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Nieuwsinvogelvlucht

GHADIBARH — Sikhs hebben
vrijdag door heel Punjab zeker 38
Hindus gedood. Bij de heilige stad
Amritsar schoot mener 18dood.Bin-
nen 1 week vielen er 95 doden, een
record aantal. In 3 maandentijdheb-
ben radikaleSikhs ook veel mensen
gedood, onder wie ook Sikhs, die zij
beschouwden alscollaborateurs.

*****MADRID—InhetPaasweekeinde
zijn inSpanje zeker 149doden geval-
len in het verkeer. Onder meer door
dronkenschap.

MARDIN — In zuidoost Turkije
werden vrijdag 20 Kurdische rebel-
len gedood door Turkse troepen. Er
kwamen ook2 soldatenom. Het was
het bloedigstetreffen sinds in juli87
de noodtoestandwerd afgekondigd in
Oost Anatolie. Sinds de gewapende
strijdmet deKurden in84 begonzijn
ervolgens de officiële berichtenruim
1000 dodengevallen..

*****MOSKOU — In de komende 50
jaarzouden wel eens 50.000 Russen
kunnen overlijdenaankankeralsge-
volg van de Tsjernobyl-ramp, aldus
de VS- specialist Gale tegenover de
Pravda. Gale heeft na de ramp in
Moskou beenmerg- operaties uitge-
voerd op slachtoffers van de stra-
lings- ziekte. Hij noemde de bewe-
ring van de VS als zou men 68.000
kanker- gevallen kunnen ver-
wachtenpessimistisch.

*****PRETORIA—BijKaapstad, Zuid-
afrika, vielen 24 dodenen 20 gewon-
dentoeneenbus ineenravijn stortte.
Bij andere vcrkeers- ongelukkenin
net Paas- weekeindevielenruim 40
doden.

*****
PEKING — Het Chinese

volkscongres hield zich bezig met
maatregelenwelkedehuidigeecono-
mische hervormingen een wettige
status moeten verlenenzoals erken-
ning van de particuliere sector.
Voortaanzalhet parlement in gehei-
mestemmingendehoogstestaats- en
regerings- functionarissen kiezen.
Tot dusver gebeurde ditbij han-
dopsteken.

*****
BERN—Bij eenzware sneeuw- la-

wine in hetoosten van Zwitserland
zijn 6 Nederlanders omgekomen.De
groepbestonduit7 man.De gidswist
zichte redden.

MOSKOU — De SU is bereid zijn
ruimte- programmavolledigtelaten
inspecterenop voorwaarde datande-
re landenhetzelfde doen.De inspec-
tie zou door een internationaal or-
gaan moeten gebeuren, dat er op
moet toezien dat erin deruimte geen
wapens worden gestationeerd.

CAIRO — Egypte verhoogde zijn
exportprijzen voor ruwe olie met 1
dollar. Dit geldt tot 15 april. Cairo
past zijnolieprijzen2keer permaand
aan aan de ontwikkelingenop de in-
ternationale oliemarkt. Suez blend
kost nu 14,25 dollar en Belayim
13,40 dollar.

Vrijlating Shi'iten geëist

Vliegtuig Kuwayt met
110 mensen gekaapt
NICOSIA—EenBoeing747

van Kuwayt Airlines met ze-
ker 110 mensen aan boord is
door Arabisch sprekende
mannen gekaapt en is geland
op hetvliegveld van de Iraan-
se stad Mashhad waar men
brandstof wil bijtanken. Zij
hebben gedreigd het toestel
op teblazen als menhetbena-
dert. Hun eis is de vrijlating
van zeventien Shi'itische
Moslims dieinKuwayt gevan-
gen zitten.

Hetlraanse persbureau IRNA
maakte de kaping bekend. Het
vliegtuig was onderweg van
Bangkok naar Kuwayt toen het
boven deArabische Zee werd ge-
kaapt, op eenplaats waar hetra-
dio- contact tussen Bombay en
Muscatzwak is inhetluchtruim.
Aan boord zijn 96 tot 99 passa-
giers en veertien of vijftien be-
manningsleden. Onder depassa-
giers zijn Thailandseen Filipijn-
se arbeiders die in Kuwayt
werkzaam zijn. Er zitten ook
mensen uithetMidden Oostenin
het toestel evenals22 Brittenen
mogelijk ook mensen uit andere
Westelijke landen. De gezag-
voerder zou een Irakees zijn.

HEILIGEPLAATS
Iran zegt toestemming te heb-

bengegeven voor het landenvan
de Boeing toen de gezagvoerder
meldde dat hij door zijn
brandstof was. Teheran lietwe-
ten tegen acties als kapingen te
zijn waarbij onschuldigen be-
trokken zijn. Het vliegtuig staat
op het vliegveld van Mashhad,
een stad van anderhalf miljoen
inwonerswelke dichtbij degrens
met de Sovjetunie en Afghanis-
tan ligt. Het is voor de Moslims
een der meest heilige plaatsen
omdater de Shi'itische iman Ali
Ibn Musa Al- Ridah begraven
ligt.

De Moslims omwiervrijlating
het gaat zitten in Kuwayt vast
na een reeks bomaanslagen op
overheids- gebouwen enWester-
se ambassadesin 1983.Bij eerde-

re actiesvan actie-groepenheeft
Kuwayt steeds geweigerd in te
gaan op deeisvoor vrijlatingvan
deze Sji'iten. In december 1984
bijvoorbeeldwerdook aleenseen
vliegtuig van Kuwayt, een Air-
bus, gekaapt. Dit landde ook in
Iran. Toen werden twee Ameri-
kaanse inzittenden vermoord.
Óp het ogenblik dat de kapers
het toestel toen wilden opblazen
werd het bestormd. Op dat
ogenblik zaten er nog negen gij-
zelaars in. Ook op een voorstel
van de Islamitische Jihad- groep
inLibanon om de zeventienvan
Kuwayt te ruilen voor Ameri-
kaanse en andere Westerse gij-
zelaars inLibanon ging'Kuwayt
niet in.

ONGELUKKIG TIJDSTIP
De kaping komt op een

ogenblik datKuwayt en Iranpo-
gingen doen hun spanningen
weg tewerken.Kuwayt heefton-
dertussen op Iran een dringend
beroep gedaan het toestel niet te
laten vertrekken. Het ministe-
rie van Buitenlandse zaken van
Kuwayt vroeg Teheran de ka-
ping "snel maar omzichtig" op te
lossen.

Tot morgenochtend halfnegen

Zaak Martina vs
Godett uitgesteld

WILLEMSTAD—Onder
grotebelangstellingvan de
publieke tribune, versche-
ven demissionair premier
Don Martina, vergezeld
van zyn advocaat mr Moe-
niralam, en Frente- leider
Wilson(Papa) Godett, don-
derdagmiddag voor de
rechter. Langer dan een
half uur duurde de zitting
echter niet: Godett vroeg
om uitstel omdat hij door
tijdsgebrek zijn getuigen
niet hadkunnen bereiken.

Zelfs de discussie met de
rechter of uitstel al dan niet
gerechtvaardigd was, zorgde
voor het nodige rumoer op de
publieke tribune, met name
afkomstigvan dezoonvanPa-
pa Godett.

Martina was fel tegen het
gevraagde uitstel. Zyn advo-
caat,mrMoeniralam dieweer
werd bijgestaan door ver-
schillende andere advocaten
uit de familie, liet weten dat
de zaak 'spoedeisend' is en
van "groot zwaarwegend be-
lang, ook voor het land en
volk". Martina was boven-
dien van mening dat Godett
hem uitgedaagd had en dus
bewijs moetleveren.

Datbewijs kon Godett don-
derdagmiddag echter niet

leveren, liethij derechter we-
ten. Godett heeft kennelijk
besloten zijneigenrechten te
verdedigen enkwam naar de
rechtszaal zonder advocaat.

Godett zal tijdens de
rechtszaak moeten bewijzen
datzijnbeschuldiging aanhet
adres van Martina, dat deze
zijn persoonlijke secretaris
voor ontslag wilde behoeden,
op waarheid berust. Volgens
Godett zou er door de secreta-
ris van de ministerraad een
lijst zyn gemaaktmet daarop
de namen van mensen die
voor ontslag in aanmerking
kwamen en stond de naam
van Martina's secretaris daar
ook op.De demissionairepre-
mier had donderdagmiddag
aleenverklaringvan secreta-
ris Richard Lopez Ramirez
van de ministerraad bij zich,
waarin het bestaan van zo'n
lijst wordt ontkend.

De rechtszaak werd ui-
teindelijk toch uitgesteld tot
morgenochtend half negen.
Moeniralam eistewel dat Go-
dettplechtig zoubeloven voor
die datum geen verdere be-
schuldigingen te uiten, om-
dat dit de demissionairepre-
mier ernstig schaadt. Marti-
na eist een rectificatie van
Godett in alle media.

'COMPLOT VAN SHULTZ'
Uit de beztte gebieden werden

maandagochtend geen ge-
welddadigheden gemeld. Wel
gaven veel winkeliers gehoor
aan de oproepvan de clandestie-
ne Palestijnse leiders van de an-
ti-Israëlische opstand voor een
staking uit protest tegen het
'complot van Shultz'.

Shultz toonde zich na afloop
van zijn ruim twee uur durende
onderhoud met Shamir zeer te-
vreden. "Ik was erg blij dat wij
voornamelijk gesproken hebben
over derechtstreekse (Arabisch-
Israëlische) onderhandelingen
diewij graagzouden zienen over
de vraag hoe deze zouden kun-
nen worden ingericht in het ka-
dervanonsvredes- initiatief', zo
zei Shultz, die later op dedagnog
besprekingen voerde met de Is-

raëlische minister van Buiten-
landse Zaken, ShimonPeres.

OOK MET PAASMOEN DODEN IN BEZET GEBIED
Bewindsman VS hervat overleg over vredesplan

Shultz na onderhoud met
premier Israël tevreden

JERUZALEM — De Amerikaanse minister van Bui-
tenlandse Zaken, George Shultz, is maandag begonnen
met besprekingen met de Israëlische premier, Yitzhak
Shamir,over het Amerikaanse vredesplanvoorhet Mid-
den-Oosten. Uitprotest tegen het bezoek van de Ameri-
kaanse bewindsman sloten veel Palestijnse winkeliers
in de door Israël bezette gebieden hun winkels. Met de
Paasdagen vielen er wederom doden in de bezette ge-
bieden.

