaïne-container —zijn
persoon door derecherche werd
aangehouden. "Ikwerdnieteens
gehoord door de autoriteiten",

gafhij gisteren tekennen
Advocaat mrRoy Brown ver-

klaarde, dathetnognietbekend
is wanneer derechtszaak aange-
spannen wordt. Er wordt mo-
menteel een evaluatie gemaakt
vanhetgeenergedaanmoetwor-
denom herhaling vanhetgebeu-
ren te voorkomen, alsmede een
evaluatie van de aangerichte
schade.

CHEMALY: LEEK WEL OP ACTIE M-19
Sinds inval politie in Caribbean Palm village:

Dagelijkse verkoop time
sharing

kamers gekelderd
ORANJESTAD — "Wij

dachten aanvankelijk, dat in-
derdaad deM-19 was binnen-
gevallen.Onzedagelijksever-
koop van timesharing- ka-
mers is sinds die dag gekel-
derd". Dit werd gisteren te
kennen gegeven doorJohnny
Chemaly, van Caribbean
Palm Village, het resort ti-
mesharinghotel waar depoli-
tie vorige week dinsdag een
inval deed en uit een der ka-
mers vier personenmee naar
dewachtnam.

Chemaly zei geenpretentie te
hebben de politie voor te lezen
hoe zij haar werk moet doen,
maar datdewijzewaarop men in
gevechtstenue binnenviel totaal
onaanvaardbaar is. In overleg
met advocaat mrRoy Brown is
eenrechtszaak invoorbereiding
om schadevergoeding te eisen.
Niet zozeer de materiële schade— er werden drie deuren ver-
nield —maarvooral de 'psycho-
logische' schade die aangericht
werdbij de aanwezige gasten en
de schade die het toerisme van
Aruba door dit politic optreden
leed.

"Stel eens voor, dat er doden
waren gevallen. Dan zou dit de-
sastreus zijn geweest voor het
zeer kwetsbare produkt toeris-
me", aldus JohnnyChemaly.

MinisterEngelbrecht aan Laclé:
Regering blijft buiten
beleid Investeringsbank

ORANJESTAD — Minister
van Financiën, Armand En-
gelbrecht, gaf gisteren
antwoord op schriftelijke
vragen van hetMEP- Staten-
lid ing.Roland Laclé overeenlening aan de Arubaanse In-vesteringsbank.

De minister gaf in zijn
antwoorden te kennen, dat deregering inderdaad een lening
van twintigmiljoenflorin aan deInvesteringsbank gaf, conformdebegroting 1987 zoals door deStatenwerd goedgekeurd. De le-ning heeft een duurvan 25 jaar,zonder betaling vanrente en af-lossing gedurende de eerste vijf
jaren,enmet een jaarlijkseinte-rest van minimaal 2 1/.procent.

De minister antwoorde beves-
tigendopdetweede vraag datditbedragbestemd is voorprojecten
omdat de Investeringsbank als
voornaamste doeleinde heefthet
bevorderen van projecten diebe-
langrijk zijn voor de econo-
mische ontwikkeling van
Aruba.

Op vraag nummer 3 of de In-

vesiteringsbank het bedrag of
een gedeelte daarvan in het bui-
tenland heeft gestort, gaf de mi-
nister te kennen op deze vraag
niettekunnen ingaan, omdat de
regering nietbetrokken is in het
dagelijks beleid van de Investe-
ringsbank.

Asoma
ORANJESTAD—Ineen te-

legram aan minister Watty
Vo:_ heeft de Vereniging van
Arubaanse musici, ASOMA,
zijn bezorgdheid uitgespro-
ken, dat blijkbaar niet meer
de hand wordt gehoudenaan
de afspraken en regels dat
maar één buitenlandse band
per maand op Aruba mag
spelen.

Zozouden inapril aandriebui-
tenlandse bands toestemming
zijn verleend op Aruba op te tre-
den. Indien de minister geen
maatregelentreft omzichaan de
gemaakte afspraken te houden,
dantrekt deASOMA zich terug
uit decommissie diehet Jazzfes-
tival voorbereidt .

!_____________-__-_____-_-_-___■___--=__________------------_" __-_-__■_----___---«■ «------____________________.

BEKENDMAKINC J
De Ministerraad heeftbesloten, dat het gewenst is deLand. verordening Speerver-
gunningsrecht Hazardspelen, alsmedeenk<. le landsbesluit. m houdende algemene
maatregelenter uitvoeringdaarvan, te wijzig, sn teneindeeen meer doeltreffendehef-
fing van het speelvergunningsrechtte bewerkstelligen. Daartoe zullen devolgende
wijzigingen worden voorgesteld:

1. In deLandsverordening Speelvergunnlngsrecht H_ izardspeten:
a. het eerste lid van artikel 3 zal kom en te lulden a lavolgt:

Het speelvergunningsrecht wordtt geheven vai ide uit de vergunning
voortvloeiende netto-ontvangateii volgens cci i bij landsbesluit hou-
dendealgemenemaatregelen vaat te stellenta riet;

b. ondervernummerlngvanhettweeileenhetder. ielidvan artikel3 zal het
tweede lid (nieuw)komen te luldei ial» volgt:
Onder netto-ontvangaten als In het eerste lid van dit artikel bedoeld,
wordt verstaan het verschil tussem het bruto, ledrag der ontvangaten
en het bedrag, dataan pr)|zen laui tbetaaid;

c. in heteersteen hettweede lidvan artikel4 zul lende voorschriften met
betrekking tot detevoeren administratieIno. rereenstemmlng worden
gebrachtmet de onderaen b gene lemdewijzl gingen.

2. Inhetlandabesluithoudendealgemeratmaatrege lenter uitvoeringvan arti-
kel 3 van deLandsverordening Speet\ wgunnin. jarechtHazardspelenzal
worden bepaald dat het speelverg unnlngsr echt 12% van de netto-
ontvangsten bedraagt.

3. In het landsbesluit houdende algemenemaatre? (eten ter uitvoering van de
artikelen 4 en 5 van de Landsverordisnlng Sp eelvergunningsrecht Ha-
zardspelen:
a. in artikel 1zal de uitvoering van geiwemde landsverordening worden

opgedragen aan de Inspecteur der Delastln gen;
b. in het eerste lid van artikel 3 zal die zinsi tnede "volgens het bij dit

landabesluit houdende algemener naatre gelen gevoegde modelB"
worden gewijzigd in "volgens een ü oor di l Directeur der Belastingen
vastte stellen model";

c. in hetvierde lidvan artikel 3 zal "de C .recti e Financien" worden gewij-
zigd in"de Inspecteurder Belastlnge n";

d. inhetzesdelidvanartlkel3zal"bildeCNrec tieFinancien" worden gewij-
zigd in 'ler Inspectie der Belastingen ".

Bovengenoemde wijzigingen zullen gelden met i ing angvan 1 april 1988; demet de
uitvoeringvan de hierbeóoelde bepalingenbela st<; ambtenaren zijn dienovereen-
komstig geïnstrueerd.
De Directeur derBelastingen zal een nieuwmodel a. -ngiftebiljet vaststellenvoor aan-
glftenoverdeperiodewelkeaanvangenna3l maart 1988;biljetten volgensdit model
zullen vanaf 1 met 1983verkrijgbaarzijn bij de Ins, o ectie derBelastingen.

In hetontwerpvoordelandsverordeningen de land sbesluiten houdende algemene
maatregelenwelke bovengenoemdewijzigingen m Hen moetenvastleggen, zal een
bepaling worden genomen dieaan dezewijziginger ïterugwerkendekracht verleent
tot en met 1 april 1988.

Oranjestad,
De Minister-President
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TREVITARIA
DRUGSTORE

Dakota Shopping Paradise
Tel.: 22450 .

Drogisterij
Cosmetica - Parfum - Cologne -
Artikelenvoor -Babies -School -Kado - Naaien- Haar, etc.
BORDENS ICECREAM

Bekijk onze wekelijkse specials
met goedkopeprijzen.
< y

>_Jr§_J^nL Voor het ont-
■^affjÉ-Afwikkelen van

foto's

K3CHECKPOINT■SM COLOR
c°lumbusstraaten Harmsbuilding

Uw beroepsfotograaf
Maak vast Uw afspraakvoor j

Communie Foto's

U lestUwdorsthetbest met

S 3
Ook uitstellend om te mixen.
Bestel bij Uw kruidenier.

Victoria Bottling
Company
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Wint Spaanse beker
Toch EC-voetbal
voor Barcelona
MADRID — Barcelona

heeft het abominabele sei-
zoenwoensdagavondtochnog
enige glans gegeven door de
Spaanse voetbalbeker te ver-
overen en daarmee alsnog
Europees voetbal afte dwin-
gen. In definale versloegen de
CatalanenReal Sociedad, dat
Real Madrid in de halve eind-
strijd had uitgeschakeld via
onder meer een eclatante
overwinning van 4-0 in het
Bernabeu-stadion, met 1-0.

Het enige doelpunt werd
gemaakt in de 61e minuut
door Jose Alexanko. In Ma-
drid waren 45.000 toeschou-
wers getuige van de wed-
strijd.

TENN/STOKYO—Hetdames-tennistoernooi
om de federatie-

beker wordt in 1989van 1 tot 8
oktober gespeeld in het Ariake-
Coliseum van Tokyo. KNVB-beker

Bij het bekertoernooi is men
gevorderd tot de laatste acht.
Daarbij zijn na deuitslagen van
woensdag(Den Bosch -PSV: 0-1,
en NEC-Willem II:0-2)zes clubs
uit het zuiden. De indeling van
dekwartfinales op woensdag 13
april is VW - Feijenoord, Wil-
lemII -Roda JC,RKC -Ajax 2en
PSV - RBC. Pikant is hier, dat
mocht Ajax deEC IIwinnen, ook
deverliezendefinalistvan dena-
tionale bekerfinale zich plaatst
voor de volgende EC ll-
competitie. Dat gebeurde afgelo-
pen jaar met FC Den Haag. Die
gelukkige mag dan echter niet
Ajax2zijn.Eentweede elftalvan

een club is door de Uefa nognooit
toegelatentotdediverseEurope-
se bekercompetities.

Voor de na-competitie plaat-
sen deperiodekampioenen zich.Althans oppapier. Infeite gaan
waarschijnlijk alleenFC Twente
en dewinnaar van de laatste pe-
riodetitel op die manier verder.
Twentewon dederdeperiode uit-
sluitend bij gratie van Ajax en
PSV, die elk al een titel binnen
hadden. Als PSV en Ajax afha-
ken, plaatsen deploegenzich die
het hoogst eindigdenin degewo-
ne competitie.

FC Den Haag-Feijenoord wordtFeijenoord-FC Den Haag

Ajax en PSV krijgen rustdag
in Nederlandse competitie
DEN HAAG— Het dubbele

programma, datmetPasen in
de Nederlandse competitie
zou worden afgewerkt, heeft
moeten wijken voor de grote-
re belangen van het Europa-
Cupvoetbal. PSV en Ajax
hebben op Tweede Paasdag
vrijaf gekregen. PSV speelt
woensdag 6 april in Madrid
de eerste wedstrijd voor de
halve finales van het Europa
Cuptoernooi voor landskam-
pioenen tegen hetfavoriet Re-
al Madriden Ajaxkomt op de-
zelfde avond uit in Marseille
voor het toernooi der Beker-
winnaars tegen Olympique
Marseille.

Beide clubs treden wel zater-

dag aan voor de eredivisie. PSV
speelt thuis tegen Haarlem en
Ajax eveneensthuis tegen VW.
Veelpotten zullen in dieontmoe-
tingen wel niet worden gebro-
ken. Met een voorsprong van
PSV opAjax van achtpunten en
van Ajaxten opzichte van derest
van elf punten is de competitie
allangbeslist. Waarhetomgaat,
zijndete verdelen plaatsen in de
eerstvolgende Europa-
Cupcompetitie. Daarvoor ko-
men in aanmerking de
landskampioen (EC I), de num-
mer twee (EC BI), de bekerwin-
naar (EC II) en de winnaar van
de na-competitie (EC H). VOLOP STRIJD

Rondom dieplaatsen is nogvo-
lop strijd. Vijfclubs: Feijenoord,
FC Twente, Willem 11, VW en
Haarlem hebben allemaal 31

punten. OokFortuna Sittard ligt
meteenpuntmindernogvolop in
derace. Feijenoord bezet de der-
deplaats dankzij het feit, dat de
club twee wedstrijden minder
heeft gespeeld. De Rotterdamse
clubkomt zaterdag niet in actie.
Het Paas-weekeinde vergt zo-
veelvandepolitie, dat de Haagse
burgemeester het onver-
antwoord acht de 'risico-volle'
wedstrijd FC Den Haag - Feije-
noord door te laten gaan. Maan-
dagzou Feijenoord thuisaantre-
den tegen Ajax, maar gezien de
extra vrije dag die de Amster-
dammers hebben gekregen,
wordt dat Feijenoord - FC Den
Haag, een treffen datnog uit de
tweede periode dateert.

Schotse voetbalcompetitie

Rangers loopt punt
op leider Celtic in

GLASGOW —Glasgow
Rangers heeft een punt van
de achterstand kunnen weg-
werken op Celtic. Zelf won
Glasgow uitbij Dundee met 3-
2, terwijl Dundee United uit
bij Celtic de lijstaanvoerder
op 0-0 hield.

De achterstand van Rangers
op Celtic bedraagt nu nog vijf
punten. Celtic leidtmet 60 pun-
ten, vijfmeer dandeRangers en
acht meer dan Hearts, dat Mor-
ton met 2-0versloeg. Celtic heeft
nog een dueltegoed.

De uitslagen en de stand:
Aberdeen - Falkirk: 2-0; Celtic -Dundee United: 0-0; Dundee -Glasgow Rangers: 2-3; Hearts -Morton: 2-0; Motherwell - Dun-
fermline: 3-2; St. Mirren- Hiber-
nian: 1-1.

De stand:
1.Celtic 37 60
2. GlasgowRangers 38 55
3. Hearts 37 52
4.Abedeen 3752
5. Dundee 37 40
6. Dundee United 37 37
7. Hibernian 38 36
8. St. Mirren 37 30
9. Motherwell 38 28
10.Falkirk 38 26
11. Dunfermline 37 22
12. Morton 3714

TENNIS/PARIJS — Frankrijk
kan voordekwartfinalesvan het
tennistoernooi om de Davis-
beker tegen Australië beschik-
ken over de sterkste formatie.
Voorheteerst in twee jaarzullen
Yannick Noahen Henri Leconte
weer eens samen van de partij
zijn. Het team wordt gecomple-
teerd door GuyForgetenThierry
Tulasne.

0-0-0-0-0
BOKSEN/LONDEN—De Brit-
se bokser Lloyd Honeyghan
heeft in Londen de wereldtitel
boksen in het weltergewicht
(WBC-versie) heroverd door ti-
telverdediger Jorge Vaca uit
Mexico in de derderonde knock-
outteslaan. VacahaddetiteJl vo-
rig jaaroktober aan Honeyghan
ontnomen. Het was dezesde ne-
derlaag van de Mexicaan in vijf-
tig gevechten.

Christoffelpark
normaal open

WILLEMSTAD - Goede Vrij-
dag en Paaszaterdag zal het
Christoffelpark normaal geo-
pend zijnvoorhet publiek. Van's
morgens acht uur tot 's middags
drie uur. Paaszondag gaan de
poorten zoals gebruikelijk om
zes uur's morgens open.

Paasmaandag organiseren de
parkgidsen een extra vroege be-
klimming van de Christoffel-
berg. Wie méé wil klimmen,
moet danwel om vijfuur 's mor-
gens aanwezig zijn. Voor meer
informatiekan men het Chris-
toffelpark bellen onder nummer
640363.

DEGRADATIEGEVAAR
FC Den Haag verkeert al in

degradatie-gevaar. HetDordtseDS'79heeftzich alverzoend met
de gedachte een stapje terug te
moeten doen. Bij FC Den Haag,
de nummer voorlaatst, ligt datminder gemakkelijk. Daar heeft
voorzitter Stooptrainer Van derMeent eruit gegooid in een po-
ging teredden wat ernog tered-denvalt. Een voor Den Haagve-
velende bijkomstigheid is, datVolendamenAZ, detwee anderedegradatie- kandidaten, de
laatste tijd nogal wat punten
meepakken.AZkrijgtopTweedePaasdaghelemaal eenkans voor
open doel als het tegen DS '79
aantreedt.

Ingezonden

Aruba, weest
op uw heede!

DE PAS AANGETREDEN
nieuwe president van Panama,
Solis Palma, een stroman van
Noriega, heeft onmiddellijk na
zijn beëdiging, zijn onvoorwaar-
delijke steun aan de Panamese
strijdkrachten betuigd. In lan-
denmeteennormale situatie ge-
beurt dat andersom. In Panama
is n.l. veel gewoonen wettig wat
in andere landen als ongewoon
en illegaal wordt gezien. Het is
een toevluchtsoord voor de
donkereuitwassenvanhetkapi-
talistische systeem.

Het wemelt er van de bedrij-
ven die alleen oppapierbestaan.
Ze zijn opgericht door Ameri-
kaanse en Westeuropese onder-
nemingen om aan in hun eigen
land geldende verplichtingen te
ontsnappen. De hoofdstad van
Panama is één grote concentra-
tie van banken, die zwart geld
wit wassen en beschikbaar zijn
voor alle mogelijketrucs met be-
lastingen. Hetmeestbekendefe-
nomeen zijn de talloze schepen
die onder Panamese vlagvaren.
Ook dat is een foefje. Veilig-
heids- eisen en afspraken over
beloning worden ermee ont-
doken.

Nuechter dreigtPanama, on-
derdrukvanAmerika zijnnaam
alsbelasting- paradijs te verlie-
zen. Reden waarom een aantal
inwoners van Aruba, met name
een groep advocaten, bepaalde
faciliteiten hierheen wil halen
en aldusvan Aruba een financi-
eelcentrum wilmaken.

Mijns inziens kan, het bo-
venstaande in ogenschouw ne-
mend, niet genoeg ge-
waarschuwd worden tegen hetbinnenhalen van dezekip met
gouden eieren. De regering
Emanheeft deafgelopentijdmet
een bewonderens- waardige
ijver tot tal van goede projecten
het startseingegeven en zodoen-
de op eeneerlijkemanier deeco-
nomie van het land gestimu-
leerd. Zij verdient het niet om,
wellicht tegen haar zin, duistere
praktijken in het land toe te la-
ten, ook al mogen deze nog zo
winstgevend zijn.

Regering van Aruba, weest
daaromop Uw hoede!.

IDAJ.M.VISSER
Curacao

Trekkingslijst van de Landsloterij N.A
7de Trekking Woensdag 30 MAART 19ft
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La Secretaria de laCorte en primera Instancia en Aruba, anuncia:
— que MAUREEN AVA VIEIRAresidenciado en Aruba, consti-tuyendodomicilioen la oficina del abogado, S.H. TjonAlong,

situadaen Spinozastraatno.3, Oranjestad, Alhier, haprésen-
tado una solicituden dicha Corte para obtenerpermiso para
implantar una demanda de divorcio contra PHILIP EDMUNDYSMAELsindomicilioo paraderoconocidoenAruba nien lasAntilias Neeriandesas:— quela comparecenciadereconciliación hasidofijadael miér-coles,20deabril de1988a las 3.00de latardeen eledificio dela Corte, situadaen J.G. Emanstraat no. 51 en Aruba.

La Secretaria de la Corte,
A.M.V. Vrolijk.

AMIGOE6 DONDERDAG 31 MAART 1988

STICHTINC i NEDERILANDSE ASSOCIATIE
VOOI R PRAK! IJKEXAMENS:

De Directeur Ondervv ijsAruba maakt bekend dat de

I EXAMENS
uitgaandevan debovt .ngenoemde Stichting, gehoudenzullen worden op
7enBjunil9BB(dagex amen)enopl3,l4enlsjunil9BB(avondexamen).
De schriftelijke aanm elding voor deelneming aan bovenvermelde ex-
amens kan tot en met 15 april 1988 geschieden bij de:

DIRECTIE ON DERWUS ARUBA, afd. Examenbureau
Frankrijkstraat nr. 3, or. derduidelijk evermelding van naam, adres, en
txinMn.

Voortsdienen de navok jendestukken te worden overgelegd:
1. Bewijsvan inachrij ving in het Bevolkingsregister;
2. Betalingsbewijs ex amengeW.

Boekhouden en Ma rketing ’_ 102.50
M.B.A. ’. 107.50
Bedrijfscorrespond entledlvei.setalen f. 97.50
Algemene Correspo ndentle diversetalen ’. 70.00
Basiskennis BoektK mdenen'Wskunae ’. 70.00
Spreekvaardigheide llverse talen ’. 97.50

3. Bewijs van eventuek . vrijstelli ng(en).
4. Bij inschrijvingenvot >rhetM.tJ.A.-examen moeten dekandidaten

meenemen: orlginek > -PRAKTUKEXAMEN-diploma of cijferlijst
en een kopie hiervan t.b.v. heft Examenbureau.

Het examengeld dient gt astort te worden bij de A.B.N, op rekening
31.81.332t.n.v.debovenw srmelde Stichting.
De Avondexamens worden in de middaguren afgenomen.

De Directeur OnderwijsAruba.

____iß_i________________-----^M-i

Bij exploit van mij, NORMA N ED MUND HART, deurwaarder bij het Ge-
recht op Aruba van de 29ste "maétrt 1988waarvan een afschrift is gelaten
aan de E.A. HeerOfficier vat 1 Jusititie op Aruba, die het origineelvoor GE-
ZIEN heeftgetekend, istenv« .rzoekevanLUG INALILIANA MARGARETA
VILCHEZ, wonende op Arub; ï a<'in GERALD IVESBENLOLO, zonder be-
kende woon- en verblijfplaats; opAruba of elders binnen de Nederlandse
Antillen,

BET rIKEND:
een vonnis gewezen op woer 1 sdag 3 februari 1988 door de E.A. Heer
Rechter in het Gerecht in Eerst e Aanleg vanAruba, metbevel om aan de
inhouddaarvan te voldoen.

Get. N.E. HART, deurwaarder.

ARUBABEACH CLUB/
CASA DEL MARBEACHRESORT

hasvacancies for
WAITERS and BUSBOYS

Please apply at Personnel Office, Mrs. Mariette
Rincones, or for information Tel. 27000,ext. 661.



GESLAAGD BOKSGALA VAN COLOUR BOX PROMOTIONS
Publiek keurt optreden referee Godett af
Ruben Palacios in aantrekkelijk
gevecht beter dan Pedro Rojas
WILLEMSTAD — Behoorlijk veel publiek; waaronder ook

O-mister Lesley Navarro, heeft gisteravondkunnen genieten
van een vijftal professionele bokswedstrijden, welke werden
georganiseerd door Colour Box Promotions Curasao. Het
hoofdgevecht van de avond, tussen de Colombiaanse kampi-
oenRuben 'Huracan'Palacios en dePuertoricaan Pedro 'Dia-
blito' Rojas, was hetenige gevecht dat hetpubliek echt heeft
geboeid.De andere gevechten waren van een redelijk peil,
maarniet interessantgenoegom detoeschouwers echtenthou-
siast te maken. De Latijnsamerikaanse kampioen Palacios
Won hetgevecht Slechts tweevan de drie juryledengaven het
gevecht aan Palacios. Referee Fighting Nen kon geen beslis-
sing nemen en gafbeide boksers evenveel punten.

Van de vijf gevechten gistera-
vond waren er vier vastgesteld
op tien ronden. Het gevecht dat
Blechts zes ronden mocht duren,
heeft ook devolle zesronden ge-
duurd.

IPCEDENCIA-BOLIVAR
Oswin Ipcedencia was deenige

Curacaose prof-bokser die giste-
ravond op de tennisbanen van
hetHolidayBeach Hotelen Casi-
no mocht aantreden tegen de
VenezolaanRamon Bolivar. Het
gevecht duurde devolle zes ron-
den. Na aanvankelijkeenwataf-
wachtende houding te hebben
aangenomen, kwam Ipcedencia
in de tweede ronde wat meer vut
de verdediging. Het gevecht
werd op een kortere afstand ge-
bokst waarbij beide boksers een
aantalkeren goed doorkwamen.
Ipcedencia maakteechterdefout
te veel het hoofd van de Venezo-
laan te willen opzoeken. Bolivar
had echter een uitstekende dek-
king, waar deveelbelovende Cu-
racaose prof niet goed doorheen
kwam.

Toch was de jury het aan het
einde van het gevecht unaniem
eens dat Ipcedencia het gevecht
gewonnenhad, getuige de score.
De twee juryleden en dereferee
waren in hun oordeel eenslui-
dend: driemaal 59-57.

Hetbetekende zijn zesde pro-

fessionele winst. Ipcedencia
heeft nu eenrecord van 6-1-1.

Het eerste gevecht van de
avond tussen Josian Martines
uit Puerto Rico en de Domini-
caan Ramon Gonzales duurde
nog geen twee ronden. In de
tweede ronde ging Gonzales na
een harde rechtse voor acht tel-
len neer. Nadat referee Wilson
'Papa' Godett het gevecht her-
vatte, was de volgende stoot van
Martines voldoende om de Do-
mincaanweer naarhet canvas te
sturen. Godett gaf hem eerst
acht tellen rust om daarna het
gevecht te stoppen. Martines
werd winnaar door T.K.O.

PALACIOS-ROJAS
Het hoofdgevecht van de

avondwas dattussenRuben 'Hu-
racan' Palacios uit Colombia en
Pedro 'Diablito' Rojas. Palacios,
een bokser die in zijncarrière 24
partijen heeft gebokst en slechts
eenmaalheeftverloren (tegen de
Dominicaan Tommy Valoy), is
kampioen van Zuid-Amerika.
Na een eerste ronde waarin bei-
de boksers eikaars mogelijkhe-
den inschatten, werd de tweede
ronde feller zonder dat het tot
een echt gevecht kwam. Toch
werdreeds in detweede en derde
ronde duidelijk datPalacios over
een veel groter arsenaal stoten
beschikte danRojas.

Het echtevuurwerk kwam pas
in de vierde ronde. Het Crui-
seschip Rotterdam werd bij de
uitgang van de Annabaai met
vuurwerk de Carbische Zee op-
gestuurd en in dering werd ook
vuurwerk ontstoken. Palacios
gooide 'het eerste rotje' door hal-
verwegedevierderonde meteen
zwiepende beweging een been
onder Rojas proberen uit te
schoppen.

Referee Fighting Nen hoorde
dereactie van hetpubliek, maar
hadniet geconstateerdwelkeon-
geoorloofde handeling Palacios
had gedaan. Veel tijd om hiero-
ver na te denken kreeg hij niet,
want meteen bij de volgende
confrontatie was het Rojas die
Palacios een welgemikte schop
toediende.

Beide heren kregen een
waarschuwing van dereferee.
Waarna het gevecht met 'vuur-
werk'werd voortgezet. In devijf-
de ronde kreeg Palacios een
kopstoot te verwerken die een

flink bloedende wond netbinnen
de haarlijn midden boven het
voorhoofdveroorzaakte. Erwerd
geduwdover en weeren beide he-
ren sloegen er zeer fel op los.

Voor het eerst kwam het pu-
bliek dieavondvan de stoelenen
moedigde hun favoriet lui-
druchtig aan. Het einde van de
vijfde ronde werd afgesloten met
een klaterend applaus van een
enthousiast publiek. Toch lukte
het Palacios, die veel professio-
neler bokste, nietRojas naarhet
canvas te sturen. Aan het eind
van de zesde ronde en ook een
paar keer in de zevende ronde
wankelde Rojas, maar toonde
zijn tegenstander en hetpubliek
dathij over een behoorlijk incas-
seringsvermogenbeschikt.

In deachtsteen negenderonde
werd wat rustiger aan gedaan
doorbeideboksers, diein devoor-
gaande ronden veel hadden ge-
vergd van hun conditie. Rojas
kwam zelfs in de tiende ronde
met een klein offensiefje terug,
dat echter goed werd opgevan-
gen door de Zuidamerikaanse
kampioen uitColombia, die een
duidelijke demonstratie gaf
waarom hij deze titel heeft. Bei-
de heren kregen na afloop van
het gevecht een welgemeend
applaus van de naar schatting
600 toeschouwers. Palacios
kreeg detwee juryledenmee(98-
-95, 99-95). Slechts referee
FightingNen zaghet anders(96-
-96).

Maar daarvoor stondhij ook
dichterbij het gevecht.

REFEREE GODETT
Naast referee Fighting Nen

was Wilson 'Papa' Godett de
tweede man die alsscheidsrechter optrad tijdens de-
ze boksgala-avond. In de derde
ronde sloeg de VenezolaansebokserLuis 'Latigo'Rojas zijnte-
genstander Jose Batista zo
zwaar onder de gordel dat deze
krimpend van de pijn neer ging.

Het publiek reageerde luid-keels en wees Godett hierop. Go-
dett liet zich verleiden door tii-... ... j

dens het gevecht te reageren op
deze reacties en gingzelfs zo ver
door tussen deronden aan
het publiek uit te leggen in
woord en gebaar hoe hij er over
dacht. Hij verloor daardoor zijn
concentratie en zag ook een
tweede en derdekeer een derge-
lijk incident niet. Na afloop van
het gevecht, dat in de 6e ronde
door T.K.O. doorRojas werd ge-
wonnen, ging de discussie over
waarom hij zelfs de Venezolaan
geen enkele waarschuwing gaf
voor duidelijk slaan onder de
gordel, buiten dering verder.
Hetpubliek lietduidelijk zijnaf-
keuring blijken over het optre-
denvan Godett.

Het laatste gevecht van deavond heeft niet de volle tienvastgestelderonden geduurd. In

de tweede ronde bouwde deDo-
minicaanRodrigues eenpunten-
voorsprong op, welke flink werd
uitgebreid in de derde ronde.
Veellijf aan lijfgevechtenputte
vooral de man uit Puerto Rico
flink uit. Naookin devierderon-
deeen uitputtingslag te hebben
overleefd, kwam Guzman in de
vijfde ronde niet meer uit zijn
hoek.

BridgenAsiento-dames

Geenen-De Vries
sterksten in
Paas-competitie

WILLEMSTAD — De da-
mes Geenen - De Vries kun-
nen goedbridgen. Zij hebben
althans de Paas- competitie
van bridgeclub Asiento-
dames gewonnen. In de
laatste ronde eindigde het
koppel als vijfde, maar bleefm de eindrangschikking het
echtpaar Van Meijeren net
voor.

Het echtpaar Van Meijeren
Won de laatste ronde, maar met
onvoldoende voorsprong om
e,erste te worden in deeindrangschikking.

Van 12april toten met 17mei
wordt om het Ewald Berend-schild gespeeld.. Deuitslagvandelaatsteronde
is:
1- Echtpaar Van Meijeren:
61,90%; 2. Boer - Van Vliet:61,31%; 3. Schouten - Sheeser:60,42%; 4. Van Werkhoven -Goudberg: 57,74%; 5. Geenen -üe Vries: 56,55%; 6. Schnitger -Henriquez: 56,25%; 7. Fontilus -Maayer: 55,95%; 8. Boudewijns -Kruisheer: 54,76%; 9. Hansen -van Henegouwen: 53,57%.De eindstand van de Paas-competitie:
1- Geenen - De Vries: 62,37%; 2.echtpaar VanMeijeren: 61,63%;- Henriquez:".97%; 4. Mw. Van Vliet:07,59%; 5. Schouten - Sheeser:55,82%; 6. Boudewijns - Kruis-heer: 55,43%; 7. Hansen - VanHenegouwen: 55,25%; 8. Senior-Van derPlank: 54,22%; 9. Vlug -53,52%; 10. Mesker -«reusers: 52,16%; 11. Mw. Van
feek: 51,22%; 13. Mw. Blanke-st: 51,19%; 14. Voorn-Brandt: 50,80%.

Veel Nederlandse internationals op Curaçao

Softballbond nodigt Gambro
Twins uit voor toernooi

WILLEMSTAD—Opuitno-
diging van de Curacaose
Softbal Federatie arriveert
op 2 april het vrouwelijke
softbalteam Gambro Twins
uit Nederland. Dit team zal
deelnemen aan het softbal-
toernooi, dat vanaf 4 tot en
met 10 april in het Little Lea-
gueBallpark wordt gespeeld.

GambroTwins zal samen met
de lokale teamsPichingolo, Car-
denales en Rising Angels een
dubbele competitie spelen. HetNederlandse softbalteam,dat in
de hoogste softbal-afdeling als
vierde eindigde, heeftvier inter-
nationals in de ploeg. De ploeg
versloeg in de laatst gehouden
competitieonder andereHWAC,
De Terrasvogels en het Neder-
landse Pinchiolo. De ploeg ein-
digdein 1987 opdevierdeplaats.

Na de competitie heeft het
Brabantse Gambro Twins zich
versterkt met een van de
sterkste pitchers momenteel in
Nederland actief, Mireya Ha-

min, die ook in het Nederlands
team speelt. Een aantalbekende
speelsters zijn: Marion van de
Heykant met een slaggemiddel-
de van .360 (tweede in 1987) en
reeds vier jaarinternational. Ja-
quelinevan deHeykantmet een
slaggemiddelde van .378. Het
hoogste van het afgelopen sei-
zoen. Ook zij speelt in het natio-
nale team.

Werpster Dre Hoogeveen. Zij
komt al drie jaaruit in de natio-
nale jeugdselectie. Jeanette in
de Kleef, oud-catcher van de
jeugdselectie. Mirelle van Til-
burg, beste nieuweling in 1987.
NitaKoning, een zeer goede
werpster.Karin Roland, een in-
fielder die momenteel in de Ne-
derlandsejeugdselectiespeelten
Saskia Hooymaayers, die in
1986 werd uitgeroepen tot de
meest waardevolle
jeugdspeelster.

Gambro Twins komt uit Oos-
terhout en telt in totaal 20
speelstersenwordtbegeleid door

een groepvan 14supporters. De
ploeg is ondergebracht in
Landhuis Habaai.

De Curagaose Softbal Federa-
tie heeft gemeend nahet succes-
vol verlopen kampioenschap de
supporters te bedanken door dit
sterke team naar Curagao te la-
ten komen, zodat wij ook hier
kunnen kennismaken met een
topploeg, waarvan vele
speelsters deel hebben genomen
aan grote wereldtoernooien.

Het programma van het toer-
nooi is als volgt samengesteld:

Maandag 4 april:
20.00 uur: Gambro Twins - Pi-
chingolo
22.00 uur: Cardenales - Rising
Angels

Dinsdag 5 april:
19.30 uur: Rising Angels - Pi-
chingolo
21.00 uur: Cardenales - Gambro
Twins

Woensdag6 april:
19.30 uur: Pichingolo - Carde-
nales
21.00 uur: Gambro Twins - Ri-
sing Angels

Doenderdag 7 april is een
rustdag.