In Hebronop debezette Weste-
lijke Jordaanoever werd in de

*nacht van zondag op maandag
hetkantoorvan depolitierechter
in brand gestoken. Het grootste
deel van de dossiers gingen in
vlammen op. De politie zei nog
niet te weten of de brand het
werk was van Palestijnse natio-
nalisten ofvan misdadigers.

Aan de vooravond van zijn be-
sprekingen met Shultz kreeg
Shamireen petitie aangeboden
van de Israëlische vredesbewe-
ging 'Vrede nu', waarin gepleit
werdvoorterritoriale concessies
in ruil voor vrede. In de petitie,
die door ruim 1.600reservisten— onder wie 23 kolonels, acht
overste en 140 commandanten— is ondertekend, werd gezegd,
dat de "voorzetting van het ne-
derzettingen- gebied (in de be-
zette gebieden), de handhaving
van de status quoen de ideologie
van Groot-Israël een gevaarvoor
onze veiligheid kunnen bete-
kenen".

DUIDELIJK ANTWOORD
Ineenvraaggesprek met deIs-

raëlische televisie had Shultz
zondag verklaard, dat hij een
duidelijk antwoord wildevan de
Israëlischeregering opzijnplan-
nen, dievoorzien in een interna-
tionale vredesconferentie die de
weg moet banen voor Arabisch-
Israëlische onderhandelingen
overzelfbestuur voor dePalestij-
nenin debezette gebieden. In te-

genstelling tot Peres is Shamir
fel gekant tegen hetAmerikaan-
se plan voor een internationale
vredesconferentie.

Volgens de woordvoerder van
Shamir, Avi Pazner, spitste het
gesprektussen ShultzenShamir
zich vooral toe op een voorlopige
regeling voor de bezette gebie-
denen de definitieve status van
de Gazastrook en de Westelijke
Jordaanoever. Shamir zelf
noemde de besprekingen "zeer
goed"enzei datShultzenhij had-
den afgesproken, datzij hun be-
sprekingen de komende dagen
zullen voortzetten. Shultz reist
vandaagnaar Jordaniëen Syrië,
waarnahij weer terugkeertnaar
Israël voor verdere besprekin-
gen met de Israëlische leiders.

De Israëlische radio meldde,
dat maandag in het dorp Bani
Nairn bij Hebron een jongePa-
lestijn werd doodgeschoten tij-
dens felle botsingen tussen Pa-

lestijnse betogers en Israëlische
militairen. De achttien- jarige
Palestijn, die door een kogel in
zijn maag werd getroffen, over-
leed onderwegnaar het zieken-
huis. Volgens Palestijnse
zegslieden is het aantal doden
sindshet begin van dePalestijn-
seopstand in debezette gebieden
in'december nu opgelopen tot
128.

DODEN
TenminstevierPalestijnse de-

monstranten waren zaterdag al
gedoodbij onlusten in de bezette
gebieden. Negen Palestijnen en
twee Israëlische militairen
raakten gewond. In militaire
kringen werd vernomen, dat Is-
raëlische soldaten in Bethlehem
door Palestijnse jongeren met
Molotov- cocktails werden ge-
dood en zeven anderen gewond.

Na ontvluchting coupleider Honasan:

Filipijnen in
staat paraatheid

MANILA — De Filipijnse
president Corazon Aquino
heeft verklaard, dat haar
regering kosten noch moeite
zal sparen om de gevluchte
coupleider Gregorio 'Gringo'
Honasan weer veilig achter
sloten grendel tekrijgen. Ho-
nasan ontsnapte zaterda-
gochtend samen metveertien
van zijn lijfwachten van een
schip in de baai van Manila,
waarop hij werd vastgehou-
den. Onder een spervuur van
kogels gingen devluchters er
inrubberbootjes vandoor.

In een verklaringvoor detele-
visie zei Aquino, dat Honasans
vlucht in feite neerkomt op een
schuldbekentenis wat zijn aan-
deel betreft in de bloedige
opstand, dievorig jaaraugustus
bijna tot de omverwerping van
haar bewind leidde en aan 53
mensen het leven kostte. Vol-.

gens de president had Honasan
binnenkort voor de krijgsraad
moeten verschijnen op beschul-
diging van muiterij, opruiing,
moord en brandstichting.

VREES
De opperbevelhebber van de

strijdkrachten, generaalRenato
de Villa, heeft al zijn troepen in
de hoogste staat van paraatheid
gebracht uitvreesvoor een nieu-
we couppoging van Honasan.
Aquino heeft alleburgemeesters
in het districtManila verzocht
alle verdachte militaire activi-
teit temelden.

De president waarschuwde de
militiarengeen hulp te verlenen
aan decharismatische Honasan,
wiensrebellie vorig jaarpaskon
worden onderdrukt na de bloe-
digste straatgevechten in Mani-
la sinds de Tweede Wereldoor-
log. Pas drie maanden later kon
Honasan gearresteerd wórden.

Op lastDeens dok

Toeristenschip
aan

ketting
ORANJESTAD— De toe-

ristenboot 'Regent Star', die
regelmatig Aruba aandoet,
werd afgelopen vrijdag in de
haven van Oranjestad voor
enige uren aan deketting ge-
legd.

Op datogenblikbevonden zich
zeshonderd passagiers en vier-
honderd bemanningsleden aan
boord van het schip. Getracht
werdvoor detoeristen deproble-
men zoveel mogelijk verborgen
te houden. Het had in de bedoe-
linggelegen,datdeboot inDene-
marken in dokzougaan, dochde
maatschappij had zich niet aan
de gemaakte afspraken gehou-
den, waarna de dokmaatschap-
pij beslag op deboot liet leggen.

Omstreeks middernacht werd
tenkantore vandefirma Maduro
and Sons, die als agent van de
maatschappij van het schip
optreedt, een overeenkomst be-
reikt waarna het schip uit de
Oranjestad- haven kon ver-
trekken.

Probleem bij landen

Charter
vliegtuig

aan ramp
ontsnapt

AEROPUERTO REINA
BEATRIX — Toen op eerste
Paasdag een chartervlucht
van American Airlines op de
Arubaanse luchthaven
landde, werd door de Ver-
keerstoren zwarterook uit de
ruimte van dewielen waarge-
nomen.

De piloot werd gewaarschuwd
en direct werd er op de luchtha-
ven alarm geslagen. Toen het
toestel geland was,bleken twee
banden stuk te zijn. Vermoede-
lijk zijn zij door het niet open-
gaan van het landingsgestel bij
de landing verbrand. Duidelijk
bleek wel, dat de342 passagiers
en twaalfbemanningsledenvan
het vliegtuigtype Lockheed aan
een ramp ontsnapt waren. Im-
mers wanneer nogmeer banden
vernield waren, dan had het
toestel geen veilige landing
meer kunnen maken. Doordat
het toestel niet naar Boston kon
terugkeren met vertrekkende
passagiers, werden deze in ho-
tels ondergebracht in af-
wachting van een ander toestel,
dathenkwam ophalen.

Bloedbad
in Colombia

BOGOTA — Zeker 33 Co-
lombiaanseboeren zijn om
het levengebracht tijdens een
feest bij gelegenheid van Pa-
sen. De daders hadden zich
onherkenbaar gemaakt.
Dit gebeurde in het plaatsje Es-
quima op 450 kilometer ten
noorden van Bogota. Hetplaatje
ligt in de buurt van Duanavista.
Er namen vijfhonderd mensen
deel aan het feest. Bij de actie
vielen ook acht gewonden. Het

ö Curasao - Aruba
Sm/terdam/tore
eenvoudigweg de beste

WILLEMSTAD - Vanmor-
genkwamen deStatenvandeNe-
derlandseAntillen ineenplechti-
ge, buitengewone vergadering
bijeen tergelegenheid van devie-
ring van het vijftig-jarig be-
staan. Staten- voorzitter Onofre
Bikkerbeschreef de geschiedenis
van onsparlement en wees daar-
bij met trots op het feit, dat het
voor het Caribisch gebied en het
Midden- amerikaanse continent
een uniekegebeurtenis is, dateen
land vijftig jaarlang democratie
kent. Voor meer informatie, zie
pag.3.

f Un bon beter di
BRANDY

ta te hasta bon pa bo salü

Plechtige viering 50 jaarStaten



MENSEN

Bij Selimar, dereinigingsdienst
op Aruba, herdacht arbeider
eerste klas ABELINO TROMP
het feit dat hij een kwart eeuw
geleden in dienst van de over-
heid trad. In tegenwoordigheid
van hoofd van dienst ing. Gaby
Werleman, familieleden en
werknemers, kwam minister
van publieke werken drFrank
Booi (zie foto) de jubilaris gelu-
kwensen en de gebruikelijke en-
veloppe aanbieden.

**# * *
Een vakantieoord in het zuiden
van China aan de grens met de
Britse kolonie Hongkong
stichtte een 'DIERENTUIN' om
aan zeldzame dieren te komen
die dan werden geslacht en op
het menu van een restaurant
werden gezet. Naar het Chinese
persagentschap zaterdag be-
richtte variëren de dieren dieer

moesten geloven van apen
en tijgers tot pythons, uilen,reu-
zenl salamanders en buizerds.
De autoriteiten hebben het res-
taurant gesloten. Het is niet be-
kend of dekok en zijn trawanten
nu zelf achter tralies zitten.

*****
Zo sta jemet een hooivork in de
koernest te prikken en zo krijg je
bijna een hart- aanval als een
klomp zand als een bom door het

van van je schuur slaat en
paar meter van jeaf uit el-

■r spat. Dat overkwam een
boer in het Gelderseplaatsje Lo-
chem dieineen stalaan hetwerk
was op tweede Paasdag. Op een
gegeven moment sloeg een hoe-
veelheid balast die een duitse
ballonvaarder had laten vallen,
een gat van 50 bij 25 centimeter
in hetdakvan de stalen misteop
twee meter na de Gelderse agra-

riër. Depolitie heeft de53-jarige
ballonvaarder uit Nottuln daar
een flinke boete voor gegeven.
De man gooide de balast uit om

hoger te komen, maar het losse
zand dathethadmoetenzijn,viel
in eenklomp naar beneden. Kan
gebeuren.Zand erover.