Vrijdag 8 april:
19.30 uur: Pichingolo - Rising
Angels
21.00 uur: Gambro Twins - Car-
denales

Zaterdag 9 april:
20.00 uur: Cardenales - Pichin-
golo
22.00 uur: Rising Angels -
Gambro Twins

Zondag 10april:
12.00 uur: Cardenales - Rising
Angels
14.00 uur: Pichingolo - Gambro
Twins

Allewedstrijdenworden inhet
CuragaoLittle League Ballpark
gespeeld. Alleen de wedstrijd
van zondag 10april vindtplaats
in hetZapateerBallpark.

... het team van Gambro Twins,
datvolgende week deelneemtaan
het softbal-toernooi in het Little
LeagueBallpark te Suffisant...

Inschrijven op wedstrijddag
Asiento organiseert weer
2,5 kilometer zwemtocht

WlLLEMSTAD—Traditie-
getrouwwordt opmaandag 4
april, Tweede Paasdag, weer
de Asiento 2V_ kilometer
zwemtocht van Barbara Be-

ach naar de Asiento jachtha-
ven gezwommen. Deze 'klas-
sieker' in de Curagaose
zwemsport mag zich elk jaar
weer verheugen in een groot
aantal deelnemers.

De zwemtocht is onderver-
deeld in een wedstrijd- en een
tour-klasse. Verreweg het groot-
ste aantal deelnemers zwemt in
detour-klasse. Bij de wedstrijd-
zwemmers zijner een viertot zes
zwemmers en zwemsters te noe-
men die in aanmerking komen
voor hetwinnen van deprachti-
ge wisselbeker.

Een ieder diewenst deel tene-
men aan deze wedstrijd (tour- of
wedstrijd-klasse) kan zich op
TweedePaasdag tussen 11.00en
13.30uuropgevenopdejachtha-
ven van Asiento te Brakkeput
Mei-mei. Het inschrijfgeld be-
draagt ’1.4,- perpersoon.

De start is ter hoogte van het
strandvanBarbara Beachen al-
le deelnemers worden met een
lichter naar het startpunt ver-
voerd. De wedstrijd-zwemmers
gaanhet eerst van start. Alle
deelnemers worden nauwlet-
tend in de gaten gehouden door
een vloot van volgboten, die on-
middellijk hulp bieden daar
waar nodig. De finish is bij de
starttoren van de Asiento-
jachthaven. Elke deelnemer
krijgt een herinnering aan deze
prestatie-tocht. Om 17.00 uur
worden deprijzen uitgereikt.

De organisatie verzoekt zei-
lers, windsurfers en bezitters
van motorboten vriendelijk
maar dringend zich niet tussen
dezwemmers te begeven. De ha-
venpolitie isverzocht assistentie
te verlenen bij het in goede ba-
nen leiden van dezezwemtocht.

WILLEMSTAD—Sedreko
wil dedeelnemers aan de ten-
nislessen, welke worden ge-
gevenopdebanenvan Mundo
Nobo komende zaterdag,
waarschuwen datdeze lessen
geen doorgang zullen vinden.

SPORT AGENDA

MALTA AMSTEL
VRIJDAG

ZWEMMARATHON
('Marine')
12.00 start 24-uurs marathon - Marine
zwembad te Parera (finish: 12.00uur za-
terdag)

*****
ZATERDAG

ZEILEN
('CurasaoRegatta '88')
10.00uur startvan deraces;
14.30uur startmiddagraces;
18.00uur 'after-sail party' - Coral Cliff.

BASEBALL
('LittleLeague')
10.00uurAmalie vs übbys;
12.00uurFort Nassau vsPinoccho; ■
14.00uurHertszvsCWP;
16.00uurMarchenaHardwarevsCocaCola __
-CuragaoLittle LeagueBallparkteSuffisant. a
('Senior League')
10.00uur Ennia vs Cindu;
12.00uurABN vs Pet Care;
14.00uur MaltaAmstel vs übby's;
16.00uur Mas Productionsvs MeublesKen- <

nedy - Don Nicho Hurtado Ballpark (naast -Holiday Beach).

ZONDAG
ZEILEN
('CurasaoRegatta '88')
10.00uur start van deraces;
14.30uur start middagraces;
19.00uur prijsuitreiking -Coral Cliff.

MAANDAG
ZEILEN
('CuracaoRegatta '88)
11.00uur start van de 'Rum'-race naar het
SpaanseWater.

SOFTBALL
('Liga Amistad')
10.00 tror CheprokvsAguilas;
12.00uur Luvac vs Lipton;
14.00uurLove Ice vs Carpatula;
16.00uurAwa Limpi vs Lucas Bols - Suvek
Softballpark.
('int toernooi')
20.00uur Gambro Twins(Nederland) vs Pi-
chingolo;
22.00uur Cardenalesvs RisingAngels-Cu-
ragaoLittle League Ballpark teSuffisant.

BASEBALL
('Little League')
10.00uur Cindu vs Eagon;
12.00uur Fort Nassauvs Hertz;
14.00uur Marcha Hardwarevs Amalie;
16.00uurABN vs Fria - CuragaoLittle Lea-
gueBallpark te Suffisant.

RALLY
('QuoVadis')
08.00 uur startwedstrijdklasse;
10.00uur start toerklasse - parkeerplaats
SentroDeportivo Kórsou.
13.00uur finish bij Fort Waakzaamheid.

ZWEMMEN
('Asiento')
± 14.00uur start21/_km zwemtochtvan Bar-
bara Beach naar Jachthaven Asiento.

Geen winnaar van
Sporttoto nr. 26
EREDIVISIE

1. PEC Zwolle - PSV 0-6 T 2
2. Haarlem - DS 79 2-0 T 1
3. Groningen - Sparta 0-0 T 3
4.AZ-RodaJC 4-ITI
5. Den Bosch -Fortuna S 1-1 T 3
6. Volendam - Ajax 1-2T 2
7. VW-Den Haag 3-2T 1
8. Feyenoord - Utrecht - T 3
9. Willem II - Twente I_l t3

EERSTE DIVISIE
10.Eindhoven -RKC I_l t 311.SW- Telstar !""..""Z""Zo-2T212. Heerenveen - GAEagles _.._.._.._ü."."_._"__-2 T 2
AMIGOE-SCOREBORD UITSLAG:3-1-3-1-3-2-1-3-3-3-2-2
AMIGOE-SCOREBORDKLM-KANSHEBBERS:

1. H.A.K. vanBaren — Landhuis PiscaderaBerde2. S.Capello — Argusweg9 2x
3. LH.Fung _ SanFuegoweg 12 4x
4. D.van Geest _ Mercuriusstraat 18
5. E.H.Guato _

Cassandraweg 20
6. P. van Haren — Kaya Kolonchi 25
7. E.R. van Henneigen — Gladiolenweg 18
8. G. van 't Hof — Admiraalsweg34
9. A. van Hunen-

Ipskamp _ Trompetbloemweg 15
10. J.H.Jansen — Schout bij Nacht 2x
11.Cornelia Maduro — Nieuwstraat29 Aruba
12.R.F.MeBker — Redaweg3B 2x
13.A.Otten — Artillerieweg 17
14. ArtsPetronella — Sta. Cruz 37 Aruba
15. H.Rodriguez — Avesweg 11
16. M.ScheepenB — Paradera 131 Aruba 2x
17. PeterSmit — Flairaweg 11
18. J.F.W.G.Snijder — VanStaverenweg 11
19.P.Steenbakkers — Christinalaan 9
20.Albert van Trikt — Phoenixweg7
21.Edwin Tromp — Westpunt 3 Aruba
22.Roberto Tromp — Dominicanessestraat 26 Aruba

WILLEMSTAD — Dinsdagavond
is hetTweedeEasternlnter-

national Bowling Tournament
officieel van start gegaan. Metdeelnamevan een aantalbuiten-
landse teams wordt in dekomen-
dedagen inhetßowlingCentrum
teDamacor elke dag vanaf09.00
uur tot laat in deavondgebowld.

Op de foto verricht de heer
Prince, van het NAOC, Neder-
landsAntilliaans OlympischCo-
mité, deofficiële opening onder
het toeziend oog van toeschou-
wers en deelnemers.
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StrandCoralCljf

Drie dagen
op Tweede

WILLEMSTAD — Mol
startschot gelost voor de'
zijn hiervan niet getuig*
Spaanse Water. Het pubÜ
naarhet strandvan Coral
dagen te genietenvan hetj
geboden. Drie dagen lang'
een gezellige drukteheera
water. De Regatta-comnw
water goedverloopt. Daad
ren corrigerend worden<j
iedereen, zowel jong als'
houden.

Hoeveel mensen men op M
strand van Coral Cliff zal aaj
treffen is nietbekend. Er zijn
nu toe zon 1500 a 2000kaartj
verkocht. Flink wat minder ctó
de Regatta-commissie had g]hoopt.

Dat men slechts op zaterdai
middag 26 maart kaarten M
kopen voor de Regatta bied
achteraf een niet haalbad
standpunt. De verkoop viel tj
gen,mede gezienhetfeit datvef
mensen nog niet overhet salari
van demaand maartkonden b*
schikken. Als gezinben jetoch'
snel zon honderd guldenkwij
toegangspas en de consumptie
bonnen. Voor velen is dat n^
voor het laatste weekeinde e0
bedrag dat anders moet word«j
besteed.

Vandaar dat de Regatta
organisatie terugkwam op b'
standpunt de toegangspassd
slechtsop diedag te verkopen «j
er toe overgingook demensen9
gelegenheid tebiedenbij Zuikd
tuintjezelf dezepassen te kope"

Mocht de verkoop dan alsnd
tegenvallen, dan wordt overw,
gendeverkoopbij Coral Cliffz4
mogelijk te maken.

DEELNEMERS
Voorafgaande aan de Cal

tainsmeeting werd druk gesp)
culeerd over het aantal deeló!
mers aan deRegatta. Een aantl
zeilers was nogal verontwa*
digddat dehotelkamersin Con
Cliffalbezet waren.OokwerdU
gelmatig de klacht gehoord d<
het hele Regatta-gebeuren eej
der voor het publiek dan voor i
zeilers werd georganiseerd.

Op de Captainsmeeting is $
bleken dat het welmee is geva
len met de wegblijvers. Er he'
ben zich zelfs meer deelnenté!
aangemeld dan vorigjaar. Vofl
jaarwarener89boten die in e«
van de disciplines meezeilde'
nu zijn er in totaal een 109botë
te bewonderen.

Tegenvallend was het aan&
aanmeldingen bij de sunfishe
Vele top-zeilers hebben er«
voorkeur aan gegeven elders ]
de regio aan wedstrijden deel 1nemen. Daardoor zullen velefo
kende namen van vorig jaarm 1op de uitslagen-lijsten voO\
komen.

VEEL AANMELDINGEN
Daarentegen is het aant'

aanmeldingenbij zowel de cat.
marans als de zeilboten ml
Cruising Class boven vfl]
wachting. De boten in de Crt
sing Class zijn in twee groep*
verdeeld, daar deze vaartuig
nietalle tegelijkover destartu
kunnen gaan.
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voorontvangst

dige drukte
cao Regatta

itend wordt het eerste
Curacao Regatta. Velen

(dit zal gebeuren op het
F1de loop van de ochtend
l°tel gaan, om aldaar drie
[schouwspel dater wordt
Worn het Coral Cliff hotel
fjj op hetstrand als ophet

ervoor datalles op het
Jodig2ai vanaf de startto-Wen. Op het strand wordt
'°k aangenaam bezig ge-

jtfetaantal catamarans met
grotekleurige zeilen, voort-and over he^ water met grote

zullen ookditjaarweer.0r een prachtig schouwspel, gen.Vooralbij destartzal me-
el6 foto geschoten worden., e grootste groep deelnemers

echter ook dit jaar weer be-
*a& uit windsurfers (in totaal
toen zo >n zestig sailboards

X] Ver(leeldovereenA- en een'Klasse. De A-klassers vertrek-
-11 vrijdagmorgen van het
ynd. van Barbara Beach
i.OO uur) en zullen vandaar
perste race onder het toe-
uq oog van de volgboten naar'lCoral CliffHotel varen.

GROOTSTE GROEP, °or de B-klassers, verreweg
"grootste groep deelnemers,
"sint het zeilfeest pas 's mid-
,f °P Coral Cliff zelf. Zij moe-
[atsHn plank(en), zeil(en) en
sa n aa^ over *a daar Dren-

Jari "
zaterdagen zondagwor-

"in wedstrijden gevaren,
gevergelijk met vorig jaar is
_
J*°nnen systeem aanzienlijk

" 6envoudigd en daardoorver-
.& Vorig jaar hadden alle
Wesen drankjehun eigenprijs

ap*rdoor hun eigen bon. Dit
9 borden er geenbonnen per

verkochtmaarheeftmen de
J®nvan drankjes enhapjeszo
afpast dat alles via een een-
jjligbonboekje kan worden

koopt nu een bonboekje
Jj-o ; "^0 en an daarmee ge-
■taï "e de &ehele Regatta alle
.j.^jes en hapjeskopen, die ge-
Js2ynin eenveelvoudvan vij-

VERBETERING
verbetering

JJterhet feit dat deRegatta-, «fcissie nu heeft besloten dat
bonnen aan

[. emde van de Regatta weer
aaV 11 Wol"den ingeleverd.
-le uur za^ daartoe de
*afenneid worden geboden in
yvan de standsop het strand.
at0rig jaar haperde er nogal
i_]aan de informatie aan het

uek over de uitslagen. De ex-
itai *na^opde ar'waar°P de
!66 }afen af te lezen waren,
eJ* d?or een technisch pro-

met te functioneren,
ekï Zi° werd verzekerd, zal dit;a*Jeloos verlopen. Vanaf de

waar de hoofd-
staat en door de daar-

na Verantwoordelijke man,,ec J? van Hanswijk, wordt 'ge-
en d"^de juistegegevens, zal
iJ, Feet na eenrace de uitslag
ihPier uitdraaien. De zeilers
inn belangstellenden
tsla n-nu direct aflezen wat de
nsf S*s en een eventuele tus-

e*vice en bovendien
. vlotte thuisbezorging.

-Uw buurtbotica"
Corrieweg 32

Tel.: 79567-79098
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Visitors a pleasant, exciting and ’ \\
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RACE PROGRAM
FRIDAY, APRIL Ist, 1988

ÉFROM
SPANISH WATER

Time: Class: Flag:
10.00 Open boats W

Cruising Class C
10.10 SunfishA G
10.20 Racing Class I T

Racing Class II X
10.30 Catamarans H
11.00 SailboardsA

AT CORAL CLIFF

A 14.00 Sunfishß GreGAI IM 14 10 Sailboardsß

SATURDAY, APRIL 2ad ANDSUNDAY 3rd m%
ALL RACES AT CORAL CLIFF

Time: Class: Flag: T\
10.00 Open boats W 7 \Cruising Class C \10.10 Racing II X / 88\\Racing I T / \\
10.20 SunfishA and B G / / ji
10.30 Catamarans H / Mm\W\\11.00 Sailboards A and B - / U
13.00 Sailboards A and B - / k mmm^r\
14.00 SunfishA and B G / J^^/14.10 Catamarans H //
15.00 Sailboards A and B - ’ JMI I

MONDAY,APRILS 1M8... ResaS_
Time: Class: Flag:
08.00 Open boats W
08.00 Cruising Class C
10.00 Racing II X

Racing I T

_■- - -_

IPEPSII 1\
I —I ’ 88^\

de no. 1 frisdrank \)an deAntillen / im^\\
Ook tijdens de / J^//

Curacao Regatta (J^/J
REGatta

geeftPepsi meer Pep!

’ lights your way^—^^lin all Regattas. \

# No other battery looks like it \# ...or lasts like it. 1
M Distributor: Solo Trading, _________________________________________ 1- J Erieweg z/n, tel.: 612fi1l^^^^^^______________________l^""""MIMIM^^MWB--__^J
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JAKARTA— Indonesie heeft
dinsdag 3 experimentele kleine ra-
ketten gelanceerd,zo maakte hetna-
tionalebureauvoor lucht-enruimte-
vaart bekend. Het ging onder meer
om eentweetraps-raket eneengelei-
deraket. Het streven van Jakarta is
om in 1993 zelfeen satelliet in een
baan om de aarde te brengen.

Eerste boek over Yamani
Enkele ontmoetingen en 150 interviews metanderen
Olie-minister werd slachtoffer van
meningsverschil en jaloeziekoning Fahd

LONDEN — Ahmed Zaki
Yamani verloor zijn functie
van Olieminister van Saudia-
rabië in 1986, omdat koning
Fahd vond, datYamani te be-
langrijkwerd enomdat deko-
ning heel anders dacht over
het te voeren oliebeleid. Dit
zegt de Amerikaanse auteur
Jeffrey Robinson in zijn on-
langs gepubliceerde boek
'Yamani: The inside story.

Koning Fahd van Saudiarabië
was tegenstander van het door
Yamani gevoerde beleid, dat tot
doel had het sinds 1973vermin-
derde aandeel van de Organisa-
tievanolie- exporterende landen
(OPEC)van deenergiemarktvia
het opendraaien van de olie-
kraan weer terug te winnen.
Sinds de oliecrisis van 1973 was
het OPEC- aandeel afgenomen
alsgevolgvan het Westersestre-
ven om nieuwe energiebronnen
te ontwikkelen, zoals oliewin-

ning uit de Noordzee- bodem
Yamani's strevenwaserop ge-

richt de olie- producerende lan-
den die nietzijn aangesloten bij
de OPEC tot geringere olie- ex-
port te dwingenvia een prijze-
noorlog. Door zijn taktiek, die
leidde tot oververzadiging van
demarkt, daalden de prijzen in
deeerste helft van 1986met zes-
tig procent tot negen dollar per
vat (159 liter). Dit bracht een
enorme vermindering van dein-
komsten van Saudiarabië te-
weeg.