Tony Curtis, wiens vader in
Budapest is geboren, staat aan
het hoofdvan dedeze maand op-
gerichte Emanuel- stichting die
fondsen werft voor derestaura-
tievan de synagoge. De bekende
Hongaarse beeldhouwer Imre
Vargasheeft opdracht gekregen
voor het ontwerpen van een
boom met 40.000metalen blaad-
jes. Op ieder blaadje komt de
naam testaan van iemand die in
de concentratie- kampen van
Hitler is omgekomen. De blaad-
jeszullen losverkocht wordenen
deopbrengstkomtten goede aan
derestauratie.

*****De Sovjettelevisie heeft zonda-
gavond een voorlichtings- prog-
ramma van de wereldge-
zondheids- organisatie over
AIDS getoond. Hetprogramma
werd ingeleid door een vooraan-
staande Russische deskundige
op het gebied van de immuum-
ziekte. Hijwees erop datmomen-
teel één Sovjetburger aan aids
lijdt, terwijl zon vijftigpersonen
sero- positief zijn. Het betreft
vooral homo- sexuelen, prostitu-
ees en personen die metbuiten-
landers hebben geslapen in ruil
voor westerse goederen. In de
Sovjetpers wordt al geruimetijd
openhartig over aids geschre-
ven, maar sovjetburgers zeiden
dathetongebruikelijk waswoor-
den als prostituee, homosexueel
en condoom op de televisie te
horen.

*** * *Een beeld van klei van een
menselijk gezicht ligt tussen
houten RELIKWIEËN, die zijn
blootgelegd in een grafheuvel in
Tenri in het zuidwesten van Ja-
pan. Archeologen maakten
gisteren bekend dat ze er meer
dan 560 kunstvoorwerpen, het
merendeel vanhout, hebben ont-
dekt in twee oude graven. Ze gel-
oven dat de relikwieën dateren
uit de vijfde en zesde eeuw. De
voiidst duidt erop dat archeolo-
gen terug moeten komen ophun
theorie dat graven in de oudheid
vrijwel altijd met aardewerk
werden gedecoreerd. Eerst een kwartier in derij voor

de bank-o-maat en als je einde-
lijkaan debeurtbent, wil diever-
draaide code jemaar niet te bin-
nen schieten. De Rotterdamse
beveiligingsfirma voor compu-
ters Coseco denkt een oplossing
te hebben gevonden: de CODE-
SAFE. Een kartonnetje met
daarop tien zelfin te vullen cij-
fers en letters. Hetkaartje zit in
eenhoesjemet alleleivenstertjes
en als het op de juiste manier
wordt verschoven kan men heel
eenvoudig een code aflezen. Al-
leen de eigenaarvan hetkaartje
begrijpt hoe het ding in elkaar
steekt,want hijofzij stelthetzelf
samen.
Honderden mensen hebben zon-
dagavond in de Amerikaanse
stad Memphis een herden-
kingsdienst bijgewoond voor de
zwarte burgerrechten- activist
MARTIN LUTHER KING, die
maandagprecies twintig jaarge-
leden werdvermoord ineen hotel
in Memphis. Ook in andere ste-
den werd de zwarte leider her-
dacht.

BONBINICLUB: 0900 uur contactochtend
(spr.: mevrouw Sanders; onderwerp: 'Kleu-
teronderwijs opCuracao') - De Tamarijn.

Tom Poes en de Klokker

2046 — Heer Bommel hees zichzelfmoeizaam in zijn leunstoel
en vroeg op zwakke toon omkruiken en dekens. Gedurende
enigetijdheerste er nustilte, terwijl dedrenkelingen dampend
voor het vuur zaten.

Maar tenslotte stond Joostmoeilijk opomeenkrachtgeven-
deochtendpap tegaanbereiden,zoalshij zei. Intussenvertelde
Torn Poes alles wat er gebeurd was, terwijl heer Ollie de tijd
had waargenomen.

"Waar Super en Hieper geblevenzijn, weet ik niet", besloot
hij. "Ze schijnenineens te zynverdwenen"."Gelukkigmaar", zeiheerBommel, diezichhadaangekleed.
"Maarhetismijeenraadsel,waarom ze datoudeventjewilden
ontvoeren. Wat moeten die twee schurken met een klokker
doen?"

"Dat is heel eenvoudig", zei Joost,een dampende schaal op
tafel zettend. "Als u mij toestaat zou ik willenopmerken, dat
tijd geld is. En als ze diekleine grijsaard hadden, hadden ze
immersdetijd? Alle tijdvanRommeldam zelfs - en dusook alle
geld, metuwwelnemen!"

"Een diepe gedachte!"zeiheerBommelpeinzend. Hij verviel
tot nadenken, dat duurdetotdat hij enige borden havermout
hadgegeten. .

"Een aardig idee", merkte hij toen op."Toen ik dus detijd. m
handenhad.hadikallegeldin handen. Enikheb hetnietgewe-
ten. Maar och, voor eenheer speeltgeld geenrol, alsjulliebeg-
rijpen watikbedoel.En wanneerJoosterniet geweestwas,zou
ik er zelfs inverdronken zijn!"

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00uurAroom withaview (’.5,-p.p.).

TELECURAÇAO
DINSDAG: 16.30Meatballs & Spaghet-
ti; 17.00 MTV Musical; 18.00 Obra di
mankv Loupe; 18.30 Mirai Skucha;
18.45Informe deportivo metHectorRo-
sario; 18.57 'Tempu pa Dios'; 19.00
'Kushina di oro' met Saida Hernandez;
19.15 Showbiz; 19.30 Small Wonder;
20.00 Notisiero Tele-8; 20.50 'Sera
konosi kv Oscar'; 21.00 Special: «2nd
Easter Bowling Tournament»; 21.30
TesorodiKórsou'metHermanito;22.oo
Wega diNumber; 22.10HotShot; 23.00
Sluiting.

WOENSDAG:Iè.3O Ora pa mucha;
17.00Flintstones; 17.30Harold Lloyds;
18.15Survival; 18.45 Informe deportivo
met Hector Rosario; 18.57Tempu pa
Dios'; 19.00 «60» Minutes; 20.00 Noti-
siero Tele-8; 20.50 'Sera konosi kv
Oscar'; 21.00FalconCrest; 22.00Wega
di Number; 22.10Planeta 3;23.00 Slui-
ting.
(wijzigingen voorbehouden)

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvan de
artsenvanBandabao(3e distrikt) kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
danhetantwoordapparaatafluisteren.
De patiëntenvan de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigen huisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie dedienstdoendearts is.

*****
THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naastUNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
opzon- enfeestdagen alsmedeopwerkda-
gen na 17.00uur voor spoedgevallen tel.:
85917.

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

NEUTRALEWIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curasao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandag t/mvrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Samson, tel.:
616718.

*****
GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria 17,tel.: 80222.
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; 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 maandagt/mvrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voorspoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Curacao, Breedestraat 187, tel.: 625837/
623575.
Punda .
Cerrito, Winkelcentrum Promenade, tel.:
76689/76155.

*****
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavondom 19.30 uur te Jirajara-
weg8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag- en zaterda-
gavond om 19.30uur teAloëstraat 12.

CONCERT: 20.30 uurvan TrioLos Condes
uitPuerto Riuco (ook optreden van detrio's
Los Corporales,Los Ruisenores met Ingrid
Sanchez, Los Corsarios, Los Vigilantes en
Mariachi Fortuna met Melania v/d Veen) -
CentraPro Arte.

TIENDA Dl LEY (spreekuur): op dinsdag
van 18.00-20.00 uur op Martinus Ba-
sisschool, Brionplein.

...»*

WOENSDAG
DIVERSEN
SEDUKAL:elkewoensdagvan 14.00-16.00
uur is er vrij spreekuur.

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

HENRY By Dick Hodgins
\W A/rMGO€ W Tel: 672000 |
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ADVERTENTtE-AFDEUNG: jisitte:
Viola Bernardus en Jarmy Naaldijk.

Aanname advertenties;
Maandag t/mvrijd-igvan 07.30-16.00
uur; zaterdag07.30-10.00 uur.
Alleadvertentiesvobrdekömendedag
moeten l dagvantêvorenvóorvieruur■ binnenzijnof op dezelfdedag vóórtien
uur.

ZOEKERTJES verschijnen op
dinsdag en vrijdag én kunnen iedere
dag tussen 07.30-16.00 uur worden
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donderdagvoor twaalf uurbinnenzijn,
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BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess

AMIGOE2

UITNODIGING
Bij gelegenheid van hel

Gouden Kloosterfeest
van de (raters:

Regis vanKerkoerle en
Candidus van derLinden

nodigen \oij vriendenen bekendenvan beide jubi-
larissen uil voor een gezellig samenzijn op Huize
Scherpenheuvel.
Datum : 7 april 1988.
Tijd : 19.30tot21.30 uur.
Plaats : HuizeScherpenheuvel.

Namens deFraters,
Fr. M. Aurelio Verbunt.
Regionale Overste.
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MISVERSTAND
Anders dan de suggestie van

de PNP, is het volumebeleid nu
juist een belangrijke stap in de
richting van een structurele
aanpak, meent deregering. "Na-
tuurlijk is definanciële doelstel-
ling daarin een belangrijke
maatstaf. Maar datbetekent nog
niet dat die maatstaf, de zoge-
naamde 15 procent, zomaar on-

genuanceerd op het personeels-
bestand wordt toegepast." De
regering tracht een"hardnekkig
misverstand" uit de weg te rui-
men: door de uitvoeringvan het
volumebeleid mag een doelma-
tigfunctionerenvan de overheid
niet worden aangetast. "Als
blijkt dat in bepaalde diensten
eenpersoneels- vermindering op
basis van 15 procent tot onaan-
vaardbare gevolgen leidt, dan
zal deuitvoeringvan het volum-
beleid daarop moeten worden
aangepast."

Eenzelfde onderzoek als waar
dePNP voorpleitte, isvolgens de
regering al bij alle overheids-
diensten op gang gebracht.
Daarbijwordttevensgebruikge-
maaktvanresultaten van in het
verleden verrichtte onderzoe-
ken. "De resultaten tot nog toe
geven precies het beeld dat de
regering ervan verwachtte: een
zeer geschakeerde situatie met
aanwijsbare knelpunten zowel
in hetaantalalsdekwaliteitvan
personeel en meteen aanwijsba-
re, soms zeer aanzienlijke over-
bezetting."

Met behulp van hetonderzoek
worden onderbezetting en over-
bezetting systematischopeenrij

gezet en zij zullen, waar dit een
reële mogelijkheid is, tegen el-
kaarworden uitgewisseld. Daar-
naastkomen dezaken dietot nu
toe golden als zogenaamd pu-
bliek geheim, nuordelijkoptafel
en zij zullen kritisch worden ge-
toetst in overleg met dehoofden
van dienst en interne zowel als
externe deskundigen.

"De huidige politieke situatie
betekent geen onderbrekingvan
ditproces, zekernu ook hetvoor-
stelvan dePNP op essentiële on-
derdelen van deresultaten er-
van afhankelijk is. Na afronding
van het onderzoek zullen de re-
sultaten worden voorgelegd ter
bestuurlijke besluitvorming. Zij
zullen dan ookmet devakorgani-
satiesworden besproken.

GENUANCEERD
Deregering zegt hettebetreu-

ren dat in de publiciteit oneven-
redig accent is komen te liggen
op het verschijnsel van'nietsnutten. Inhetalternatieve
plan wordt die term niet ge-
bruikten ook in deopzet van het
volumebeleid is gekozen voor
een zeer genuaceerde benade-ring. "Als wij moeten saneren in
een sfeer van verwijten, in een

sfeer van individuele veroorde-
lingen, dan heeft bij wijze van
spreken iedereen boter op zijn
hoofd", aldusderegering diezegt
dat als echt sprake is van niet-
functioneren, dat uiteraard niet
beloond mag worden met
lumpsum of wachtgeld. De ogen
mogen echter niet gesloten wor-
den voor 'evidente overtollig-
heid."Wij ontkomen er nietaan
om diesituaties, nakritische be-
oordelingen na het bekijkenvan
alternatieveplaatsingen, aan te
pakken. Maar dan wel met toe-
kenning van de daarvoor in het
leven geroepen voorzieningen."
Deregering is dan ookvoor her-
plaatsing, eventueel met
bijscholing. In hoeverre dit
mogelijk is, moet nogblijken. Al
te veel illusies koestert de rege-
ring niet. "Immers juist in deca-
tegorie waar sprake isvan over-
tolligpersoneel, komt hetzelden
voor dat tegelijkertijd elders een
tekort is."

UITERST MIDDEL
"Ook het alternatieve voorstel

van de PNP steltvrijwillig ont-
slag alsbijdrage aan de noodza-
kelijke structurele sanering
voorop. Dit betekent dus een be-
vestiging van het voor de rege-

ring reeds lang vaststaande uit-
gangspunt. Het alternatieve
voorstel houdt in dat ambtena-
ren ook mogen kiezen voor ont-
slag met wachtgeld. Ook dit
komt overeen met de aanpak die
deregering tesamen met het Be-
stuurscollege voor ogen staat.
Als wij het allemaal zo op eenrij
hebben gezet, is er dus eigenlijk
geen grootverschil in deverdere
aanpak van het sanerings- be-
leid", concludeert de regering.
Dat er een verschil is in benade-
ring, wordtechterwelerkend. Of
de benadering van de PNP de
juisteis,wordtevenwel intwijfel
getrokken. Het is volgens de
regering devraag of dePNP- op-
tiek een goed antwoord biedt op
de ernstige kwalitatieve tekor-
ten in de overheid. "Met andere
woorden: gaan wij dan in feite
niet te sterkvoort op deweg van
een onbeheersbare verarming?
Een andere vraag is of wij deze
optiek nu, opdevoorhand,bij ons
personeel kunnen verdedigen."

De regering zegt een eventue-
le salarismaatregel, het be-
langrijkste verschil tussen het
volumebeleid en hetPNP- alter-
natief, nooit zonder meer te heb-
ben afgewezen. Maarzijheeftdit

altijd willen zien als een uiterst
middel ingeval de structurele
maatregelen niet het minimaal
vereiste resultaat zouden op-
leveren. "Haar benadering is ge-
weest datzij de—wellichtonver-
mijdelijke — offerbereidheid
van de ambtenaren niet al bij
voorbaat naar zich toewenste te
trekken. Eerst zou een serieuze
poging moeten worden gedaan
om de minimaal vereiste struc-
turele ingreep tot stand te
brengen."

Deregering vraagtzichboven-
dien af of, juist door de offerbe-
reidheid van ambtenaren in dit
stadium zo voorop te stellen,
hierdoor niet het egoisme dat de
PNP ziet in het volumebeleid, al
bij voorbaat wordt aangewak-
kerd. "Deregering gaat dan lie-
ver uitvan derealiteit datwelk
sanerings-traject met ookkiest,
de mensen zich nu eenmaal on-
vermijdelijk zullen laten leiden
doordeeffectenophenzelf. Hetis
onze gemeenschappelijke ver-
antwoordelijkheid die reacties
niet onnodig te versterken, met
name door te zorgen voor een
zorgvuldige beleidsuitvoering
en vöbr een goede opvang en be-
geleiding."

Bikker bij viering 50 jaarStaten:
'Wij zullen de wereld het
bewijs leveren dat bij ons
democratie iets heiligs is'
WILLEMSTAD — De plechtige buitengewone ver-

gaderingvan deStatenvan deNederlandseAntillen, die
vanmorgen om tien uur begon en omstreekshalftwaalf
eindigde, vormde hethoogtepunt van devieringvan het
vijftig-jarigbestaan vanhetAntilliaanse parlement. De
bisschop van Willemstad, mgr Wim Ellis, dominee N.L.
Smithenrabijn A.L. Peller spraken gebedenuit, waarin
om Gods zegen werdgevraagd. Het grootste deel van de
vergaderingwerd inbeslaggenomen dooreenbijnaéén
uur durenderede van Staten-voorzitter OnofreBikker,<Me ondermeer over het vijftig-jarig jubileumzei: "Zon-dertwyfel een bijzonder jubileum,een unicum in de Ca-
ribische regio enophetLatijns- Amerikaanse continent— dat democratie zovele jaren ongestoordkon eva-
lueren".

Devieringvaneen halve eeuw
Staten begon vanmorgen met
eenkranslegging bij het grafvan
John Horris Sprockel, de eerste
voorzitter van de Staten, op de
begraafplaats aan deRoodeweg.
Tal van autoriteiten woonden
dezeplechtigheid bij, evenals de
kranslegging later bij het graf
van Abraham Mendes Chuma-
ceiro, een grootvoorstander van
het algemeen kiesrecht voor de
toenmalige 'kolonie. Chumacei-
ro ligt op Berg Altena begraven.
Zijnboekwerk "Zal hetkiesrecht

Curacao naar hetkannibalisme
voeren?" betekende indertijd
een belangrijk wapenin destrijd
om het algemeen kiesrecht te
verwerven. Vijftig jaar geleden
werd bij zijngrafdoorde toenma-
lige Staten- voorzitter Sprockel
ook eenkrans gelegd.

Een groot deelvan Punda was
afgesloten, om de gasten, die de
plechtige Staten- vergadering
wilden bijwonen, een ongestoor-
degangnaar hetgebouwaan het
Wilhelmina- park te garande-
ren. Voor het gebouw stonden

ere- wachten opgesteldvan on-
dermeer deAntilliaanse militie.
Bij de aankomstvan gouverneur
prof. drRené Romer van de Ne-
derlandse Antillen werden het
NederlandseenhetAntilliaanse
volkslied gespeeld. De publieke
belangstelling was gering; er

stonden slechts enkele tiental-
lenmensen in het park.

De vergaderzaal was gevuld
met tal van autoriteiten. Opval-
lend was de afwezigheid van degezaghebbervan Sint Maarten,
van minister Ellis Woodley (Sa-

Om begrotingssteun te bespreken
Nederland geeft een maand uitstel

WDLLEMSTAD— Maria
Liberia-Peters, lijsttrek-
ker van de PNP, isdoor de
gouverneur gevraagd de
taakvan formateur opzich
t*ï nemen. Tot opvandaag
had Maria Liberia-Peters
hetverzoekvan de gouver-
neur nog in beraad. Het
vermoeden is weliswaar
dat zij dit zal accepteren.
De Nederlandse regering
heeft ondertussen laten
weten dat uitstel van het
bezoekvan deAntilliaanse
delegatie om de extra beg-
rotingssteun te bespreken, ,
mogelijkis tothalfmci.Een
bericht waar demissionair ;
premier Don Martina zeer j
gelukkig mee is, zo liet hjj
weten.

Het lange Paasweekeinde
heeft geen onverwachte vor-
ming van een nieuwe rege-
ring met zich mee gebracht.
Integendeel, hetweekeinde is 'politiek gezien zeer rustig
verlopen. Vlak voor het wee-
keinde, donderdagmiddag,
vonden er wel gesprekken
plaats tussen de PNP en de
MAN en DP. Met deze twee
partijen is afzonderlijk ge-
sproken over het vertrou-
wens- conflict.

Woordvoerder Rufus
McWilliams van dePNP liet

weten dat door alle drie de
partijen bepaalde punten ter
sprake zijn gebracht. Met na-
me de PNP heeft deze gele-
genheid aangegrepen omver-
schillende meningsverschil-
len uit het verleden aan te
kaarten. Het lijkt er op dat
metbeidepartijen een tweede
gesprek noodzakelijk is. Ze-
ker in geval van het vertrou-
wens- conflict tussen de PNP
en DP omdat die kloof het
grootste is.

De resultaten van deze'eerste ronde' zullen dezeweek nog aan de wijkleiders
van de PNP worden voorge-
legd. Het was immers de
PNP- achterban dieopdracht
had gegeven voor deze ge-
sprekken. Dezelfde achter-
banzal aan dehand van dere-
sultaten moeten bepalen of
verdere gesprekken mogelijk
zijn en of samenwerking met
MAN ofDP haalbaar is.

De Amigoeberichtte aleer-
der over het gebrek aan ver-
trouwen in met name de DP
diebestaat bij de wijkleiders
van de PNP. Samenwerking
met die partij in een nieuwe
regering, lijkt een onmogelij-
ke zaak terwijl ook deconflic-
ten met deMAN in het verle-
den, hun sporenhebbennage-
laten.

Op de aanhoudende ge-
ruchten dateen Bestuurscol-
lege van de PNP met Frente
en SI officieus al gevormdzou
zijn, wilde McWilliams van-
morgen pertinent niet op in-
gaan. Hij liet weten dat het
met alle geruchten op Cura-
caomaar eensafgelopen moet
zijnomdat ditde onderhande-
lings- sfeer bepaald niet be-
vorderd. Uit goede PNP-
bronnen vernam de Amigoe
evenwel dat dit toch deenige
mogelijkheid.lijktte zijn voor
de PNP omdat de 'anti-sfeer'
tegen DP en MAN in de
achterban van degroene par-
tij, steeds groter wordt. "De
PNP is bereid om een rege-
ring tevormen opeenzo breed
mogelijkebasis", was het eni-'
ge dat McWilliams hieroverwilde loslaten.