RESPECT
Koning Fahd wilde met het

oog op de schatkist Yamani tot
een andere strategie brengen.
Hij eiste zowel een hogere pro-
duktie als een olieprijs van
achttien dollarpervatengafYa-
mani opdracht dit voorstel tij-
dens de OPEC- vergadering in
oktober 1986 met alle macht te
verdedigen. Toen Yamani on-
verholen tegensputterde, kon hij
een week later zijn koffers pak-
ken. "Met zijn aftreden als ge-
volg van jaloezieen zijnopenlijk
verzet tegen hetkorte- termijn-
denkenvan dekoning verdween
uit deArabische politiek de eni-
ge man die door zijn gematigd-
heid grootrespect afdwong in zo-
wel het Midden-Oosten als het
Westen", aldusRobinson.

Het boek van Robinson is het
eerste boek over Yamani. De au-
teur had enkele ontmoetingen
metYamani enverder gebruikte
hij 150 interviews met andere
personen. Yamani zelf heeft
nooit in het openbaar gesproken
over zijn ontslag noch over zijn
verhouding met dekoninklijke
familie in dietijd. Deze informa-
tieverkreegRobinson uitandere
bron. Hetresultaat was, datYa-
mani depublikatievan hetboek
wilde voorkomen, omdat het tal
van gevoelige zaken aanroerde.

NIEUWE CRISIS
Robinson beschrijft in zijn

boek Yamani's ambtsperiode
vanaf 1962 onder dekoningen

Feisal (1964-1975), Khalia
(1975-1982) en de huidige mo-
narch Fahd. Daaruit blijkt, dat
Yamani vooral tijdens het be-
wind van Feisal de vrije hand
hadbij hetoliebeleid van Saudi-arabië. Yamani was de man
achterhetolie-embargotegen Is-
raels Westerse bondgenoten in
1973,maarhij nameen gematig-
dehoudingaan toen deOPEC in
1979 tentijdevan derevolutie in
Iran ophogere prijzenwilde aan-
sturen. Yamani leiddeookde on-
derhandelingen waarmee Sau-
diarabië zijn oliebronnen uit
handen van de Amerikaanse
multinationals in eigen beheer
kreeg. Hij was de grote organise-
rende kracht binnen het OPEC-
kartel.

Ondanks zijn ontslag heeft
Yamani nog steeds veel aan-
dachtvoor deontwikkelingen op
de oliemarkt. Zijn opvatting is,
dat zich nogbinnen tienjaareen
nieuwe energiecrisis aandient.
"Er komt ongetwijfeld een te-
kort. Hoe ernstig dat tekort
wordt en wat de omvang er van
zal zijn,hangtafvandekomende
driejaar.WaarschJtnliiVn»»et al
te laat voor het Westen, dat tel-
kens maargericht is opkortston-
dige lage olieprijzen", aldus Ya-
mani.

Volgens de ex-minister wordt
olie ook steedsbelangrijker voor
de Sovjetunie. Zijns inziens
vormt onder meer de vrees om
olie te moeten importeren een
belangrijke factor achter de
nieuwekoers indeSovjetunie. In
het begin van de jaren negentig
zullen dewereldoliemarkt en de
OPEC worden beheerst door de
belangrijkste Golfstaten. "De
OPEC zaler danheel anders uit-
zien. Sommige leden zullen als
olieproducent verdwijnen. De
Arabische olie- producenten be-
vinden zich dan in een zeer
machtige positie. Zou Iran er in
slagen frak te verslaan, danzal
die groepbinnen hetkartel weer
worden overheerst door Iran".

Yamani maakt zich zorgen
over deneergang van deAmeri-
kaanseolie- industrie,waardoor
de afhankelijkheid van de Golf-
olie steeds meer toeneemt. "Er
komt een dag, misschien al in de
jarennegentig, dat deAmerika-
nen als zij terugkijken de autori-teiten zullen vervloeken, die dithebben laten gebeuren".

Kruisweg
afgelast

JERUZALEM—Het ge
meentebestuur van Jeru-
zalem heeft de Kruisweg
op Goede Vrijdagafgelast
Dat heeft hetbestuur van-
daagbevestigd. Hetis vooi
het eerst sinds decennia
dat deKruisweg niet door-
gaatDereden is deonrus.
ui debezette gebieden.

De Latijnse (rooms- katho-
lieke) patriarch van Jeruza-
lem, MichaelSabbah, gelaste
vorige week om dezelfde re-
den de Palmprocessie af die
afgelopen zondag had moeten
worden gehouden.

Aan de Kruisweg over de
700meterlangeVia Dolorosa
naar dekerk van het H. Grai
nemen gewoonlijk duizenden
pelgrims, priesters, nonnen
en toeristen dccl.

In Montreal
Bij brand in
consulaat van
Cuba drie doden

MONTREAL—Bij een felle
uitslaande brand inhet Cu-
baanse consulaat in Montre-
al, Canada,zijn driedodenge-
vallen. Voordat de
brandweer in actiekon ko-
men verliep er enige tijd om-
dat men van Cubaanse zijde
geen toestemming gafom het
gebouwte betreden,

De verkoolde lichamen van
twee mannen en één vrouw wer-
den op verschillende verdiepin-
gen van het gebouw gevonden.
Bij debrandweerneemtmen aan
dat het ging om personeels- le-
den van het consulaat. Zij kwa-
men door verstikking om het le-
ven. Het persbureau Canadian
Press meldde dat de Cubaanse
diplomaten eenkwartier lang de
brandweer buiten de deur hiel-
den. Het personeel van het con-
sulaat wilde namelijk eerst zelf
proberen het vuur meester te
worden. Ook trof men blijkbaar
verschillende veiligheids- voor-
zieningen. Toen men zag dat
men daarinniet slaagdeverleen-
de men de brandweer toestem-
ming. Toen had het vuur al zijn
weg gevonden in hetvier verdie-
pingen hoge gebouw.

WILLEMSTAD- Afgelopen
maandag heeft ir HA. Wisman,
voorzitter van de directie van de
NV W.A. Hoek's Machine- en
Zuurstoffabriek uit Schiedam,
een beleefdheidsbezoek gebracht
aan gezaghebber Ronald Casse-
res. Hij is bezig met een oriënta-
tiereis langs debuitenlandse ves-
tigingen en bevindt zich nu ter
kennismaking op ons eiland. De
Curacaosche Zuurstoffabriek is
voor honderdprocent een dochte-
ronderneming van het Schie-
damsemoederbedrijf. De CUZU-
FA en Hoekloos International
leggen zich toe op deproduktie
van industriële gassen en hande-
len onder meer in menggassen.
Zuurstof, stikstof, acetyleen en
waterstof worden geleverd. De
grootste afnemers zijn Isla, de
Curagaose Dokmaatschappij en
hetSintElisabeth Hospitaal.

Opdefoto vanlinks naarrechts
Bert van derVelde, ir HA. Wis-
man en gezaghebber.Casseres.

jvj AANKONDIGING
Bijexploit van de 28stemaart 1988van deondergetekende, deur-
waarder der Belastingen op Curacao, ten verzoeke van de
Landsontvanger op Curacao, aan Sixto A. Josefa o.w. Sixto
Andreas Josefah.o.d.n. Servicios Maritimos Generales Curacao
N.V. thanszonder bekende woon-ofverblijfplaats binnen of buiten
de NederlandseAntillen, mitsdien mijn exploit gedaanopdewijze
bij dewetbepaald art. 5 no. 6 van het CuracaoscheWetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering zijn betekend een negental dwangs-
chriften metbevel om onmiddellijk na dagtekening van vermelde
exploiten aanvoornoemde requirant te betalen de somvan EEN-
MILJOEN TWEEHONDERD EN VEERTIENDUIZEND DRIE-
HONDERD EN EEN EN DERTIG en 10/100 gld. (fis.
1.214.331,10) zijnde het bedrag van het door genoemde Sixto A.
Josefaverschuldigd wegensAOWAWWpremies 1982t/m 1986
enZoVpremies 1980t/m 1983invoormelde dwangschriften bre-
deromschreven, onverminderd deverdere kosten vanvervolging
en interessen.
Metaanzeggingwijders, datbij gebrekevan betalingvan genoem-
de som onmiddellijk zal worden overgegaan tot inbeslagneming
en verkoop zijnerroerende en onroerende goederen volgens de
wet, en dat alsdan de dwangschriften ten uitvoerzullen worden
gelegd tot verhaal van het gehele bedrag der nog openstaande
vorderingen en van dekosten en interessen.

De Deurwaarder voornoemd,
N.E. Apolina.

9GOBIERNU DI KÓRSOU

ONTVANGER DI KÓRSOU

PARTISIPASHON
Ontvanger di Körsou ta partisipa kv entrante dia 1 di aprel 1988 ta paga
Pinahon Di Behes e PROME DJAMARS I SU SIGUIENTE DJARASON I
DJAWEPS DI LUNA na su sukursalnan ku tana Rust, Dokterstuin, Sta.
Maria, Otrobanda, Brievengat, Janwe/Dominguito i Montana for di 8 or di
mainta te 2 or di merdia.

E Ontvanger menshona.
Dept R.P. G.H.U. Leonora.

GOBIERNU DI KÓRSOU

J|lS SERVISIO DI LIMPIESA DI KÓRSOU
W%aJ (SELIKOR)

PARTISIPASHON
Servisio di Limpiesa di Körsou (Selikor), ta pidi atenshon di pübliko pa
KAMBIO TEMPORAL den kohementu diSHUHSI DI KAS.
Esaki ta nesesario en bista kv truk NO la pasa BIERNE SANTU DIA 1 UI
APREL 1988.
E ruta ta kore DJASABIIA DIA*2 DI APREL 1988 (DEN DIA ENTRE 7 OR
DI MAINTA 1 3 OR DI ATARDI) ENBES DI DJABIÈRNÈ DIA 1 DI

■ APREL 1988.— Gosieweg - Amerikanenkamp - Muizenberg - StenenKoraal - Seru Fortuna -Suffisantweg - Cabo Verde - Monte Cannelo - Kanga - Dein - Waterloo -Rancho - Souax komplelu - Juan Domingo.
Ounke kv DJALUNA DIA 4 DI APREL 1988 TA DOS DIA DI PASKU DI
RESUREKSHON, SELIKOR TA TRAHA NORMALMENTE.
Sclikör 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 Selikor,
DePt R-P- J.G. Francisco.

AMIGOE DONDERDAG 31 MAART 19810

Hoekloos bezoekt gezaghebberTOSHIBA airconditioners, m
economisch, efficiënt I

én geruisloos! I
Window units verkrijgbaar in __^^^^^^^B\

7.000 BTU M |^
9.000 BTU I

12.000 ETRJ I j
18.000 BTTJ 11
24.000 E3TU l«J|

e^^^^^^|^ Split systems verkrijgbaar in

" met rotary compressor

" werkt geruisloos

" gebruikt minder stroom

" met gemakkelijk, uitschuifbaar filter

In touch with tomorrow

TOSHIBA ■Curacao, Caracasbaaiweg 6-10 S2s_i-?&_3
Aruba, Fergusonstraat 114 /_flc3*__^l__

yAföfa GOBIERNU DI KÓRSOU

*JÈ ONTVANGER DI KÓRSOU

PARTISIPASHON

Ontvanger di Körsou ta partisipa kv kada kinsena entrante dia 1 di aprel
1988 ta paga onderstand na sukursal di Ontvanger di Körsou durante ora i
dianankv ta sigui:
Sta. Maria: djarason, djaweps, djabièrnè di Borte2 or di merdia;
Dokterstuin: djaweps di Bor te 2or di merdia;
Montana: djaweps di Borte2 or di merdia;
Brievengat: djaweps i djabièrnè di Borte2 or di merdia;
Rust: djaweps i djabièrnè di 8 or te 2 or di merdia;
Dominguito: djaweps di 8 or te 2 or di merdia.
Pago di onderstand na Penstraat ta djabièrnè di 7.30 or te 2 or di merdia.
Pago di onderstand na Cas Chikito ta djaweps di 7.30 or te 2 or di merdia.

E Ontvanger menshona,
Dept R.P. G.H.U. Leonora.

FOR ONLY
$167 U.S. Monthly

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

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

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

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

(or the equivalent in florines).

Don't lose this opportunity to makethe best investment ofyour life.

Cut out this coupon and mail it with your address in order to sendyou further
information.
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lINVERSIONES INDELOP, C_A. (D
Edlftco CAVENDES. Piso 8. Oficina 805, AvenidaFrancisco de Miranda.
Los Palos Grandes CARACAS-VENEZUELA.
Please send me, without obligation, booklets and adltional Information on lots:

NAME:

ADDRESS:

TELEPHONE: a I
COUNTRY: j



Voor dialoog met Managua
President van Nicaragua:
Reagan moet woord houden

MANAGUA — President
Daniel OrtegaSaavedraheeft
een dringend beroep gedaan
°p de Amerikaanse regering
rich te houden aan de belofte
ommetdeSandinisteneen di-
aloog aan te gaan.De Nicara-
guaansepresident deed ditop
de dag dat bekend werd datde contra's en de Nicaragu-aanse regering elkaar had-den gevonden ten aanzien
*an deneutraleenclavesvoor
|}et verzet tijdens het zestig-
daagse bestand.

Wij hopen dat president Ro-
nald Reagan zijnwoordhoudt, zo
kerkte zijnSandinistische colle-
8a Ortega op. Reagan heeft
tamelijk herhaaldelijk gezegd
datop de dagdat de Sandinisten

directe dialoog zouden aan-
faan met het Nicaraguaanse
yerzet deAmerikaanseregering
aan tafel zou gaan zitten voor
°verlegmet Managua.

TIJD
President Ortega herinnerde

<* aan dater onlangs gedurende
"rie dagen rechtstreeks overleg
's geweest tussen contra's en
Sandinisten. Daaruit vloeide
een akkoord voort voor een be-
stand van zestig dagen. Daarna
werd er twee dagen overleg ge-
pleegd over de bepaling van de
enclaves waar de Sandinisten

zich kunnen terugtrekken tij-
dens het bestand. Volgens Ma-
nagua wordt het nu dus wel tijd
voor Washington om contact op
te nemen met Managuavoor di-
rect overleg tussen beide rege-
ringen.

De contra's en de Sandinisten
kwamen overeen dat er vijf
enclaves komen. Maar men be-
slootwel voorlopignietdeprecie-
ze plaats bekend te maken. Van
de delegatie van de anti Sandi-
nistische guerrilla verklaarde
Aristides Sanchez dat de om-
schrijving nognietopenbaar zou
worden gemaakt. De leider van
de Sandinisten, generaalmajoor
Joaquin CuadraLacayo, zei dat
het belangrijkste van deze ver-
gaderingis datmen ervoortgang
maakt.

Rij opbrekenbestand ook militaire hulp

Contra's krijgen weer
humanitaire hulp VS

WASHINGTON—Debeide
Amerikaanse partijen inhet
congres hebben elkaar
Woensdag gevonden ten aan-een van nieuwe humanitaire
""dp aan de contra's.Daarbij
18 de toezegging gedaan dat

snel zal handelen ten
jjanzienvan deeventuele toe-

komstige militairehulp.
, Hetsnelleoptreden van de lei-
dende figuren van de Democra-tlBcheenRepublikeinse partijen

werkelijkheid worden als deref_ering vanNicaraguazijn wa-
met de anti- Sandi-

?lstische guerrilla zou verbre-
den. Deze toezegging is vastge-
legd ineenbriefvan deDemocra-
tische voorzitter van het huisyan afgevaardigden JimWright
Jande leider derRepublikeinenRobert Michel.

PRESSIE HANDHAVEN
Nog woensdagkwam hetvoor-

al van 44,7 miljoen dollar hu-
manitaire hulp in stemmingin
?et huis van afgevaardigden,
"et435 stemmenvooren slechts
Zeventig stemman tegen werdset5et aanvaard. Vandaag spreekt
jje senaat er zich over uit. Ook

kan het voorstelrekenen op
j*aruime meerderheid. Van de
ulp is 17,7 miljoen dollar voor

Qe door de Verenigde Staten ge-

steunde contra's, zeventien mil-
joen voor kinderen die slachtof-
fer van deoorlogzijnentien mil-
joen voor de verificatie van het
zestigdaagse bestand, dat vrij-
dag ingaat.

Met de aanvaarding van dit
voorstel krijgt de aanhang van
decontra's in deVSzijnzin waar
men wilde dat de pressie op de
Nicaraguaanse regering ge-
handhaafdzouwordenzodat Ma-
nagua dewapenstilstand eerbie-
digt.

OudjaaropPtoRico
Straftegen
daders hotelbrand

bevestigd
BOSTON—Het hofvan be-i?ep in deAmerikaanse stad"oston heeft hetvonnis be-
estigd tegen twee beklaag-

den die verantwoordelijk
worden gesteldvoor debrand
Shet Dupont Plaza- hotel op
r^erto Rica op de avondvan"ttdjaar 1986.J^aarbij kwamen 97 mensen"m het leven en raakten er 140sewond. Armando JimenezRi-ras en Jose Farncisco Rivera

02 waren in beroep gegaan
ii-Pe° de straf van respectieve-
-3» 75 en 99 jaar. Zij waren bei-
h*i-__n dienst van het hotel en

bekend dat zij daad-
__,_ j uJk hebben deelgenomen4811 debrandstichting.
St Vincent en
Venezuela eensoveropgebrachte
vissersboten
St vH*AcAS—Venezuela enbeleent- Grenadinen heb-
*ienraar gevondentenaan-
beaj.; deopheffing van het
Bchp °p drie Venezolaanse
wérH n die aangehouden
W m* °P verdenking van
te_vTegaal viBBen binnen de
V»ac t

aIC wateren van St
Aan het overleg nam deelpre-«h?r u"*Mitchell van hetCa-C^staatJeStVincentwaar-öT °o? deGrenadinen behoren.

Ver»?e scnePen werden zonder
br anlv aShun bemanningopge-
eft van de kapiteins
d«ft gezegd dathij had gedachtCtQ

men zich in Venezolaansewaterenbevond

GEVOELIGEZAKEN
Het overleg was openhartig,

openen duidelijk en heel profes-
sioneel, zei deSandinistische de-
legatie- leider. Hetalgemene ak-
koord is weer een belangrijke
stap op weg naar een definitief
staakt het vuren, zo meent hij.
Men erkende aan beide kantan
dater nogheelgevoelige punten
nader moeten worden uitge-
werkt. Voor wat het verzet be-
treft gaat het daarbij om de vei-
ligheid van de guerrilla- strij-
dersen omeen weg tevinden dat
hunmoreel oppeil blijft.

Ketjap sausen
WILLEMSTAD — De Consu-mentenbondheeftin eenpersbe-

richt bekend gemaakt, dat op
Curagao geen problemen be-
staan metbetrekking tot de con-
sumptie van Ketjap Manis en
Asin van hetmerk Conimex. Uit
testen in West- Duitsland is ge-
bleken, datDCP niet in de hier
gemaakte sausenbevindt.

Mattheus Passion
WILLEMSTAD — In de ka-

thedraal van Pietermaai zal op
Goede Vrijdag de traditionele
meditatieve avond gehouden
worden. Pater Streefkerk zal op
deze avond het lijdensverhaal
naar het Evangelie van
Mattheus voorlezen.

Verder zal het Antilliaans
Bachkoor onder leiding van
Frank Francisca de 'Mattheus
Passion' van J.S. Bach uitvoe-
ren. Solisten zijn Piti Mollema
en Barbara Newton. De muzika-
le begeleiding is in handen van
hetAntilliaansBegeleidings Or-
kest onder leiding van Aya en
Iman Landheer.

De aanvang is om 20.30 uur
precies. De toegang is gratis.

Meer geld voor
winnaars van
Nobel-prijs

STOCKHOLM — De Nobel-
stichting heeft besloten de
geldprijs te verhogen welke de-
genenkrijgen dieonderscheiden
worden met deNobelprijsen wel
met vijftien procent tot 2,5 mil-
joenkronen oftewel 428.000 dol-
lar.De stichtingwerd in 1896op-
gericht ingevolge het testament
van Alfred Nobel en heeftverle-
den jaarzijn eigendommen in
omvangzien toenemen.

*****BRUSSEL — De Belgische
luchtmacht heeft de Noorse LPG-
tanker Helios maandag betrapt op
het lozenvan olievoor deBelgische
kust. Bij de Noorse regering wordt
een klacht ingediend. De tanker zou
een oliespoorvan ruim 18km in de
Noordzee hebben getrokken.

*****WASHINGTON — Het aantal
"kleine ongelukken" in VS
kerncentrales bedroeg de afgelopen
jarenongeveer 3.000 perjaar.Nahet
ongelukvan Three MileIsland (Har-
risburg) zijn devoorzorgs- maatrege-
len in de centrales niet verscherpt.
Hetrapport van PublicCitizenis ge-
baseerd op officiële cijfers.

WILLEMSTAD - Lucio de
Mey is de winnaar van de grote
prijs van fl. 10.000,00 in de
'Fiesta di Domino" campagne

van deAntilliaanse Brouwerij.
Foto: v.l.n.r. A. Fangman,

commercieel manager van de
brouwerij, notaris J.W.M.
Thesseling die de trekking ver-
richtte, Af. denDuik, assistent
commercieel vanAmstel,De Mey
die van Fangman de cheque ter
waarde van f 1.10.000,00 ont-
vangt.

"FIESTA JF%nnVSi»in i; WINNAARS
AMSTEL^%p VAN DE LAATSTE

/PÉF TREKKING EN....
kP^t'-ÏB DE WINNAAR VAN DE GROTE PRIJS

VAN f 1.10.000.-
-t\L " 1 n rr.—: 1\e\Ji—J_X Het wmnende lot is gevallen op nummer

8930 — op naam van
Lucio de Mey - Mahumaweg 43

De volgende nummers hebben gewonnen
in de laatste trekking van Amstel's "Fiesta
Domino" van 27 maart, 1988. *)

CURACAO BONAIRE
Iste. Prijs
fl. 1000,- 49321

2de. Prijs
fl 500 — 30554 45989 De trekking op Bonaire zal

' plaatsvinden op 8 April bij
T~ T"~. Radio Voz di Boneiru omode rriJS 5 uur's middags.
fl 250— 25140 74844 Luister naar Voz di Bonei-

' 56383 76049 ru voor meer details.

4de Prijs
fi mn - 2118 37340
"" ,uu' 8394 39866

24110 45208
26470 50927
26481 54847
28898 57111
28906 63504
32502 69015
34514 69254

-H__H-_(__—_■_■■—■——-_-_■—"—————_»—___■————■—■ ——M——_-_____i____■*»"—»"———"——"————^^^—"^^"^ ""~mm'
De winnaars kunnen hun prijzen ophalen (na tonen van het lot en bewijs van
identiteit)
op: Antilliaanse Brouwerij N.V. - Grebbelinieweg 84.
Hier kunt U ook meteen de winnende nummers van de vorige trekkingen na-
gaan indien U die misschien gemist mocht hebben.

Uiterlijke ophaaldatum van de prijzen is 31 Mei 1988.

ER ZIJN ER DIE WINNEN EN...
DIE NIET WINNEN,...

MAAR MET AMSTEL BENT U ALTIJD GELUKKIG.
PROOST!!

11AMIGOE
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ZATERDAG >f><4i<»tf^- ij>g^^^]
( UITNODIGING )
( Bij gelegenheid -Can het )
\ GoudenKloosterfeest (
( >Jan de fraters: 1
\ Regis van Kerkoerle en (
I Candidus van derLinden j
\ nodigen v)ij Orienden enbekenden >oanbeide jubi- \
/ larissen uit >3oor een gezellig samenzijn op Huize j\ ScherpenheirOel. /
/ Dalurn : 7 april 1988. \
l Tijd : 19.30tot 21.30 uur. I
\ Plaats : HuizeScherpenheuvel. \

\ Namens de Fraters, /
) Fr. M.AurelioVerbunt. \
/ Regionale Overste. J

|«PiE.l.ra_^__^^3 r^/
VOOR UW PAASINKOPEN N^Q

KOOPAVOND
VANDAAG DONDERDAG t/m 8.30 N.M.

ZATERDAG 2 APRIL W\£ JL I

8.00 V-M. - 7.30 N.M. " I>tfij Wensen U allen
NON-STOP een Prettig Paasfeest.

fBALIDOMAARTI4
/ N

TE KU APREL 9,1988 /-<r*^ ï\

) KONENCHIDIREGALO! (^^S^W^
V UZABO COUPON3 KU CHENS Dl _3ft?__r

GANA E KONENCHI \^mW

+ BuikJing Supplies V-^^^f^^i

l,_^-l SALINA/STA.MARIA/PARERA L_^ _J
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Kunstmarkt en Paasfeest
in Holiday Beach Hotel
WILLEMSTAD- HolidayBeach
Hotel & Casinozal het Paasfeest
dit jaarop een bijzondere wijze
vieren. Op Goede Vrijdag is er
een lokalekunstmarkt rond het
zwembad.Erworden ook demon-
straties gegeven van verschil-
lende handwerken. De toegang
is gratis en de markt is van tien
uur's morgenstotvier uur'smid-
dags geopend.

Zaterdag staat er een wed-
strijd vliegers maken op het
programmaen zullener paaseie-
ren beschilderd worden. Er zal
dan ook een cursus mandenma-
ken gegeven worden.

Zondag wordter in samenwer-
king met de Wabi Club een ten-
toonstelling van antieke voer-
tuigen gehouden. Deze ten-
toonstellingbegintomtien uur's
morgens. Vanaf twaalf uur
wordt een brunch geserveerd.

Maandag, Tweede Paasdag, is
gereserveerd voor gratis scuba-

SEOUL—De broervan ChunDoo
Whan, de ex-president van Zuidko-
rea, is vandaag gearresteerd. Hij
wordtbeschuldigdvan verduistering
van miljoenendollars. De arrestatie
volgde na tweedagenvan intensieve
ondervraging. De man zou hebben
bekend.

diving lessen. Op deze dag wordt
ook deManager'sCocktailParty
gehouden.

Documentaire over
opvang 0-4-jarigen

WILLEMSTAD — Vanavond
wordtopTeleCuragaovan negen
tot tien uur het televisie- prog-
ramma Ta ken ta responsabel
p'e yu', deel2van TayerEdukati-
vo pa Televishongepresenteerd.
Regiseuse is Corry van Heynin-
gen.Kern vanhetprogramma is,
dat zoveel alleenstaande moe-
ders genoodzaakt zijn bui-
tenshuis tewerken, datze dever-
zorging en opvoeding van hun
kind(eren) moeten uitbesteden
aan creches.

De film is een documentatie
van de opvang van nul tot vier-
jarigen op Curacao en geeft een
goed inzicht hoe de creches op
Curagaofunctioneren. Tevens is
te zien datdeopvoedingvoor de-
ze toekomstige burgers binnen
de gesubsidieerde creches se-
rieus enprofessioneelwordtaan-
gepakt. Na vertoning op detele-
visie is hetprogramma voor stu-
die- doeleinden beschikbaar bij
deMediatheek.

Paastriduum
inkerk van
Steenrijk

WILLEMSTAD— In deAl-
tagracia-kerk teSteenrijk be-
ginnen de plechtigheden van
het Paas- triduüm vanavond
(donderdag) om zeven uur
met de Eucharistie- viering
ter herdenking van het
Laatste avondmaal. Onder
dezemis zullen de voeten ge-
wassen worden van twaalf
mannelijkekerkgangers.

Op Goede vrijdag is er 's mor-
gens om vijf uur een kruisweg
vanuit Kustbatterij naar de
kerk. Omtienuur iser in dekerk
zelfooknogeenkruisweg. Inbei-
de gevallen is het mogelijk ter
communie te gaan. Om drie uur
zijn de Goede vrijdag- plechtig-
heden.

De Paasviering begint Paas-
zaterdag met de plechtigheden
zoals dewijding van het vuur en
het water. Dezebeginnen om elf
uur. Om twaalf is de nachtmis
voor Pasen. Op eerste Paasdag
zijn de misvieringen om acht en
tien uur en 's middags om zes
uur. De mis van tien uur heeft
een charismatisch karakter. Op
tweede Paasdag zijn er misvie-
ringen om negenuur 's morgens
en zeven uur 's avonds.

WILLEMSTAD - Onlangs
sloot de Vereniging van Neder-
landse Verkeersvliegers, afde-
ling Nederlandse Antillen,
waarin onder meer verenigdzijn
devliegers van deALM, een col-
lectieveziektekosten-verzekering
voor haar leden en hun gezinsle-
den. Dit contract werd tot stand
gebracht door Citco Insurance
ServicesN.V.

Op defoto de heren PeterSmit
en Henk Cieraad van Citcoen de
heer Sydney Martis dienamens
de VNV afdeling N.A. het
contract ondertekende en de po-
lissen in ontvangst nam.

dierenbescherming
WILLEMSTAD—Eenhartverwarmend -waargebeurd-ver-

haal belandde onlangs op de burelen van de Dierenbescher-
ming. Hetgaat over hetZwervertje vanScherpenheuveL

"Het begon allemaal ruim twee jaar geleden. Een uitgemergeld
scharminkeltjewordtgesignaleerdindebuurtvan groothandelMor-
kos, opScherpenheuveLDe eigenaressevanMorkosbekommert zich
omhetdiertjeen metmelk,papenvleeswordthetdiertje opgekweekt
tot het weer opeen echtehond lijkt. Datbevalt prima! Ze is danook
nietmeerweg te slaanenmaaktmet iedereenkennis. Haarvriende-
lijkheid werkt in haarvoordeel ennietlang daarna heeft"mevrouw"
een vaste indeling: 's morgensworden eerste demedewerkersvan de
Amigoe opgewacht.Dat leverteenboterham metleverworst (zonder
kortbjes) en anderelekkernijen op. Wat lieve woordjesenhup ze gaat
terugnaar Morkoswaar derest van demorgen lekkerinhetzonnetje
wordt doorgebracht, 's Middags wordthetwat tewarm dusgebruikt
ze al haar charmes om bij Nobobinnen te komen. Daar slaap me-
vrouw lekker in de airco. Aan het eind van demiddagkrijgt ze hier
ookhaardagelijkse maaltijd.Waterstaater inovervloedklaar, zowel
bij Morkosals deNobo. Daarbij heeftzij hetvoordeel datkranten ook
op zaterdagen zondag inbedrijfzijnzodat zij opdie dagenniet versto-
kenblijft van een aanhaling eneten. Zelfs metOud en Nieuwgaat 's
avonds iemandterug naar Scherpenheuvelomtekijkenofallesgoed
gaat daar!

LOOPS
Het teefje bloeit dan ook op. Maar teefjes worden loops en daarop

maakt deze geen uitzondering. Drie nestienkreeg zij in deafgelopen
anderhalfjaar. Zelfoverleeft zij die worpenprima, maar de tovee tot
drienakomelingenondergaaneen wrederlot.Ze gaanvaak snel dood
enblijfter een leven, dankomthij/zij na eenhalfjaaropeenvreselij-
ke manieraan heteinde door hondenziekte of ietsanders.

Het teefje werd wéér loops. Men besluit tot actie. De hond moet
gesteriliseerd worden. Maar datkost veel geld. Gelukkig schiet de
Dierenbescherming te hulp, zodat zij tegen een redelijk tarief kan
worden geholpen.De medewerkersvan dedriebedrijven brengenhet
resterende bedrag bijelkaar.

Toetie, moedertje,hetZwervertjevanScherpenheuvelofwelke na-
men ze ook allemaal draagt, loopt nu weer vrolyk rond. Ze is een
weekje na deoperatie bij iemand thuis geweestzodat ze ophaarge-
makkon herstellenvan deingreep.Eenmaal terug opScherpenheu-
vel laat ze haar ware aard weer zien: luidblaffend, kwispelend en
springendkondigt ze ophaarmanieraanblij tezijnweerophaaroude
stekterugte zijn.

Hoezo een "zwervertje", menigdierkrijgt minder aandacht!"
Commentaaroverbodig!Wie heefterookzonfijnverhaal tevertel-

len?Wij houden ons aanbevolen.
Vergeet u het niet. Op 16 april houdt het Dierenasiel te Parera

OPENHOUSEvan9.OOtot 13.00uur. Volgendekeer daarovermeer.

THE BOARD OF THE FOUNDATION CATHOLIC
EDUCATION IS IN NEED OF

TEACHERS
asperthe 1 st. ofAugust 1988for herPrimary Schools
REQUIRED: KNOWLEDGE OF ENGLISH LAN-

GUAGE AND THE NECESSARY DI-
PLOMAS.

Letters of application accompanied by Curriculum Vi-
tae should be sent to the abovementioned Foundati-
on, P.0.8. 217, St. Maarten before April 15th, 1988.

-___-_-_n______ B_______a____________ a___________i

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-.
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij.
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Woensdag6 april 1988

vanaf 09.00 t/m 16.00uur. * Zorgvliet en Westpunt.

S@iKODELA^

12

rth, INDICATIE VAN INTERESTPERCENTAGES VAN BANKEN PER
Wl ULTIMO FEBRUARI 1988 CURACAO (in % per jaar)
I***l Een informatieve publikatie van het Departementvan Handel, Industrie en Werkgelegenheid

CREDITRENTE DEBETREHTE
SPAARBANKBOEKJE TERMIJNDEPOSITOS HYPOTHEEK

1U l£l 13)

— Algemene Bank Nederland 4 . 5 32 en 10*$
— Banco di Caribe 4.1/2 B 10 1/2
— Banco Industrial Venezuela 5 6 1/2 12
-Bank of Boston 5 5 3/4 12
— Maduro & Curiei's Bank 4 5 12 en 101/2— Postspaorbonk N.A. 6 — 9

fl) rente veelal berekend over het laagste maand/kwartaalsaldo
2 12 maanden-minimaal NA/. 10.000.-

-(3) hypotheek op woningen.
Laat ll zich nader informeren over de geldende condities bij elke instelling, en over andere spaar- en
beleggingsmogelijkheden.
Informeert U ook naar de mogelijkheid van aankoop van overheidsobligaties en schatkistpapier waareen
effectief rendement van 10% mogelijk is (Dept. van Financiën, Pietermaai 4-4A).

■■FOR ONLY _■■
I $ 195U.S. MONTHLY

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

in the state of Florida, where your investment is
guaranteed. Completely developed with four golfcourses,
inland chanels, beach, golf and tennis clubs, Yatch Club,

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

Don't miss this opportunity to make thebest investment
ofthe moment. |H

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

KENESI INVESTMENT Co. INC. (5)
6787 Brookline Dr.
Country Club of Miami
Hialeah. Miami
FLORIDA. 33015. U.S.A.