Alhoewel ook MAN-
lijsttrekker Don Martina zalinzien dathet voor zijn partij
zeer moeilijk wordt om deel
uit te gaan maken van een
nieuwe regering, wilde hij
daarover evenmin iets losla-
ten. Een officiëleuitnodiging
van de PNP om de formatie-
mogelijkhedenmetdeblauwe
partij te bespreken, heeft
MAN nog niet gehad, liet
Martinadesgevraagd weten.

Uit Nederland had de de-

missionaire premier wel be-
richt ontvangen. Minister
Jan deKoning van Antilli-
aanse en Arubaanse Zaken
heeft een maand uitstel we-
ten te bewerkstelligen voor
het bezoek van een Antilli-
aanse delegatie om de extra
begrotingssteun te bespre-
ken. De Koning was niet er
gelukkig met het feit een de-
missionairkabinet in Neder-
landteontvangen, omdat zo'n
regering in feite geen toezeg-
gingenkan doen over nako-
mingvan de condities. Marti-
na liet weten dat de kwestie
vandaag in de ministerraad
behandeld zal worden. Hij
vermoedt dat alle andere mi-
nisters er, evenals hijzelf,
voor zullen zijn om dituitstel
teaccepteren.

Ook de PNP is daarvoor,
lietMcWilliamsdesgevraagd
weten. De groene partij is
evenwel vanmening datzelfs
alsbij een laterereis denieu-
we regering gevormd is, er
toch een zo breedmogelijk po-
litiek front naar Nederland
moetreizen. De nieuwe oppo-
sitie zou de nieuwe regering
dan moetenvergezellen zodat
het in Nederland duidelijk is
dat de bezuinigings- plannen
op de Antillen een volledige
politieke ondersteuning
hebben.

Geen groot verschil tussen volumebeleid en alternatiefPNP
Regering twijfelt aan offer-bereidheid ambtenaren

WILLEMSTAD—De Antil-
liaanseregering concludeert,
nahetvolumebeleid en het al-
ternatiefvan dePNPnaast el-
kaar tehebbengezet, daterei-
genlijk geen grootverschil is
tussen beide voorstellen. "Er
iswel eenzekerverschil inbe-
nadering, in optiek. Immers,
hoewel dePNP hetvolumebe-
leid — ten onrechte — afwijst
als 'louter financiële maatre-
gel'wordtdoorhetalternatie-
ve voorstel nu juisthetfinan-
ciële aspect 'extra versterkt
door haar voorstel om een
ontslagbeleid 'af te ronden'
meteen salaris- maatregel. Zo
opgezet lijkt het alternatieve
voorstel ook een grotere ze-
kerheid tebieden dathetbeg-
rotingstekort, althans opkor-
te termijn, wordt beperkt.
Daartegenover staat dat de
structurele aanpak van het
beleid wordtverzwakt."

In een uitgebreide analyse
worden de twee plannen doorde
Antilliaanse regering naast el-
kaar gezet. Daarbij wordt in het
kort weergegeven waar derege-
ring nu staat bij de uitvoering
van het'Equilibrio'en 'Adelanto'
plan. "Afgezien van enkele, op

zich reeds pijnlijke maatregelen— vooral bij het eilandgebied
Curacao (Semako en recent
DWD, Hulpkantoren)—is debe-
teugeling van het overheidste-
kort totnutoevooral naderbij ge-
bracht dooralgemenefinanciële
maatregelen: opschorting va-
kantie- uitkering, hetniet uitke-
ren van loonperiodieke verho-
gingen, beheersingvan materie-
leuitgaven enzovoorts. Wij kun-
nenop diemaniernietongestraft
doorgaan", aldus de regering.
"Dit zou immers leiden tot onge-
controleerde verpaupering van
het overheids- apparaat. Precies
in een tijd waarin de overheid
door de gemeenschap wordt aan-
gesproken op een effectieve bij-
drage aan het nationaal her-
stel."

gadering van de Staten voor in
gebed. Zij smeekten om Gods ze-
gen overonze democratie.

WILLEMSTAD-MgrW. Ellis,
bisschop van Willemstad(ui-

terst links), rabijn A.L. Peller
(midden) en domineeNI,.Smith
gingen vanmorgen tijdens de
plechtige, buitengewone ver-

WO6NSDAGRVOND - 6 APRIL
***************

"SMIKKELEN EM SMULLEN IN HET
BELLE TERRACE RESTAURANT"

***************Dit keer presenteren onze

I
enthousiaste chefs onder andere:

* Salmonrolls with caviar
* Creamy liver mousse with j—->truffles o jjr>;* Smoked scallopserved with^Cö * Ö Trt^ *. ochives-sauce /\fö (_k _£&■ Iff
* Salad „BelleTerrace" (Qf^&ZzÊÈÊifK
* Roast veal saddle 2=£T^PPl?s"f)
* Chickensautéservedincurry-sauce J~jF^^&*&?P?hi
' Riz Pilaw -^^^^sSb* Garden fresh vegetables Cal/ °^r/* Assorted home-made bread <<s^^-~~L rillll i* Nougat cake with drambui marina- IW'///ted bananas. - ~Mhéf ' 'Wi/j

I i M ********** MniiLiM^nni-.^ Jilive-Music. . ii*/11iiiMiMTtTniTlIJÏ5Ï»i«ïiïniLjJö/
Nariachis Solis ~,iiiiiiiiii«ufliiiiwiiii!iiuiiirt

cSAvila
Penstraat 130- WillemstadReserveringen: tel.: 614377

f^ buto arends
Mh^£\ praktijkopleidingen

«rub» arendstraat B tel. 23515
curacao acharlooweg 75 tel. 612470

Op Curasao start de volgende ISW opleiding:

MARKETING PRAKTIJK
(aanvang 9 april 1988)

binnen één jaar worden deelnemers vertrouwd gemaakt met de grondbeginselen
van het marketing-gebied.
Bel voor toezending van gratis informatiefolders: tel.: 612470.

MEYER TRAMSPORT

Telefoon 614766 Polarisweg

,

SERVICES J/
WIJ MAKEN VAN
ALLES SCHOON!
Telefoon: 76679.

k A

<tiso¥^<^stt^\lAi 612303/612201
wffe^^ Fokkerweg 50

EM THE WINDWARD
Ë251 ISLANDS BANK LTD.
WcSÊè&Q] a Subsidiary in St. Maarten of Maduro & Curiel's

~^r~ Bank N.V. has an immediate opening for an
experienced

CREDIT ACCOUNT /MANAGER
Candidates should meet the following requirements:

* Fluency in English and Dutch.
Knowledge of French recommendable.

* Good knowledge of all aspects of Commercial banking with
experience in Credit.

* Good interpersonal abilities.

For confidential consideration, please forward applications with
Curriculum Vitae to:

THE WINDWARD ISLANDS BANK LTD.
P.O. Box 220 - Philipsburg, St. Maarten.

Attn.: Managing Director

V :__ /
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BOGOTA — Bij guerrilla- ge-
weld in Colombia zijn tijdens de
Paasdagen zeker negen mensen
omgekomen. Het ginghierbijom
actiesvan de FARC- guerrilla.

BRENCHIE'S HARDWARE
OSTAD& SAN NICOLAS
"GARAGEDOOR SPECIALISTS"v J

De commandant van de mariniers-
kazerne Savaneta maakt bekend daterop dinsdag 05april, woensdag 06april
en op vrijdag08 april 1988van 07.00uur
tot 15.00uur een schcolschietoefening
gehoudenzalwordenophetterreinAna-
bui, terwijl er opdonderdag07april 1988
van 07.00 uur tot 15.00 uur een ge-
vechtsschietoefening gehouden zal
worden ophet terrein Califomié. Er zal
geschotenwordenmet scherpemunitie.
Het onveilig zeegebied bedraagt 4000
meter. Het onveiliggebiedaan landzijde
zal afgebakend worden met rode vlag-
genen waarschuwingsborden. .
VERHUISBOEDELI

Inpakkenen vervoeren alsmede 1
verhuizingen opAruba:
OFICINAMARITIMA

DE ARUBA
Tel.: 21622-21957

Windstraat 34 y

(£^) Caribbean Credit Corporation N.V.
A"SWII "^l X I PRESTAMO PERSONAL PA COSNAN CU BO KIER CUMPRA OF HACI

NOS OFICINA TA SITUA BANDA DI DRIVE-THRU DI .> C ..,TU ni »/n , wbI r* -LL ha i-i r> / m i/ LG. SMITH BLVD. 116lj^_ Caribbean Mercantile Bank N. V. te1:2427ó/2428ó/218?3 1/

RW MASTERCARGOinc

WWXw^^B* ftWtM" \JbI uairj ~\WE-\

FOR THOSE WHO THOUGHT
A GOOD FREIGHT SERVICE
IS AS SCARCE AS HENS' TEETH

Sem<*« >!SA Europe PuertoRkoTurecao Panama
■ Prop-Jet Aircraft

ODUBEIT "for ail
AVIATIOM your
CENTER flights

" tor BUSINESS - PRIVATE-
VACATION CARGO
AMBULANCE

* More than SO years experience
" Superb fleet of aircraft
♦ Choice of more than 10 aircraft

Reservation:
Raeervaoone'.

✓-/TVs. Offic* hours:Tel. 26975
rr -y\ After hours: Tel. 23080
AJI^L/getthe flying sentationyv^iz^ fly oduber aviation

—^Het Bestuur van de
STICHTING PROTESTANTS

CHRISTELIJK ONDERWIJS ARUBA
vraagt per 1 augustus 1988

een LEERKRACHT MAVO W
voor devakken WISKUNDE en/of

SCHEIKUNDE en of
ENGELS

met anderevakken kan een v.b. worden gevormd.