NAME

ADDRESS

PHONE NUMBER

ËrmiNTPVl/UUfIIKI

■ ASUggf^A 11■ topmerk COfco » i

111 ___.___>-__* _____________ _M/ AWi^ |_rAl>YW**,T m
I SANTA ROSA Tel. 671264 / ~% __^^ _flI SANTA MARIA Tel. 83322 f _^^ __|v
I DOM INQU ITO Tel. 613433 1 _jr

bijKooyman bent U in goedehanden

GEBE
N.V. GEMEENSCHAPPELIJK
ELEKTRICITEITSBEDRIJF
BOVENWINDSE EILANDEN

Zoekt voor spoedige indiensttreding een
CHEF MAGAZIJN EK INKOOP

TAAKOMSCHRIJVING:
Is belast met lokale en buitenlandse aankopen en inkla-
ringen.
Het leiden van het magazijnbeheer.
Hetbewaken van kosten, plaatsen van bestellingen, en cor-
respondentie met leveranciers.
Beantwoorden van correspondenties aan leveranciers.
Zorgt datdenodige materialen,gereedschappen e.d. invoor-
raad zijn qua aantalenkwaliteit.
Draagt zorg voor de verantwoording van aankoop, ont-
vangst, opslag en afgifte van alle magazijn goederen.

FUNKTIE-EISEN:
Gedacht wordt aan kandidaten met een H.T.S.-opleiding
elektrotechniek met enige jarenervaring.
Goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal in
woorden geschrift.
Goede organisatorische- en contactuele eigenschappen en
leidinggevende capaciteiten.
Een psychologischetest kan deel uitmakenvan desollicitatie
procedure.
Sollicitaties metkopieën van getuigschriften, diploma's en cijfer-
lijsten te richten uiterlijk 8 april 1988, aan:

N.V.G.E.B.E.
Postbus 123
Philipsburg
St. Maarten.

AANKONDIGING
Bij exploit van de 23ste maart 1988, waarvan afschrift is
gelatenaan deE.A. HeerOfficier van Justitiebij hetGerecht
inEersteAanlegopCuracao, heb ik, Felix Giovanni Martini-
ano Cratz, deurwaarderbij hetGerechtopCuracao, tenver-
zoeke van Frederik Borgsmiller, wonende te Illinois,
U.S.A., ten deze domicilie kiezende aan de Pietermaai
nr.23, ten kantore van de advokaat mr.drs. R.E. Blaauw,
aan Euro-AmericanGroup(FreeZone), gevestigd opCu-
racao, zonderbekend adres,

BETEKEND:
de grosse van een vonnis d.d. 18 januari 1988, gewezen
door de E.A.Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg
van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curacao.

De deurwaarder voornoemd,
F.G.M. Cratz.

_^^

OPENBARE VERKOOP
Opdinsdag 3mei 1988desvoormiddags om 10uurzal tenkantore aan de
Polarisweg31-33, alhier tenoverstaan vanéén van denotarissenPalm &
Seniorofdiensplaatsvervangerinhetopenbaarwordenverkochtexartikel
1203van hetBurgerlijk Wetboek:
het tot 14 december 2039 lopend recht van erfpacht op een
perceel grond tergroottevan 1.020m2,gelegen inhettweede
district van Curacao, bekend als kavel nummer 13 van het
verkavelingsplan "KLEINKWARTIER", naderomschrevenin
meetbriefnummer457van 13 december 1979,methetdaarop
gebouwde plaatselijk bekend alsKlein Kwartier 27.
De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notariskantoor
vanaf 8dagen voor deveiling en houden onder meer in dat iederebieder
gehoudenis terstond een bankgarantie of andere vorm van zekerheid te
stellen tot nakomingvan zijn bod en de bijkomendekosten.

NOTARISKANTOOR PALM & SENIOR
Polarisweg 31-33
Tel.: 613199413655.

AMIGOE DONDERDAG 31 MAART 1988

Ziektekosten-verzekering vliegers



Consumentenbond :
let op bij aankoop
van gebruikte auto's

WILLEMSTAD - Fundas-
honpaKonsumidó (deConsu-
mentenbond)krijgt de laatste*jjdveelklachten binnenover
dekoop van gebruikteauto's.Eenkoper van een dergelijke
*&gen bijRooi CatootchiAu-
■Qpark klaagde bijvoorbeeld
J«t na dekoop dewagen mo-
torisch niet in orde bleek te

Volgens dezekoper was
*een garantieverstrekt, vol-
-.«ns deverkoper dus niet., DeConsumentenbondwijst de
dopers er op om dit soort zaken
**tijd in het koopcontract te la-
*n opnemen. Vaak zietmen datdopers zonder koopcontract of
£en andere overeenkomst dekoop sluiten. Men moet dan goed

beseffen datmen alskoper altijd
in het nadeel isbij eventuele ge-
breken.

Verder wil debond enkele tips
geven aan kopers van een ge-
bruikte auto:- Maak altijd zélfeen proefrit.-Laat een betrouwbare monteur
de auto controleren.- Vraag om schriftelijke garan-
ties.- Vergeet niet dateen gebruikte
wagengeen nieuwewagenis.De
autokan altijdeenof anderman-
kement vertonen.-Laat de verkoper duidelijk het
aantal geredenkilometers en de
mankementenbekend maken.
-Let erop datugeenenkel papier
ondertekent, zonder het docu-
mentvooraf goed te lezen. Geen
blanco papieren ondertekenen.

Week van de
geestelijke
gezondheid
WILLEMSTAD — Departe-

j&entu diSalu Mental (DSM) en
'Undashon Salu Mental Kórsou

hebben in ver-
end met respectievelijk hun
J^deeneerste lustrumeen gees-
jfclijke-gezondheidsweek aange-

kondigd voor de duur van maan-
?*£4 tot en met zondag 10april.
*& deze week zullen er diverseevenementen plaatsvinden zo-
'« een expositie over verschu-
ilde aspecten van de geestelij-
**- gezondheidszorg, diversera-

en televisieprogramma's en
j*ö 'Open House' bij hetDSM.
*fetprogramma zieter als volgt

Maandag 4 april: opening vane expositie in de Akademia di
Kórsou,Roodeweg 7a(plein

**» het St Thomas College On-
thouw) Van 10.00 tot 12.00
Uur
, Dinsdag_ woenst_agen donder-
r*g is deexpositie eveneens te

van 09.00 uur tot13-00uur.Dinsdagavond om 21.00 uur
j^atvia de zender TeleCurasao,net programma 'Enkuentro' de|^cöt in. Woensdag is er meer
j^erde geestelijke volksgezond-
"fcid te horen via het racüostati-
JïCurom Z- 86. Hetprogramma

20.30begintheet'Kabes'., De week wordt afgesloten inJetDSM-pand in deRembrandt-
67 met een open huis van

tot 12.00uur.

AIRCO
Nog een voorbeeld van een

slechte koop is, volgens de Con-
sumentenbond, het geval van de
dame die een tweedehands auto
bijTop Qualitykocht. Na dekoop
bleek de airco het niet te doen.
Toen dit euvel verholpen was,
maakte de motor een 'vreemd'
geluid. De koopster had haar
vertrouwen in de wagen verlo-
ren enwilde dezeinruilen. De de-
alergaftekennen datzij 500gul-
den moest inleveren als ze een
andere wagen wilde hebben. In-
dien zij geen andere wagen
wenste kopen, danwas de dealer
bereid haar het betaalde bedrag
minus duizend gulden terug te
geven.

Nieuwe telefooncentrale
Voor Holiday Beach Hotel

—Waarschijnlijk medio april
S«hetHolidayBeach Hotel&
j*?Bino van Setel N.V. een
j^euwe tijdelijke telefoon-centrale krijgen die120 hotel-

kamers van telefoonzalvoor-in. Naar de general mana-
JterMonir NasifvanochtendMeedeelde,zijn debesprekin-
*eö met Setel N.V. hieroverJpgnietafgerond. Zoheeft de
"eiefoon- maatschappij nog .jeendefinitieveprijs vastges-
Jpd, maar de managerhoopt
|Jat na Pasen met de installa-
j** van de telefoon- centralejonnenkan worden.Na de installatie van dej^ntralezullen 120 van de 200otel-kamers weer eentelefoon-verbinding hebben. Bij de ho-j.lDrand in december vorig jaar
le de keuken volledig ver-
°estte, is ook de telefoon-
ntrale verloren gegaan.

„J^ertdie tijd hebben de hotel-
ier 11 et zon(^er telefoon- ver-naing op hun kamers moeten

doen.De gastenkunnen momen-
teel alleen vanuit een openbare
telefoon in de hal telefoneren.
Volgens de manager heeft het
hotel hierdoorklandizie van met
name zakenlui moeten missen,
omdat voor hen goede telefoon-
verbindingen noodzakelijk zijn.
Met deinstallatievan denieuwe
centrale hoopt Nasifdat dit pro-
bleem opgelost zal zijn.

De managerdeeldemeedathij
van verschillende buitenlandse
maatschappijen offertes heeft
gekregen, maar dathij uiteinde-
lijk heeft gekozen voor het aan-
bod van Setel. Nasif: "De bespre-
kingen verlopen in een goede
sfeer en ik hoop datwij na Pasen
toteendefinitieveovereenkomst
zullenkomen. Ineerste instantie
hebben wij gekozen voor een tij-
delijke centrale, omdat dan ten-
minste een deel van het hotel
weer telefoon heeft. Op langere
termijn zullen weechtermoeten
uitkijken naar een definitieve
oplossing,waarmee grote inves-
teringen gemoeidzullen zijn".

PERSONALIA
Op 24 maart is REINALD
(REINTJE) CURIEL geslaagd
voor het accountants- examen
van het Nederlands Instituut
van Registeraccountants. Rei-
nald Curiel, zoon van Salomon
en Lourdes Curiel, is in 1956
geboren op Curagao. Hij is ex-
-leerling vanhetRadulphus Col-
lege. In 1978 is hij in dienst ge-
treden vanKPMG Klynveld Pe-
at Grootens (toen KMG Klyn-
veldKraayenhof & Co.) en werd
hij voor opleiding en training ge-
stationeerd op het hoofdkantoor
te Amsterdam. Gedurende zijn
verblijfinNederlandwashij zeer
actiefinbesturende organenvan
de Landelijke Vereniging vanAccountancy Studenten en had
zitting in diverse commissies
van de onderwijssector van hetNederlandse Instituut van Re-gisterAccountants. In 1986 ishij
in het kader van het trainings-
programma overgeplaatst naar
de Curacaose vestiging vanKPMG. Hier heeft hij zijn ac-
countants- opleiding afgerond,
en is hierdoor de eerste Antilli-
aanseregisteraccountant diede-
ze opleidingopCurasao heeft af-gerond.

Onderaangehoudenen in 'bende-zaak' wapenhandelaar

Politie: zeker vijf man
zag kans om te ontkomen

ORANJESTAD — Het on-
derzoek rond de aanwezig-
heidvan eengroep subversie-
ve elementen opAruba isnog
niet geëindigd. Hetplan voor
het plegen van een illegale
daad was er, getuige de attri-
buten zoals zware vuurwa-
pens,kogelvrije vesten, prui-
ken en plattegrond- teke-
ningen.

Politiewoordvoerder Vi Mar-
ten zei gisteren dat uit het bui-
tenland verkregen informatie
erop wijst, dateen van de perso-
nen, dievorigeweek dinsdagop-
gesloten werd en nog steeds

vastzit, internationaal zeer be-
kend staat alsillegalehandelaar
in wapensen een uiterst gevaar-
lijk persoon is. Marten bevestig-
de, datbij de politie meldingen
binnenkwamen, dat op dezelfde
dagdat deinvallenintwee hotels
werden gepleegd, een kleine
vliegtuig teMatividiri landde en
enkelepersonen aan boord nam
en datviadeverlatenhaven van
Barcadera weer een andere
groep personen Aruba had ver-
laten.

Naar Vi Marten verklaarde
ziet depolitieeenverband tussen
het vliegtuig dat met wapens
aan boord landde en het geval-
McGuire, maar dat de politie op
verdere gegevens uithet buiten-
land wacht. Er waren nog
minstens vijf andere personen

betrokken bij dezezaak, dochde-
ze zijn inmiddels al van het ei-
landvertrokken, aldus Marten.

Industriëlen uit Florida
voor zaken naar Curaçao

WILLEMSTAD— Een sterke
delegatie van fabrikanten van
de Florida- Polk County Indus-
tries zullenvandinsdag 12tot en
met vrijdag 15 april een bezoek
brengen aanCuragao. Deze han-
delsmissie is georganiseerd door
de Economische Ontwikke-
lingsraad van het district Polk
County en door het derparte-
ment van handel van de staat
Florida. Doel van dereis naar
Curagao is een nieuwe poging
van de twee organiserende in-
stanties om de bestaande han-
delsbetrekkingen tussen Flori-
da en de Nederlandse Antillen
uit tebreiden.
De 'missionarissen' zullende lo-
kale zakenlieden van informatie

voorzien over hun produkten zo-
als: verpakte vleeswaren,
diepvries groenten, gazon- en
tuingereedschap, keramische
tegels, vliegtuigonderdelen,
vliegtuigverkoop en -verhuur,
koelkasten en airconditioning-
apparaten en -onderdelen, koel-
ruimtes, ijsmachines, auto- on-
derdelen en -accessoires, che-
mische stoffen en gereedschap-
pen,geschenken enkleding, the-
aterbelichting, zilveren en gou-
den sieradenen vloerbedekking.

Winkels open
op maandag

WILLEMSTAD—Inverband
met het bezoek van de cruise-
schepen 'Carla Costa' en 'Sea
Cloud' worden vooral toeristen-
winkels in hetstads-districtver-
zocht maandag tussen 9.00 en
13.00 uur open te blijven. Hier-
voor bestaat reeds ontheffing
van de winkel- sluitingswet.
Voorwaarde is wel dathet perso-
neelopvrijwilligebasiswordt in-
gezet.

De 'Carla Costa'bezoektCura-
cao volgens hetnormaleschema,
maar de 'Sea Cloud', een vier-
master,bezoekt onze haven voor
de eerste keer. De 'Sea Cloud'
neemt op Curagao passagiers
aan boord, terwijl andere passa-
giers van boord zullen gaan om
naar huis terug tekeren.

Fundraising
Dinner

WILLEMSTAD—Expo Antil
88 organiseert 9 april in het Cu-
rasao Caribbean Hotel een
'fundraising dinner. Gastspre-
ker zal zijn Milicent Weever uit
St. Maarten. Zij zal sprekenover
verschillende onderwerpen van
algemeen belang.

Expo Antil 88 wil de investe-
ringen op Curagao helpen be-
vorderen en de communicatie
tussen deAntilliaanse eilanden
en Aruba stimuleren, zodat het
streven naar 'nation building'
gerealiseerd wordt. In ditkader
wordt het 'fundraising dinner'
georganiseerd. Belangstellen-
denkunnen zich vanaf2april op-
geven bij Dennis Lobato, tel.
53379 of bij Noris Cornelis, tel.
76026.

Nieuw Bestuur
WILLEMSTAD — De Stee-

ring Committee Curasao heeft
onlangs een nieuw bestuurvoor
de komende twee jaargekozen.
Hetbestuur is tot 1990 als volgt
samengesteld: Criselda Hart
(voorzitter), Thelma Koeyers
(vice-voorzitter), IvyPhilipa (se-
cretaris), Annie Rellum (2de se-
cretaris),Beatrice Semper (pen-
ningmeester), Jólanda Sebelon
(2depenningmeester) en de com-
missarissen SelitaLucasius, Al-
tagracia Selassa en Rosita Coe-
riël.

.^%y|3ll Openingstijden
/^BlAéh^WgSS.■ i-v.m. de komende vrije dagen

\S)gJrf GOEDE VRIJDAG
\ Tfyf\^m Geopend van 4 n.m. -11 n.m.

PAASZONDAG en
PAASMAANDAG i

Geopend van 8.00 a.m. tot I _ [nu ril
half één's nachts |

PRETTIGE DAGEN (A-i ]'
©CUROIL W/lïAService Station jMIL-&\

Margrietlaan ___j[ \

Airport

$fiofe£ Restaurant
èfeoiêand '* Ko^kel*ie
heeft ditweek-end criPAAI\weer verse ir& TlH lil
ZEEUWSE MOSSELEN ~r" j^
Ook is er verse tong, schol,
Curacaosche vis en nog veel Sï%x "■"
meer.
Bel voor reserveringen: tomh-iaïty' 'InfTel.: 88014-88044. fresh daily...

Tot ziens in
RESTAURANT 'tKOKKELT JE

... en wij wensen U Prettige Paasdagen s

rPiscEsr-«sa*Seafood Restaurant & Bar
Caracasbaaiweg 476 - Tel.: 672181 yf^^

o o Eten is olie voor de f%0 °tev -Vriendschap. P
W Goede Vrijdag geopend.
O __

Als u een /" />_T"\
Philips gas- ( /Of /A >c
fornuis kunt \O/V%\kopen voor n/7/©/* 7* \
f 325,-
hoeft u niet
verder A^^uLê

modellen __HHH_______________________i
voorraad, vanaf ■ B
eenvoudig 2-pits fa Bil
fornuis tot luxe flüpil B:-
-6-pits fornuis,
van alle moderne
snufjes voorzien. mmmmm^ I

l-.

Voorts:
microwave ovens,
ijskasten, was - en afwas machines.

H PHILIPS

r füTTTT,
jüSINESSPROJECTION)
°ent U huisvrouw en wüt U iets bijverdienen?