Vereisten: Volledigbevoegdonderwijzeren bevoegdheid
voor bovengenoemde vakken

Sollicitanten dienen belijdend-of dooplid van enig Protes-
tants Kerkgenootschap te zijn.
Sollicitaties met vermelding van curriculum vitae,
godsdienst, akten, referenties etc. binnen twee weken na
verschijnen van de advertentie aan het Bestuur SPCOA,
P.0.8. 389, San Nicolas, Aruba.

| aSubTda7lV~~ I
ENTERTAINMENT

/ l~éf-<-f..~. DESIGNED TO BE DIFFERENT )
\ <&-Pww^*\£ Weare the mostpopularDisco and entertainment \
l /^fflLliV' j complex inAruba. Our sound pounds andour lights /

/ v __J De beste Pizza haalt Ubij «_.~--m -~m _«. /
I I_G. Smith Blvd. " „.._... 1) Oranjestad, Aruba. AWAY TEL.: 33541 ><WMa4 /
\ Detopnightclub _ _. M .«.«W ~)( vanAruba Geopendvan 11.00 a.m. tot 06.00 a.m. \
( ~^fyü GOLDEN TULIP '/ ■ /IYI\ ARUBA CARIBBEAN) V>i#V RESORT & CASINO ,
l -Z^^^T VJt^ FANDANGO NIQHTCLUB

Floating Restaurant
ft/W/ JOHNNY

(onder nieuwe directie) « ,7V I**1***,feW \___ , f Ace by Stacey Marks and our fV zeer verzorgde rijsttafel. swingingHouse-band Ferrari. )
{ Open 11.00-middernacht. daily curtaintime 10.30 p.m. )
( Happy Hour 6.00 - 8.00 Ta- ~, „ expept Mondays. <) I IM

Club openfrom 9:00 p.m. till2:00a.m. )
{ly WeVer. Cover charge show-time$7.50 min.2 drinks 1
/ Forreservations please call33555 I
) Feest... jubileum... verjaardag... verloving, enz. \
( Dat viert ook U natuurlijk in <| WIJHEBBEN OOK )

CATERING SERVICE. €K_^^^m

} WW^tófö £ifisSs& Boerhaavestraat 4 )
) cuTvmk^l Tel.: 33928 )

Het Restaurant met Indonesische allures, \
zonderpretenties.

BOULEVARD THEATRE
i&n

Today at 8.15 & 9.15 ]
BORN IN EAST L.A.

I Comedy 18 yrs. )

DRIVE-IN
'STAR WARRIORS'

Today at 8.30 science - fiet. {
14yrs. I

j

fWiy^ CARIBBEAN MERCANTILE BANK N.V.

Wij hebben het voornemen binnenkortte verkopen:

EEN PAND
van massievekonstruktie onder hard dak, die gebruiktkan
worden als restaurant, koffiehuis, bierhuis, werkplaats en
magazijn, gelegen te Betonicastraat nr. 26.

Gaarne zullen wij in kontakt komen met belangstellenden.
Voornadere inlichtingenkunt Ubellen 23118-Caribbean
Mercantile Bank N.V. en vragen naar J. Wolter of J.
Maduro. —— ■

ARUBA BEACH CLUB/
CASA DEL MAR BEACHRESORT

has vacancies for
WAITERS and BUSBOYS

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

iWBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIiBaBMi___0«——"«■—-_,__„_,

(X We are looking lor an ft!

I EXECUTIVE HOUSE 1
m Situated in a good neighbourhood in $
«| Oranjestad or Hotel area. »

3 or 4 bedrooms and preferably with «J
«J large patio and/or pool. |

yjj For offers please call during office hours: B
| Mrs. S. Maduro |

Telephone: 26287 - 22174. |
J&SSSSbSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSK

f Verkrijgbaar bij de Arubaanse Boekhandelaren:

| ANTILLIAANS
I tt., t. «/«.ïu..- n Luis H. Daal \| Uitgave De WalburgPers Ted Schouten.

| De uitgave naar de gelijknamige televisie-serie die nu op TeleAruba elke
$ woensdagavond om 21.00 uur draait.
\\ Een boekvangrote waardevoor hetontstaan en de geschiedenisvan ARU-| BA, CURAQAO, ST. MAARTEN, SABA en ST. EOSTATIUS.
\\ Een boek met veel foto's en illustraties dat in elke huiskamer thuis hoort.| Nu bij deboekhandel en bij de distributeurVANDORP ARUBAN.V. ver-
I krijgbaar.

I van^jorp
I aruDa, mr. neteven ietsbeter.

JUSTRECEIVED:
UREA 45% & VAPORIZER
PROMO/FUG-OPEN
PROMO/FLAG-SALE
PROMO/FLAGE-WELCOME
BULBETTE & WHITE BULBS
CLEAR TULIP BULBS
FLICKER FLAME BULBS
GEMINIS WHITE BULBS
SCREW-IN FLUOR-COOL
WOOD FOLDING CHAIRS

BRENCHIE'S HOMECENTER
QSTAD&SAN NICOLAS J

TE KOOP BEBOUWD TERREIN BESTAANDE UIT EEN TWEETAL /V,
WONINGEN EN EEN BEDRIJFSGEBOUW MET OPSLAGRUIMTE.. V* A»
MOMENTEEL IN GEBRUIK ALS JUDELLA MINIMARKET. mD/"\
HET TERREIN EN DE GEBOUWEN LIGGEN TUSSEN OLDE BARNE- O/bVELDSTRAAT, KERKSTRAAT EN BLAUWESTEEG.
RUIME PARKEERGELEGENHEID IN NABIJE BUURT.
VOOR NADERE INLICHTINGEN GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN
MET ELP N.V. TEL: 26449.

/m, w- ,^--v^ t 1 TUP6UJ.A I ,~ _JJ--^»JrssßP^-

(Z) ZUNOCA
Schelpstraat nr. 58

*£§ "^ISO<tWKP'I '""Bi 'JWS' JÉ'3B SHORT I LONÜ

|k JK—« **^* r*"B| E4BC Afls. 4.405.00 4.495,00 .
jMOMttfti*»^ E4OG Afls. 3.755,00 3.815,00

fjKmMM^ f 'W%ppj| jggjg E3OC Afls. 3.000,00 3.060,00

E2SF Afls. 2.730,00 2.785,00

' EISB Afls. 2.145,00 2.210,00

P^li E9.98 NOT AVAILABLE AT THE MOMENT

$NB EBD Afls. 1.795,00 1.840,00

H 'CONFIABIUDAD

Het comité

Katholieke kerkhoven Playa
verzoekt eeniederdieopéénvan dekatholiekekerkhoven aan de
Boerhaavestraateen grafkelderheeft, die in slechteconditieis, of
een grafheeft met slechtseen kruis er opof zonderkruis,

vóór 1 september 1988
contact optenemenmetdepastoorvan Oranjestad. Na 1 septem-
ber houdt genoemd comité zich hetrecht voor grafkelders, diein
slechteconditie zijn, of bovenvermelde graven te verwijderen.V _. J

I "I"ffl ANTRACO ARUBA N.V.
FOR HER EXPANDING SYSTEMS DEPARTMENT

ANTRACO ARUBA N.V.
IS SEEKING FOR IMMEDIATE EMPLOYMENT

SYSTEMS SPECIALIST
REQUIREMENTS:
HAVO LEVEL
HE/SHE SHOULD BE WELL VERSED ON MI-
CROCOMPUTER SYSTEMS.. HAVE IN DEPTH KOWLEDGE OF PC-DOS
HAVE IN DEPTH KNOWLEDGE OF ACCOUNTINGPACKAGES
HAVE IN DEPTH KNOWLEDGE OF PRODUCTIVITY
PACKAGES
HAVE EXPERIENCE IN IMPLEMENTING FINANCIAL
ADMINISTRATIVE SYSTEMS
HAVE WORKING KNOWLEDGE OF NOVELL LAN
SYSTEMS
HAVE WORKING KNOWLEDGE OF HARDWARE
CONFIGURATIONS AND CONNECTIVITY
HAVE EXPERIENCE IN SYSTEMS DESIGN

ASSISTANT SYSTEMS SPECIALIST
REQUIREMENTS:
HAVO LEVEL
HE/SHE SHOULD BE WELL VERSED ON MI-
CROCOMPUTER SYSTEMS
HAVE IN DEPTH KNOWLEDGE OF PC-DOS
HAVE IN DEPTH KNOWLEDGE OF ACCOUNTING
PACKAGES
HAVE IN DEPTH KNOWLEDGE OF PRODUCTIVITY
PACKAGES
HAVE WORKING KNOWLEDGE OF HARDWARE

SALES AND MARKETING
REPRESENTATIVE

REQUIREMENTS:
HAVO LEVEL
TYPE DIPLOMA
FLUENCY IN PAPIAMENTO, DUTCH, ENGLISH
WE OFFER A GOOD WORKING ENVIRONMENT,
GOOD PRIMARY AND SECONDARY WORKING
CONDITIONS AND CAREER OPPORTUNITY.
PLEASE SEND YOUR CURRICULUM VITAE
DIRECTLY TO OUR OFFICES OR PASS BY OUR
OFFICES FOR AN APPLICATION FORM

ANTRACO ARÜBA N.V.
LG. SMITH BLVD.

ORANJESTAD, ARUBAL
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AGENDA
ARUBA

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

Telefoon: 24333.

Voorspoedgevallen na kantoortijd: 21639,
22950en 22316.
Pageboy: 127-743.

Bankrek. nr. 10.815.445Banco diCaribe.

POLITIE: 100.
ALARMCENTRALE: 115.
ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdagenkunnen iedere dagtussen 08.00-
-12.00/14.00-17.00uur worden opgegeven;
behalve opzaterdag. Alleen zoekertjes, die
op maandag en donderdagvoor 10.00 uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
1+11:20.15+21.15uur80m/n£ssfLA (18
jr.).
DRIVE-IN: 20.30uur Star Warriors (18 jr.).

BOTICA'S (nachtdienst)
Pabao brug-, del Pueblo, tel.: 22154.
Pariba brug: San Lucas, tel.: 45119.

WACHTREGELINGDOKTOREN
Oranjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord, Tanki
Leendert, Paradera en Sta. Cruz: dokterDe
Cuba, Santa Cruz 56, tel.: 25666.
Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokter J. Tromp, via CentreMedico San Ni-
colas, tel: 48833.
Kinderarts: dokter Bryson, tel.: 24254/
24300 (hospitaal).

CENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
Smith Boulevard, tel.: 21777): de wacht
heeft dokterN.Alvarez- Quezada, Venezue-
lastraat 21,tel.: 25050.

WIT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;Santa CruzenParadera:
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 of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op tebellen, tel.: 115)

TELEARUBA
DINSDAG: 18.00 Robolech II; 18.30
CNN international news; 19.30Political
program; 19.45Actualidad; 20.00Tete-
noticias; 20.30 Alt: «The Road again»;
21.00Forum: «Diabetis»; 22.00 Larry
Kingshow; 22.50Showbiztoday(CNN);
23.30 Sluiting.

WOENSDAG: 18.00 Thundercats;
18.30 CNN international news; 19.30
Profile of nature; 20.00 Telenoticias;
20.30BU VO-prgramma; 21.15Historia
Antiano: «Kabitu ta galina» (deel 3);
22.00 Larry King show; 22.50 Showbiz
today(CNN); 23.30Sluiting.

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

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00uurperdaggeopend(alleen geslo-
tenvan zondag 20.00 uur tot maandagmor-
gen 07.00uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
TAAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
/18.30-19.30uur.

KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
woünsdag geopend van 08.30-12.00 uur -Paardenbaaistraat 8 (boven).

PROJECTO EDUCACION PA ADULTO
(PEA): 19.30-21.30 uurcursus 'landbouw
voor gevorderden'-Landbouwstation Santa
Rosa.

BONBINIFESTIVAL: 18.30uur in Fort Zout-
man (optreden van kah'i orgel 'Mi Recuer-
do', Grupo TipicoKibrahacha en dansgroep
TheAlimah Aruba).

WOENSDAG
DIVERSEN
MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijdenmaandagt/mvrijdag van09.00-
-12.00/16.00-19.00 uur;zaterdagvano9.oo-
-12.00 uur.

STICHTING TOT BEVORDERING VER-
ANTWOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-
nea): dagelijks van 08.00-12.00/13.00-
-16.00uur - Medical Centre, Bemhardstraat
75, San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/
225.
Bij de praktijken in het WitGele Kruis- ge-
bouw: dinsdag 10.00-12.00uur teNoord 66,
tel.: 23425; 13.00-14.00 uur te Oranjestad,
Koningstraat/Emmastraat, tel.: 23168;
woensdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruz
39C, tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00
uurte Pampoenastraat 15, Dakota.
Centra di Barrio Dakota, Pampoenastraat
19,tel.: 23822; donderdag08.00-10.00 uur.
Dub Caiquetio, Paradera 47A, tel.: 24280:
dinsdag08.00-10.00 uur.
BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Ugoenweg 9A,
1e verdieping): iedere werkdag van 07.30-
-12.00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
spraakte makenvia tel.: 23145 of25111).

BIBLIOTECA NACIONAL (ope-
ninggtgden)
ANTILLIAANSE SECTIE, STUDIEZAAL
AFDELINGKRANT- EN TIJDSCHRIFTEN
maandag t/m vrijdag vanaf 07.30 uur (dt

Krant- en Tijdschriften- afdeling is ook tus
sen 12.00-13.30uur open).
UITLENING AFDELING: maandag,
woensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30-
-20.00 uur; dinsdagvan 09.00-12.00/13.30-
-17.00 uur: donderdag van 13.30-17.30 uur
('s morgens gesloten).
FILIAAL SAN NICOLAS: openingstijden
maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00/
13.30-17.00 uur; woensdagochtend geslo-
ten, in de middaguren geopendvan 12.30-
-19.00 uur, om 13.30 uur uitlenen van boe-
ken; van maandag t/m vrijdag van 08.00-
-12.00/13.00-17.00uurstudiezaalopenvoor
publiek

SHASA (Stichting Hulpaan Slechthorenden
Aruba), Engelandstraat (üonsgebouw t/o
Eagleclub), is dagelijks geopendvan 08.30-
-12.00/13.00-16.30 uur.

CENTRO KIBRAHACHA (dagverblijf
voor bejaarden): openingsuren dag-
verblijf: 08.00-12.00 uur; kantooruren:
07.30-12.30/14.00-17.00 uur - Piedra Plat
23 (tel.: 28159).

Vooral ten aanzien van drugshandel

Statenlid Bareno over
situatie Aruba bezorgd

ORANJESTAD — In een
brief aan deregering heeft
MEP- StatenlidGraceBareno
haargrotebezorgdheid uitge-
sproken over dehuidige situ-
atie opAruba, waar dehandel
in verdovende middelen
plaats vindt tot zelfs in de ge-
vangenis en scholen toe en
overvallen van gangsters op
Aruba worden gepland.

Ofschoon politie en douane
hun werk doen, ontkomen deze
personen of worden vrijgelaten.
Totovermaat lashetStatenlid in
de Amigoe, dat de politieboot
niet meer naar Aruba komt om-
datderegering deopdracht heeft
geannulleerd. Het Statenlid wil
van de regering zonder uitstel
weten wat er op Aruba gebeurt
en wat deregering denkthierte-
gentegaan doen.Als deregering

niet zonder uitstel geëigende
maatregelen neemt, dan zijn de
gevolgen, vooral ten aanzienvan
de verdovende middelen, niet te
overzien, aldus het Statenlid.

De Amigoe tekenthierbij aan,
dat in deAmigoe nimmer heeft
gestaan, datderejering deorder
van de politieboot geannuleerd
heeft. Wel heeft er jnde Amigoe
met stevigekoppen gestaan 'Po-
litieboot voor Arubakomt later.
Aruba heeft een dergelijke boot
niet geweigerd, alleen moest die
boot inhet systeempassenen on-
der meer ook onderhoud en be-
manning beschikbaar zijn. Na
overleg met experts is men in-
middelsmetdebouw van depolï-
tieboot begonnen en komt deze
dus later naar Aruba dochdeor-
derwerd nimmer geannuleerd.

Comeback van Faustina Frank

Oud-minister sluit
zich aan bij PPN

ORANJESTAD—Ex-PPA-
ministervan OnderwijsFaus-
tina Frank maakte in een ver-
klaring bekend, dat zij weer
inde actievepolitiek isterug-
gekeerd. Toen zij vijftien jaar
geleden in de politiek ging,
was ditom tehelpenenooknu
weer wilzij dehelpende hand
bieden.

Zij besloot hiertoeomdat Aru-
ba in dezetijden vanherstel iede-
re positieve hulp nodig heeft. In
haar verklaring zet Faustina
Frank uiteen, datmeer danvijf-
tig procent van debevolking uit
vrouwen bestaaten dat het goed
is te zien, dat thans twee vrou-
wen dccl uitmaken van de Sta-
tenvan Aruba.

Voorts maaktezij bekend, dat
zij na vele overwegingen beslo-
ten heeft zich bij de Partido Pa-
triotico Nacional (PPN) van Ed-
dy Werleman aantesluiten, om-
datzij in deze partij de ware pa-
triotische geestziet. Datwaswat
haar jaren geleden ook aantrok
tot depolitiek.

Tenslotte doet Faustina
Frank een beroep op devrouwen
vanAruba om zich meer in te la-
ten metzaken dievan invloed op
het dagelijks leven zijn. "Neem
de tijd, luister enkijk rond voor-
dat gij een opinie vormt. Laat
niet anderen een opinie voor U

vormen", aldus ex-minister
Frank bij haar terugkeer in de
Arubaanse politieke wereld alslidvan de PPN.

Principe-besluit gevallen

WEB naar Lago-terrein
ORANJESTAD — De rege-

ring heeft in principe beslo-
ten, dathetWater- en EnergieBedrijf (WEB) van Balashinaar het Lago- terrein te Se-
roe Colorado gaatverhuizen.Hiermee zou vijfjaren ge-moeid zijn. Minister Don
Mansurbevestigde ditprinci-
pe- besluit van deregering,
waarvan de ingestelde com-
missie de detailsnogmoetuit-werken.

Uit het overzichtvan de direc-
teur van het WEB, die ook voor-
zittervan de Studiecommissie is,
is gebleken, dat op een bedrag
van honderdmiljoen florin die
nodig zijn omhet WEB oppeil te
brengen door verhuizing naar
hetLago-terrein tien miljoenflo-
rinkan wordenbespaard. Minis-
ter Mansur vertelde dat voorts
bij hetprincipe- besloot meetel-
de, dater danweer meer activi-
teit in SanNicolaskomt. Als het
WEB verhuist, kan hetBalashi/
SpaansLagoengebied tot toeris-
tischgebiedworden uitgebouwd,
waar nu reeds voor dekust van
Balashi het aantrekkelijke Pal-
meiland ligt.

Het WEB- hoofd, ing. Chenco
Yarzagaray, verklaarde aan de
pers, dat inderdaad groen licht
was verkregen van de regering
om het WEB- bedrijf naar Seroe
Colorado teverhuizen. Ditzal in
fasen geschieden, waarbij in
eerste instantiegezorgd zal moe-
ten worden, dat van de Lago
overgenomen energiecentrale
weer in bedrijfwordt gesteld.De
verwachtingen zijn, dat de ver-

huizing zijnbeslagzalkrijgenin
drie tot vijfjaar.

HetWEBwordtwel intwee be-
drijvenverdeeld,éénvoor depro-
ductieen het andere voor de dis-
tributie. Tweeman vanhet WEB
gaan op het Lago- terrein wer-
ken, waar twee kleinere aanne-
mers-bedrijven het werkvoor de
opbouw zullen verzorgen. Bij
iedere bedrijf werkt vijftien
man. Ookkomt er eenhoofdaan-
nemer waar 35 mensen zullen
werken. Het WEBte Balashi zal
geheel ontmanteld worden. Wat
nog gebruikt kan worden, gaat
naar hetLago- terrein.

Bonbiní-festival
ORANJESTAD — Het

Bonbinï Festival van vanavond
staat in hetteken en demuziek
vankah'i orgel. Deboventoon zal
gevoerd worden doorkah'i orgel
Mi Recuerdo en zullen verder
ook nog optreden: Grupo Tipico
Kibrahacha en dansgroep The
Alimah Aruba. Ook ditmaalzul-
len destands methandenarbeid-
artikelen, Arubaanse hapjes en
debarvanDivi Divi Beach Hotel
niet ontbreken. Hetfestival be-
gint om halfzeven in Fort
Zoutman.

Van Aruba vertrokken

Mc Guire
niet meer
welkon

ORANJESTAD —De voor-
malige casinobeheerder Mic-
key McGuire, die onder meer
werd aangehouden bij de in-val die de politie kortgeleden
in hetCaribbean Palm Villa-
ge deed, is afgelopen wee-
keinde met zijn echtgenote
van Aruba vertrokken.