U een grote kennissenkring?
Heeft U wel eens kleding aan huis verkocht?
W'j zoeken klanten die Europese kwaliteitskle-Qln9 aan huis willen verkopen.
Minimum investering ’1.1000.-.
"erieuze gegadigdenkunnen voor een afspraakoenen op donderdag31 maart of zaterdag 2april.

|_^ Tel.: 615583 van 10u. a.m. tot 7 u. p.m.
mm*mmmmiaim*****mmMMMMmmnmmMMMMMmMmwmmmmmmmmmmmmwmmmmm

AMIGOE 13

HC^A DwralaaniittenT
______&___________flf___L NjftJfet^UKYT:*'

_ _
'$? ■ __________■__________! VT~-'■/■"i Vj^

Hershey chocolade komt in vele vormen.

':ii'l' pi__jf Hersheykisses JBpfNsi_K
ij; j JgHihi HersheyBars __'iii_w_ii'qg;fc: f?^^!' I Hershey chocolate chips

Wn^^l Hershey Baking chocolate mü IiUE

P^P*lW^W^^^?l Hershey Instantchoco melk ——*-i\
ïi^^^^--;^^ Reese's Pieces __^-^%ü _3T* \r^-^"" Reese's Peanut Butter Cups VGJ*^C___Ê»l*_.
ijn allemaal geweldig. N.&J^' fl^^daarom alleen maar naar V»* J|. . Exclusieve vertegenwoordiger: _^^^ey chocolade producten. —' Sta. Rosaweg 17

Tel.: 75996.

/ «McDonald* X

/ Sta. Maria \
[ Geopend op \
l j Goede Vrijdag \
\ van 11 uur v.m.-11 uurn.m. \

£\ M Onze andereRestaurants zullen j IjPL op GoedeVrydag geslotenz(jn. ! I
Mensen U alten /

_7J^Smtn Prettige Paasdagen toe! I
VVV >^°
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f RUM
SAN

PABLO
Heerlijk en

Gezond y

a.s. Zondag v.a. 11 uur
Heerlijk Surinaams eten ver-
krijgbaar, zoals
Pom, Pastei, Bami, Nassi,
Rotie, Chinese kip, fijne
Bojo en bruine bonen met
rijst.

Adres: Cassandraweg 26
Telf.: 72860

( Fort
Waakzaamheid

Eten is olie voor de
vriendschap.

Goede Vrijdag
geopend.

Seru di Dömi
-^ Otrabanda

5 Ekedagl Specialiteiten uftonahi Curacaosche keuken.
t vandaaal Karktf
5 Morgen
l Vist Zaterdag
* Gestoofdet Groenteschotel
> (papaya stoba)
i Zondag
t Sópl Mondongo
_» Maandag
t Ydrki met bonenrljst
f TRUPIALINN
j «KOTDAVEUUfIWE(.S,T__7.aX)

_^ * * # "" TE HUUR:

" 19" ■ *

. "w i

. VIDEO'S "
Schottegatweg Oost 36

Tel.: 79785-79787 #"""""""_/

f Tekoop:
Koelkast (’350.-), 1
diepvriezer (’125,-),
geschikt voor week-
end huis.

Bel tel. 625121 J

nomo^mf*m*m*m*m*m+>m*m*^moim+>m+*m+m*mm>*m+M>m ■ ,CLIMA CARS

AÜTOAIRCO-ÏDITIONING
; Hers. IA - Tel. 672059 Sta.
r\s^^mm*B*^*+^m**mmm*mmmm mißmmT " >«A«MWMWVWM«M|I<I '

«t_<»M»'lltWilllllW>tl«Hilll-«t_»««t«W..I->l*«IM».»H«««««MIMWHt«.l>*t-MI__»H_tMM_»M_MIMHW-«.

«I HAPPY CLOTHES
£ Nieuwe zending 2SJMkinderkleding aangekomen/C?X )

Schottegatweg Oost achter Boekhandel Eddine.
.-_~_.-_._-. -»...__. ___._._____.-_» j

I m Internationale verhuizersen verschepers

HÏIMTERSTERGDokweg z/n- achter Maduro Plaza - CuracaoNA■l^bfl Tel.: 70140 — Fax 70141I mummmmm MOVEVI^PACIUNG-FORWARDING-V SHIPPING-PORTHANDLING-STORAGE
rv .. . i
II \ f De lekkerste >"IL^b Ik ben ROTIES
hrhtT 9"ter"lSeerd Pom, pastei, Chinese kip,fuCHI moksie-moksie, moksie aIe-iVJ\)UU sic, nassie, bami, shrimp
Dit /^sfS special, bruinebonen, etc.

I Overkomt /N_AtTAv
_ kunt u kriigen elke zondag

miiniet /x<*§Boto vanaf 12uurte

meer! FpTT^fW^ Koraal Partir kav. 87V_______~___b^ A
tel.: 674103 **

ZOEKEN VOOR ONMIDDELLIJKE INDIENSTTRE- 1DING

SALESMAN/SALESGIRL
in bezit van eigen vervoermiddel.

Geïnteresseerden gelieve te schrijven naar

HUBERT SALAS & CO.
L Postbus 7, Willemstad. r-kW/f ,

>ft~s\ UNITED CONGREGATION

" ___stóf:.Hr mikvé iSßael - enunueL
Hanchi di Snoa 29

CONVOCATION
tothe annual general meeting ofthemembership to be held
in accordance with articles XV of the constitution, at the
community

HEBREW SCHOOL, Gladiolenweg 2,
ON SUNDAYAPRIL 10, 1988 at 5.00 p.m.

L Randolph C. Henriquez — René D.L MaduroL Secretary — President.

<BEST RATES FROM I
EUROPE/ROTTERDAM
Please contact:

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

i/ Anthony veder group n.v\
Is een opCuracao (N.A.) gevestigde hol-
dingmaatschappijmeteen aantalopdeNederlandse
Antillen gevestigdewerkmaatschappijen, welkezich
ondermeer bezighouden met rederij-, cargadoors-,
autoverhuur-, trust- en assurantieactiviteiten.

Zij zoekt opkorte termijneen

I ASSISTENT
ADMINISTRATEUR
alsplv. hoofd van deAdministratie

de werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit het ver-
zorgen van diverse deeladministraties, hetopzetten
van analyses benevens hetverlenen van assistentie
bij het opstellen van maand-, kwartaal- en jaar-
verslagen.

Vereisten:— Minimaal diploma Moderne Bedrijfs Admini-
stratie— Enige jarenervaring metgrote administraties— BIJ voorkeurkennisvan automatisering— Goede kennisvan deEngelsetaal inwoorden

a geschrift.

]FwH w,i bieden een prettige werkkring met goedejff^7j^% v°omit2'chten en goede arbeidsvoorwaarden.

Schriftelijke sollicitatieswelke vergezeld die-_J| Wgtz nen te gaan van een curriculum vitae kunnen
K\ ——--"— l gericht worden aan: /M
"k\ \ De directievan Anthony Veder Group N.V. /ATm\ \ Postbus 3677, Curacao. IM

q^ UITNODIGING
White Lodge Curacao nodigt U uitvoor een

$j3g OPENBARE LEZING
van

CanHW.Parrish
"AN OVERVIEW OF

SPIRITUAL HEALING"
Carol W. Parrish iseen bekende schrijfsteren spreeksterop
spiritueel gebied zowel binnen als buiten de Verenigde
Staten.
De lezingwordtgehouden in deaula vandeUNAop dinsdag 5
april om 20.00 uur precies.
De toegang is gratis.

C*< 'V^_^ HetCULTUREEL CENTRUM
V^* CURACAO

presenteert

"HET WILLEM BREUKER KOLLEKTIEF
in CONCERT"

Nahun suksesvolle tournee door Canada, Mexico en de U.S.A.
thans opCuracaometeen mengelingvan jazz,hedendaagse,pop
enklassieke muziek.

Datum :12april 1988
Plaats : Centra Pro Arte
Aanvang : 20.30 uur.

Kaartenkf\. 10.-verkrijgbaarbijVanDorpPromenade, Mensing's
Caminada, Boekhandel Salas, Caribelle Bloempot Shopping
Center en aan de kassa van Centra ProArte.

Dezepresentatie ismede mogelijkgemaakt doorfinanciëlemede-
werkingvan STICUSA.

V . . J

Wij zoeken voor direkte indiensttreding een

SECRETARESSE
Ervaring op een architectenburo strekt tot
aanbeveling.
Minimaal Havo-diploma vereist, beheersing
van het Nederlands, Engels, Spaans,Duits en
Papiaments in woord en geschriftevenals er-
varing in omgang met P.C. zijn vereist
o.a. devolgende programma's:

dßase 111
Lotus 123
Wordprocessing

Brieven met curriculum vitae onder letter C, aan
het bureau van dit blad, Curagao.

.fl_o---a--900-_-_OOO_OO_OOO.OO.O.00OOOOOOOOQ

« ,r___.^____ Landhuis j_>

___S_S_ëï_J__3_!v__ tf**^** ' £

o Djadomingo 5-9'or AhL^ \
\ DUQUE iSU TRIO @S^L \

Ambiente di Landhuis. y^Ep^K °Funchi Pot i^ JE o

g Djabièrnè - djadomingo >/Bt^ 0" v» ____3_^_l* °5 Piska Special i Krioyo \\ ') lfs|| l
90-00000000000000000000000000000o'S'S O'S B"8 fl 8 6 8

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

TE HUUR:
GESCHIKTE WOONRUIMTE

Het betreft gezinnen van respektievelijk 3,5 en 7 personen. Een
eventueel af te sluiten huurcontractzaleen looptijd hebben van 3
jaar.

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

tel. 87709(thuis).

r KONINKLIJKE MARINE
Bureau HuisvestingKon. Marinevraagtnamens enkelepersoneelsleden

ONGEMEUBILEERDEWOONRUIMTE TE HUUR
vanaf juni/juli/augustus 1988voor ± 3 jaar.
Voor inlichtingen: Bureau HuisvestingKon. Marine

MarinebasisParara
Tel.: 614222tst 191,192,193,
Van maandag tot en metzaterdag
tussen 07.00 uuren 13.00 uur. j

t THORAX CENTER
Jan Noorduynweg

DRS. AJ. ROSEVA, LONGARTS
AFWEZIG
van 5 april tot en met 15 april 1988
WAARNEMERS: Dr. TAJ.Kroon

Drs. R.F. Ignacio.

J EKSKURSIE NAAR CUBA S
CARNAVAL IN CUBA

2weken langerondrit van HavanatotSantiago deCuba.
Datum : 16t/m 30 juli 1988
Inkl. : Tickets - Hotel - 3 maaltijden

Transport v.v.
Prijs : ’.1685.- p.p.
Informatie: 616881 - 615532 - 43977
Reis naar Cuba met TURSOKO!

Reserveer voordat U te laatbentll (

kMtfe-lDatam Administraties N.V,
Datam is een administratiekantoorwelkenaastadministra-
tieve diensten ook organisatorische-automatiserings- en
bedrijfseconomische adviezen aan kleine en middelgrote
bedrijven verleent.
Als gevolg van een gestagegroei van onze praktijk zoeken
wij
A. ADMINISTRATEURS

(mnl./vrl.)

B. ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS
(mnl./vrl.)

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

diploma strekttot aanbeveling. Leeftijd ca. 25 jaar.
Enige jaren werkervaring in een administratievefunctie.

B. PD-diploma leeftijd ca. 20 jaar.Werkervaring nietvereist.
Kandidaten dienenzichnaast verderestudieindevakdiplo-
ma's tebekwamen inhetomgaan met computers alsmede
dienen zij zich kennis op het gebied van software te ver-
werven.
Kandidaten hebben na gebleken geschiktheid goede
doorgroeimogelijkhedenbinnen ons bedrijf.
Salariëring en deoverigearbeidsvoorwaarden(waaronder
een goede studiekostenregeling) zijn afgestemd op de ei-
sen die gesteld worden.
Gegadigden worden verzocht schriftelijk (onder overleg-
ging van diploma's) te reageren.

«Mw-batam Administraties N.V.
Kaya Fiamboyan 5
P.O. Box 3082
Curacao
T.a.v. deheer J.L.A.M. Hoos.

I t«ti3fc2^ 1
__»* |

De dienstverlening van KPMG bestaat uit accountantsdiensten,
belasting-adviezen.organisatie- en automatiserings-adviezen en
administratieve diensten.
De KPMG-organisatie bestaat uit:
KPMG Klynveld Peat Grootens

accountants
KPMG Klynveld Bosboom Hegener

organisatie-adviseurs
KPMG Meljburg & Co

belastingadviseurs
KPMG Datam Administraties N.V.
Op kantoor Curacao zijn circa 70 mensen aan onze organisatie verbonden.
Op ons kantoor hebben wij plaats voor een representatieve

TELEFONISTE / RECEPTIONISTE
Haar taak zal voornamelijk bestaan uit het bedienen van de telefoon en hetontvangen van bezoekers. Daarnaast zal zij diverse kantoorwerkzaam-heden verrichten.

Wij denken aan een kandidate met een HAVO- of MAVO-diploma, een type-diploma, een opleiding tot telefoniste / receptioniste en bij voorkeur enige
jaren werkeryarina. Voorts dient zij zich vloeiend te kunnen uitdrukken inPapiamento / Nederlands / Engels en Spaans.Daarnaast zijn een dienstverlenende instelling en accuratesse noodzakelijk.
Belangstellenden worden verzocht schriftelijk te reflecteren.
KPMG Klynveld Peat GrootensKaya Flamboyan 5
P.O. Box 3082
Curacao

DONDERDAG 31 MAART 198814 AMIGOE



AGENDA

BONAIRE
""OLrnE.soooBRANDWEER: 8222TAXICENTRALE:8845
HOSPITAAL: 8900

'ANDFILLteLagoen:maandagt/mvrijdag
"an 07.00-16.00 uur;zaterdag 08.00-12.00
**; zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK(openingstijden voor hetpubliek)
"bandag en donderdag van 14.00-18.00"*"; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/14°0-17.00 uur; zaterdagvan 10.00-12.00Uur)
(openingstijdenvoor lezers)
*°e_sdag van 14.00-19.00uur.
pOSTSLUITING: maandag t/m vrijdagaangetekende stukken 15.45uur; gewone
"ukken 16.30uur.
SERVICE CLUBS
Jwanis:donderdagavond 19.30uur - Hotel[Wnaire.

informatie E. Felipa, te).: 8546/8238.
Jjound Table: elke tweede maandag -jNJurteentrumTerra Corra.
"otary: woensdag 12.00uur-HotelBonaire.
[teSTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:*00-1 2.00/14.00-15.30uur loketten geo-Pend.

JJUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
Ufvan gelieve contact opte nemen met dene» Rudy Bedacht. Noord Nikiboko 194.

(Weg naar Willemstoren):Pe°Pendopvrijdag van 20.00-24.00uur; za-wdag van 12.00-24.00uur.

SPREEKUUR(gezaghebber): elkedonder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
Jtourskantoor, Kralendijk; laatste donder-se van de maand van 10.00-12.00 uur te
nincon.

KpKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
|"reaanse schelpen en koraal; open vanJnsdagt/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Kaya Nikiboko Zuid 3.
LW: openingstijden slachthuis maan-
°|9t/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00--.£"00 uur en donderdag en vrijdag van
"6-00-11.00/11.30-14.30 uur.

Uapril)
"OERISTENSCHIP: 07.00-02.00 uur 'Anvoassacto.-vert.EtonTrad.

KERKDIENSTEN
°n»tBeraarduskerkKralendijk:
gelijks 18.45 uur; zondag08.30 en 19.00

J°«t>motokerk Antriol:JJJJ981'iks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00

Jj-udovicuskerkRincon:Qa9eli]ks, ook zondag, 19.30uur.
doorgeven

s*° mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

Eerlijkheid
WILLEMSTAD — Eerlijk-

heid is tot Pasen het woordv&n de week. Het comité
echterPalabra diSimanheeft
"ut de bevolkingreeds via de
affiches langs de weg laten
Weten. Als de mensen eerlijk
zijn zal dathenzelfen denatie

maar tengoedekomen.Een eerlijk mens heeft
waarheid lief. Niet alleen in
goorden, maar ook in daden,
h-tegriteit zalertoe leiden dateen menser aan gaat werken
2lJn slechte eigenschappen
weg te werken en de goede te
Vermenigvuldigen. Eerlijk-
heid komt tot uiting in trouw
Jegens de metgezel in het le-
j^en. En eerlijkheid als fami-üegoed kan alleen daar ont-paan waar ouderseerlijk zijn
tegenover elkaar en tegeno-Ver hun kinderen., Een integer persoon is een
jjakenin delevensstorm, orn-
aat op zijn betrouwbaarheid
gerekend kan worden.>»elukkig zijn zij dieeerlijk

omdat zij deangst die de
Jeugen geeft nietkennen, al-
£us het Fundashon Promovéöalor Positivo.

Snellere betaling dringendgewenst
Goeloe wil regeling voor
begeleiden ziekentransport

KRALENDIJK — Het
Raadslid voor de Partido De-
mocratico Bonairiano (PDB)
in de eilandsraad van Bonai-
re, Alipio Goeloe, heeft met
gebruikmaking van artikel26
van deERNA aan hetBC een
aantal vragengesteld over de
zijns inziens onjuisteregeling
die er bestaat voor zieken-
verplegers die met hun pa-
tient meereizen naar Cura-
cao. Voor deze verplegers en
verpleegsters bestaat er
namelijk geen enkele rege-
ling.

Met name wijst Goeloe erop,
dat wanneer zieken- verplegers
noodzakelijkerwijs moeten mee-
reizen metpatiënten dieuitern-
stige overwegingen naar Cura-
sao moeten worden getranspor-
teerd, zij ook hun zogenaamde
uitreis- belasting moeten beta-
len. Daarnaastkrijgen deze ver-
plegers en verpleegsters geen
enkele daggeld- vergoeding om
een taxi ofhim eten te betalen op
het moment dat zij op Curacao
zijn. Uiteraardkunnen dezekos-
ten wel gedeclareerd worden bij
de Ontvanger, aldusAlipio Goe-
loe in zijn vragen aan het BC,
maar datis eenomslachtige weg,
die niet tot tevredenheid wordtuitgevoerd. Dat heeft inmiddels
algeleid totveel ontevredenheidbij de betrokkenen.

Goeloe vraagt het BC ofhet niet
meer dan normaal is, wanneer
deze ziekte- begeleiders die hun
plicht doen, niet een wat meer
gerechtvaardigde behandeling
kunnen krijgen. Tenslotte
vraagt Goeloe of het Bc dit pro-
bleem zal willen oplossen en
daarbij een juiste en corecte be-
handeling willen garanderen
voor degenen diebij het zieken-
vervoer zijn betrokken. Met na-
druk steltGoeloe datinelkgeval
moet worden voorkomen dateen
patiënt risico's kan lopen dathij
of zij zonder medische begelei-
ding alleen naar Curasao ofeen
andere bestemming zal moeten
reizen. Gezien de ernst van het
feit, verzoekt Alipio Goeloe een
spoedigantwoord opdedoorhem
gestelde vragen.

ALIPIO GOELOE... vergoeding...
KRALENDIJK - De com-

mandantvan de VanKinsbergen
bracht een officieel bezoek bij

waarnemend gezaghebberKi-
chardDammers.Ditwas tergele-

fenheid van het eerste bezoek dat
etNederlandse marinefregat

aan Bonaire bracht. Hoewel het
schip oorspronkelijk langer zou
blijven, vertelde overste kapitein
luitenantterzeeLeendertßlokte-
gen deAmigoe, dathet schip een
dag eerder terugkeerde naarCu-
racao in verband met de komst
van deonderDuitse vlagvarende

Europa. Beide schepen moesten
namelijk afmeren aan deEEG-
pier. Tijdens hetbezoek van over-
ste Blok aan dewaarnemend ge-
zaghebber overhandigde hij de
eerste burger hetembleem van de
Van Kinsbergen, terwijl com-
mandant Blok opzijn beurt het
fotoboek van Bonaire in ont-
vangst mocht nemen. Bij defoto
overste Blok en rechts waarne-
mend gezaghebberDammers.

Kranshi Bieu
WILLEMSTAD-Onlangs

werd de stichting 'Kranshi Bieu'
opgericht. De stichtingheeft ten
doel hetbehoud van het gebouw
aan deCuragaostraat 50, waarin
voorheen hetkantoorVanhetbe-
volkings- bureau was gehuis-
vest. In het gebouw heeftFekos-
kan nuhaarkantoren. Hetdage-
lijks bestuurvan destichtingbe-
staatuitG.Abbad, J.Bernadina,
F. Brugman. H.Francinet enR.
Royer.

Naar het museum
WILLEMSTAD — Inverband

met de komende feestdagen zal
hetCurasaosch Museum opGoe-
de Vrijdag (1 april) geslotenzijn
voor het publiek. Op zaterdag
van 09.00 tot 12.00 uur en van
14.00tot 17.00uur en opEerste
en Tweede Paasdag van 10.00
uur tot 16.00uur is het museum
echter wel geopend.

REACTIE
De voorzitter van de Vereni-

ging voor Bedrijfsleven Bonaire
(VBB)besloot wederom tereage-
ren en eist nu van minister drs

Marco de Castro een diepgaand
onderzoek naar het feit, dat dedoor de overheid beschermde
producten kennelijk toch mogen
worden ingevoerd. Ineerste in-
stantiewijstdevoorzittervan deVBB, Evert Piar, erop dat een
eerste invoer van verboden pro-
ducten plaats vond op 13 maart
en dat ditafgelopenzondag—27
maart — opnieuw gebeurde.Dit
keer waren het betonmatten en
mozaïekdiedoor deVenezolaan-
se ferry werden gebracht. Piar
zegt voorts in zijn schrijven aan
de minister, dat indien er een
verandering in hetprotectie- be-
leid is gekomen, hij daarvan
gaarne op de hoogte wordt ge-
steld. De VBB wil daarbij ook
graag vernemen onder welke
voorwaarden er eigenlijk dis-
pensatie is gegeven van de vige-
rende regeling.

BESTUURSCOLLEGE
Het is overigensniet alleen de

minister die fout heeft gehan-
deldin deogenvan deVBB,maar
vooral ook het BC. Piar herin-
nert eraan datnogin devergade-
ring van 10februari van dezijde
van de VBB fel is geprotesteerd

tegenhetfeit, dat de ferry Almi-
rante Brion opBonaire afmeert
en de ontlading en het vervoer
naar verschillende plaatsen op
Bonaire een volledig Venezo-
laanse zaak is.

Metnadruk wystdeVBB erop,
dater lokale firma's op Bonaire
gevestigd zijn, die gespeciali-
seerdzijnindltsoort vervoer.Bo-
vendien, aldus VBB- voorzitter
EvertPiar, kan het als uitgeslo-
ten worden beschouwd dat in
Venezuela transporten worden

verricht door bedrijven die niet
Venezolaans zijn.

Trouwens op Curagao wordt
dezelfde gedragslijn gevolgd.
Met nadruk en heel urgent ver-
zoekt de VBB aan het BC maat-
regelen te nemen om te voorko-
men dat in detoekomst dergelij-
ke oneerlijke concurrentie voet
aan de grondkrijgt. Volgens de
VBB lijkt dit soort toleranties
absoluut geen bijdrage te leve-
ren aan de goede ontwikkeling
van het eiland.

Paaseieren-bridge-drive
voor Van derRee-Stoffels

KRALENDIJK — De brid-
ge-club Ups andDowns orga-
niseerde 29 maart de Paas
Drive waar gespeeld werd
voor eieren en een prijs. Nog
nimmerwaren erzoveel deel-
nemers, negenparen, en on-
der de gastspelers bevond
zich deheermrA.W.Wouters,
in vroeger jaren de eilands-
secretarisvanBonaire.

He Paasbrood bij de koffie
kwam uit deeigen bakkerij van
decluben desnacks waren uiter-
aard gevulde eieren. De hoofd-

prijs ging voor 71,9% naar het
echtpaar Van derRee- Stoffels,
gastspelers uit Nederland en de
tweede en derde plaats werden
gedeeld door deheren Schrijver-
Dove en het echtpaar Fekkes
met 60,4%.

Verder scoorden mevr?De
Wit- heer Wouters en de heren
Relyveld- De Wit58,3% en deel-
den de vierde en vijfde plaats.
Hetechtpaar Van derMoolenbe-
haalde 52,1%. Het was weer een
zeer geslaagdebridge- drivemet
veel ambiente en heel veel
eieren.

PROTEGTIEBELEID AAN LAARS GELAPT
Bestuurscollege ook in gebreke gesteld
VBB: Venezolanen storen
zich niet aan regelingen

KRALENDIJK —De VerenigingBedrijfsleven Bonai-
re (VBB) heeft scherpgereageerdbij minister drsMarco
de Castro vanHIWenhet BC van Bonaire tegen hetfeit,
dat deVenezolaanse investeerders die aan dekust van
Bonaire hun hotels encondominiumsbouwen via defer-
ry AlmiranteLuisBrion, gewoonhunVenezolaansepro-
ducten blijven invoeren. Toch zijn deze producten on-
derhevig aan de beschermende maatregelen, die de mi-
nister vanHandel, Industrie en Werkgelegenheid(HIW)— in vele gevallen ten nadele van Bonaire — heeft ge-
nomen.

In het afgelopen weekeinde
bleek weer duidelijk, datdeVen-
ezolanen zich betrekkelijk wei-
nig aantrekken van de gestelde
bepalingen. Nadat de ferry Al-
mirante Brion had afgemeerd
aandenieuweEEG-pier,werden
vrachtwagens en opleggers vol
met Venezolaanse producten
ontscheept en door Venezolaan-
se vervoers- bedrijven afgele-
verd aan Technoconsult en Julio
Domingo, die beide een project
uitvoeren op het terrein van de
jachthaven en het vroegere pu-
blieke strandPlaya Lechi.

Het is overigens niet deeerste
maal dat de ferry beschermde
producten komt afleverenen het
isevenmin deeerstemaal datbe-
drijven op Bonaire reageren op
deze ontoelaatbare zaak. Deze
week warenhet betonmattendie
met groten getale werden inge-
voerd. Deze mattenechtervallen
onder de beschermende bepa-
lingen.

BSA organiseert zeil
wedstrijd

vissersboten
KRALENDIJK — In de baai
van Sorobon—Lacbaai—zal
opPaaszondag wederom een
wedstrijd worden georgani-
seerd voor vissersboten. Er
zijn twee manches: de eerste
om tien uur 's morgens en de
tweede om twee uur 's mid-
dags. Het eindresultaat zijn
de bereikte resultaten in de
beide manches.

De Bonaire Sailing Associati-
on (BSA) deeltmee, dat aan de
wedstrijden ook zal worden deel
genomen door La Troubadour
die op Curasao tijdens de Sami
Sailkampioen is geworden. Inde
A-klassezal ook eennieuweboot
deelnemen. Het is deRaket van
Papa Lucia.

Behalve de zeilwedstrijden is
er al vanaf het vroege uur een
groot aantal activiteiten gep-
landrond Lacbaai. Zoalsbekend
is dat bij de wedstrijden van de

vissers gebruikelijken aeze eve-
nementen trekken danookaltijd
een groot aantal belangstel-
lenden.

VOORBEREIDING
Volgens de secretaris van de

BSA, Papy Antoin, kunnen de
wedstrijden van Paaszondag en
ook dewedstrijden die op17april
worden georganiseerd, al be-
schouwd worden als een voorbe-
reiding op de wedstrijden die
jaarlijks op het scherp van de
snede worden uitgevochten door
de Bonaireaanse vissers en die
vanBoca SamiopCurasao. Zoals
bekend, vinden die wedstrijden
eind april plaats. Een pijnlijke
zaak voor de Boca Sami- zeilers
was het feit dat het afgelopen
jaardekampioenstitel van Sami
SaildoorBonaire werdveroverd.
De prijsuitreiking zondag zal
rond half vijfgebeuren opLac-
baai.

Inisiativa Partikular
Kórsou houdt cursussen

WILLEMSTAD — Inisiativa
PartikularKórsou (IPK) organi-
seert in april verschillende cur-
sussen. Op 11aprilbegint decur-
sus'ReformaPro Salu'over vege-
tarischeten. Cursusleider Cesar
Isenia zal les geven over het be-
reiden van vegetarischemaaltij-
den. De curus wordt gegeven in
het buurtcentrum Brievengat
van 19.00tot 21.00 uur. De cur-
sus- duur is twee maanden.

De cursus 'Pasapalos' begint
op 12 april. Onder leiding van
mevrouw M. Montroos zal ge-
leerd worden hoe men verschil-
lende buitenlandse hapjes kan
maken. De lessen zijn van 19.00
tot 21.00uur enworden gegeven
in het buurtcentrum Brie-
vengat.

De cursus 'Liderato' isspeciaal
gericht op sociaal- culturele or-
ganisaties.Deze cursus geeft le-
denvaneen organisatie ofgroep
de gelegenheidverschillende lei-
ding- gevende technieken te le-
ren en informatie tekrijgen over
detakenvan een directie.

De cur-
sus wordt gegeven in de Em-
maschool doorLeadership Buil-
ding Team. De cursusduur is 10
weken.

Ruth Zefrin zalop20 april een
redevoering houden over educa-
tiemet alsthema 'Methodo diPa-
piamentu' (Papiamentu metho-
des). Plaats: St. Martinus Colle-
ge te Awasa van 19.30tot 21.30
uur.

jKRALENDIJK- Gezagheb-
«._ mr9eorSeSoliana verbleefop

van de vice-presi-(aJ Van deAmerican Airlines£rv inNew York. Daar woonde
thi, Jf* vijftiende Goverments ofStateBall bij dat
''ibh Beorëaniseerd door de Ca'
(Q'pf9n Tourism Association
So i"&V defoto; gezaghebber
Mn L.na n gezelschap vanvruy. Wilson (midden) die al-

directeur is van deCTA
04^Qmes Harding (rechts) die
vaJSeur ** van de burgemeester
to

« new York AlcadeKoch door
n€J>ezaghebbermrSolianaeve-
r^erd ontvangen.
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>y stockmarket <<

METEBMM TCDAÏ pßiC{g AS 0F WRCH 3i i1988.
flegon 68,70 KIM 34,60
Ahold 69,30 Meneba 102,20
Ak2x_ 103,60 Philips 28,30
Cred.ltfcei. 43,00 Boral Du^-h 220,20
P«dcer 24,30 telegraaf 263,00
Gist-Broc. 32,40 Unilever 109,40
Heineken 125,50 Irüax 240,80

NEK YCRK STOCK _XO___GE

Abbott I__be. 46 7/8 - 1/8 nM 104 7/8 - 1 1/4
SBBrtcan Exp. 23 3/4 - 3/4 ITT 44 5/8 - 7/8
Apache 8 unch Johnscn *J. 78 3/4 - 2 1/8
Am.Tel.* Tel. 28 1/4 - 1/4 Mc-Cesscn 32 1/4 - 1/8
Meoo 23 1/8 + 1/2 Merdc » co. 157 1/2 - 2 1/2
Mauser B. 32 1/8 + 7/8 Minnesota Mng 57 5/8 - 1 1/8
Bectcn Die*. 55 5/8 - 3/8 Mcbil Oorp. 43 - 1/4
Car_d_ell S. 27 3/8 + 1/4 Mansanto 81 1/4 - 1/4
Chrysler 23 3/4 + 1/8 her Corp. 57 - 5/8
Citicorp 19 i/4 . i/8 Mart.South. 26 3/4 - 3/8
OccaOola 38 1/2 - 3/8 ~3 Indus. 38 1/2 + 1/8
Diebold 43 i/2 unch Hillipß Ind. 20 1/2 unch
Digital 83. 102 3/4 - 2 5/8 Plaoar DJI. 12 3/4 + 1/8
Dcpont 79 1/2 . 1 3/4 Sarthrop Oorp. 30 unch
East.Rodak 40 3/4 - 5/8 Pac.First Fin. 13 3/4 - 1/8
E*"00 41 7/8 - 1/2 Mi-er 55 5/8 - 1/2
Figgie 'A' 62 1/2 + 1 Hielps Dodge 41 1/8 + 5/8
Firestone 78 3/8 - 1/8 Hiilip Morris 89 7/8 - 1/8
Fl\_ar 18 1/2 + 5/8 Quafe-tc 46 1/4 unch
Genl.Electr. 40 1/4 . 3/4 KTR Ntbiaoo 52 «"C"
Genl_Motors 70 5/8 - 1/2 Sara Lee 40 5/8 - 3/8
Gulf & W_st. 78 3/8 - 1 3/8 Shell Trp.Tr. 77 1/8 . 5/8Heola Mng. 13 7/8 unch Southam U. 6 3/8 + 1/8Hilton 91 1/2 + 1/4 Oni__ys 32 1/8 - 7/8Hcraestake Mng. 14 3/4 - 1/4 Unocal 36 3/4 + 1
DO. JONES
Industrials 2078,12 - 20,22
T-__-Tsportat_onBs9,47 - 4,33
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT MARCH 30,1988.
SELLING PRESSURE INTENSIFIED ON RENEWED WEAKNESS IN
IBM (-1 1/4) AND DIGITAL EQUIPMENT (-2 5/8) WHICH
SPREAD INTO APPLE COMPUTER (-1 1/2) AND COMPAQ (-1 3/4).
MODEST INVESTOR SELLING, FUTURES ARBITRAGE AND THE LACK
OF BUYING INTEREST COMBINED TO CLOSE THE MARKETS SHARPLY
LOWER WITH THE DJIA AT 1978.12 OFF 20.22 ON 152 MILLION
SHARES.

mm, MAM HO & ClJlUljL'S RANK ISM
gw^n INVESTMENT DEPARTMENT
"tf^jj For further information call

Tel. 612511/612991/612294
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Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BATIK VANDE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIG OP VRIJDAG 31 MAART 1988 EN TOT NA-
DERORDER:

USDOllflfl 1.77 1.78 1.80
CRNDOUfIfI 1.42 1.44 1.46
PNDST€RUNG 3.275 3.33 3.39
N€DGU> 94.96 95.68 96.48
BOUVFIfi — — —ZWFRANCS 129.67 130.39 131.19
FR FRANCS 30.34 31.44 3219
DUITS€MfIRK 106.74 107.46 10826
SURGU) — 100.07 102 59rruße 1.12 1.42 148RR aORIN 98.00 100.00 10020
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-MENTVAN FINANCIEN EN GELDIGVANAF HEDEN 31MAART1988EN TOT NADER ORDER.

9.75% 08UGRTI€L€NING€NP€R 85/89 994713 % OBUGfITI€L€NING€NP6fI 86/90 1036512 % OBUGRT_€L€NING€NP€R88/92 103.6010.5 % OBUGRTI€L€NING€NP€fII9BB 100.0610.25% OBUGfIT_€I€NING€N 1986P€R 1990 9989HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-GEN BEDRAAGT 10.31%.
OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDENBU HET LOKALE BANKWEZEN.

a.H————————_____*________———___■——■-

iriDUSTHini.DE UEnezimg

*tÉ !J_#T maakt de wisselkoers bekend
van de BO LlVAR, geldig tot.

DINSDAG 10.30uur

cJrSS!^ VERKOOP
c 5.30 5.50 6.50 j
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