Hem is aangezegd Aruba niet
meer aan te doen. McGuire isdelaatste jaren nogal in het nega-
tieve nieuws geweest. Hij be-
heerde negen maanden een casi-
no zonder werkvergunning en
was onder meer de man die door
zijn uitlatingen de FTA ac zaak
tegen ex-minister Berlinski aan
het rollen bracht. Na derecente
aanhouding werd hij enige da-
gen later op last van de Officier
van Justitievrijgelaten, diegeen
aanwijzingen vond hem nogver-
der aan te houden.

In de afgelopen week zou hij
nogmaals door de politie ver-
hoord zijn, terwijl hem tekennen
werdgegeven dathijArubadien-
de te verlaten, hetgeen hij afge-
lopenzondag deed.

SLECHTE MENTALITEIT
Volgens de MEP- berekenin-

gen was er begin 1986 toen de
regering de macht overnam een
achterstand aan waterrekenin-
genvanruim 14.5miljoenflorin.
Het verwijt van de AVP, dat de
MEP niet gezorgd heeft, dat de
waterrekeningen werden be-
taald en de meters niet afgeslo-
tenwerden, wijst deMEP van de
hand dooropte merken,datmen
wel een slechte mentaliteit
moesthebben gehadom in diefi-
nancieel moeilijke tijden de wa-
termeters aftesluiten.

Ook vindt hij, dat de minister
van Economische Zaken zich
niet aan de toezeggingen, in de
Staten gedaan, houdt, dat de ab-
onnees de gelegenheid krijgen
om hun achterstand in te lopen,
dooriederemaandeennieuween
een ouderekening tebetalen. Nu
wordt anders gehandeld.

GESCHENKEN
Zowel premier Eman als mi-

nisterVos sprak zijn voldoening
uit om de drievoudigekampioen
in hun midden te hebben, dieui-
teindelijk tot ons koninkrijk be-
hoort en daarom Aruba ook de
nodige trots geeft. Premier
Eman dook nog even in zijn stu-
diejaren enbekende, dat schaat-
sen altijd zijn favoriete sport in
Nederland was geweest, vooral
toenKees Verkerk hetwereldre-

cordop detienduizend meterver-
beterde.

De voorzitter van het Olym-
pische Comité, Dooley Tromp,
ASU-voorzitter Hans Zaandam,
baseball- voorzitterGaby Illdige
eneenvertegenwoordiger van de
schermsport boden nadat pre-
mier en minister Vosplakkaten
en boeken hadden aangeboden
ook geschenken aan in de vorm
van speldenvan dedesbetreffen-
debonden.

FANTASTISCH
Yvonne van Gennip dankte

voor deze hulde, diebij haar erg
in desmaak wasgevallen. Daar-
na bleef zij nog enigetijd bijeen
om met verschillende sporters
van gedachten tewisselen.

OpdeAmigoe-vraag hoe zij op
het idee was gekomen om naar
Arubatekomen, terwijl toch met
drie gouden medailles de hele
wereld voor haar openlag, yer-
telde zij, dat hef Ciska Janssen— devroegere vrouw van Harry
Janssen—isgeweest, diehaaral
enige malen aanspoorde eens
naar Aruba te reizen, dat een
prachtig eiland was. En nu was
heter danvan gekomen, waarbij
en Arie de Jong medewerking
vanvelen kregen. Zij vond Aru-
ba een fantastisch eiland, genoot
iedere minuutvan haar verblijf
en zou er zeker nogwel eens te-
rugkomen.

De volgende morgen —Goede
Vrijdag— liep zij in alle vroegte
met de 'Comision Hubentud
1985'naar dekapel vanAlto Vis-
ta, waar dekruisweg werd gebe-
den.Yvonne van Gennip, diebe-
kend staat als een zeer gelovig

mens, waarover het Elsevier-
weekblad afgelopen week haar
voorpaginaenhoofdartikel wijd-
de 'Schaatster naast God', nam
actiefdeelaan deze geloofsgetui-
genis van de Arubaanse jeugd,
diein hetkader van de strijd te-
gen de verdovende middelen
stond.

MEP-leider Nelson Oduber:
Regering crimineel met
inning waterrekeningen

ORANJESTAD — MEP-
leiderNelsonOduberisniette
spreken over het feit, dat de
regering- Eman nu tracht om
deruim tweeëntwintig mil-
joenflorin achterstallige wa-
terrekeningeninzestig dagen
te incasseren. Hij noemt dat
een criminele houding van de
regering.

Hijwijst erop,dathetnietzo is,
dat de abonnees niet wilden be-
talen, maar de financiële situa-
tieopArubadrong henin eenpo-
sitie, datzij nietkonden betalen.
In 1986 was het zelfs zo, dat de
abonnees vier tot zeskwitanties
ineens hebben ontvangen.

VOOR GEKGEHOUDEN
Voortszou de ministervanFi-

nanciën bij de begrotings- be-
handeling hierover verklaard
hebben, datiedereen betaaltwat
hij kan betalen. Oduber is van
mening, dat ook hier weer de
regering de bevolking voor de
gekheeft gehouden.

Intussenheeft deregering aan
achterstallige betalers een brief
doen uitgaan waarin staat dat
wanneer derekeningen niet be-
taald worden men het risico
loopt, dat de meterwordt wegge-
haald. De minister van Finan-
ciënkrijgt daarbij het verwijt te
horen, dathij eenEuropees- Ne-
derlandseontvanger lietoverko-
men, omdat de Arubaanse ont-
vanger de mensen te menselijk
behandelde. Nimmer werd de
Arubaanse bevolking op zulke
wijzebehandeld, aldus deMEP.

Mogelijkbrandstichting

Woning
uitgebrand

ORANJESTAD —Kort na
half acht werd maandaga-
vond brand ontdekt in een
woning aan deReamurstraat
in Oranjestad, waarin ver-
moedelijk twee broersruzie
met elkaar hadden.

Toen er rookontwikkeling uit
een der kamers werd waargeno-
men, werden politie en
brandweer gewaarschuwd. Niet
voorkomen kon worden, dat de
woning geheel uitbrandde. De
mogelijkheid van
brandstichting wordtniet uitge-
sloten. De politie onderzoekt de
zaak.

In San Nicolas werdzaterdag-
nacht een 36-jarige man aange-
houden, die vermoedelijk meer
afweetvan een brand ineen hou-
ten woning aan de Berehein-
straat te San Nicolas die hele-
maal in vlammen opging. De
man werd meteen twee liter fles
benzine en lucifersaangetroffen.

TOPSPORTSTER: GENIET VAN ELKE MINUUT VAKANTIE
Aruba huldigt drievoudig Olympisch kampioen

Yvonne van Gennip is present
bij bidtocht naar Alto vista

ORANJESTAD—Opeenvoudige— Yvonne van Gen-
nip had niet veel van vertoon — doch harteüjke wijze
werd de drievoudige Nederlandse schaatskampioen,
Yvonne van Gennip, doorregering en sportbonden ge-
huldigd. Bij debehuldiging benadrukte Yvonne, daton-
danks datzijeen ster isgeworden,zij zichzelfwilblijven.
Zij vertelde hoe het steedsweertrainen was geweest, af-
wisselend metziekzijn en dan ineens lukthet.

Op Goede Vrijdagliepzij in al-
le vroegte met de Arubaanse
jeugd naar de uit 1750 dateerde
Alto Vista- kapel, waar zij deel-
nam aan dekruisweg, die in het
kader stondvan destrijd van de
jeugd tegen gebruik van verdo-
vende middelen. Yvonne, die
overmorgen weer naar Neder-
land terugkeert, waar zij een
operatie aan haarpols moet on-
dergaan, noemde in een gesprek
met de Amigoe Aruba een fan-
tastisch eiland, waar zij zeker
nogwel eens terugzal komen.

In een besloten groep, onder
wie premier mr Henny Eman,
minister voor Sportzaken Watty
Vos, de voorzitters van het
Olympisch Comité, ASU,
sportbonden en IDEFRE kwam
men donderdagavond in
Temptation ofthe Beach bijeen,
waaronderleidingvan mevrouw
Alice van Romondt een kleine
huldiging plaats vond. Hierbij
waren ook enige jongeren aan-
wezig, die recentelijk bepaalde
prestaties ophunnaambrachten
alsmede de kunstzwemsters die
ook naar Olympische Spelen
gaan.

Lottoprijs
veertig mille

ORANJESTAD — Bij de
laatste trekking van de Aru-
baanse Sportlotto in deoude stijl
had geen der inzenders de vier
nummers goed geraden. Deze
waren 1-5-8-27. Hierdoor bleef
deeerste prijsvan ’.20.080,65in
depotenzal deeersteprijsvan de
nieuwetrekking- stijl—waarbij
de prijzen verhoogd worden —’.40.080,65 gaan bedragen.
Voor de tweede prijs waren er
119 deelnemers die drie num-
mers goed hadden en ieder
’.52,10 zullen ontvangen.,

Aan slot van Boca Grandi-dag

Jeugdige Statiaanse
sportman verdroken

SANNICOLAS—De sport-
activiteiten, die op tweede
'PaasdagteBoca Grandi geor-
ganiseerd werden in het te-
ken van destrijd tegen verdo-
vende middelen, kreeg een
triest einde toen omstreeks
vier uur de uit Statius af-
komstige George van Putten
(17) in hetwater vermoedelij-
ke kramp kreeg en verdronk.

De gehele dag hadden de acti-
viteiten te Boca Grandi veel
mensen getrokken. Na afloop
bleefnog een groep achter om te
gaanzwemmenen tewachten tot
deverkeersdrukte voorbij was.

Onder hen bevond zich de ze- "ventien- jarige leerling van de
Dr Maarten Luther Kingschool,
die gingzwemmen. Op een gege-
ven ogenblik zou hij kramp heb-
ben gekregen. Toen hij om hulp
riep, werd dit in eerste instantie
niet au serieux genomen, doch
toen hij niet meer boven kwam, .'
werd alarm geslagen. Toen het .
slachtoffer boven waterwerd ge- ,
bracht, was geen hulp meer
mogelijk.DrPonsé constateerde
de dood.

George van Putten was een
studentvan Statiuswaarzijnou-
derswoonden. Hij stond opAru-
ba bekend als een eerste klas
sportsman, was topscorer in de
basketball- competitie, speelde
eerst inLittle League en daarna -inhet AA-klasse- teamThrillers'
en maakte deel uitvan de Aru-'
baanse baseball- selectie. Hij j
speelde twee jaargeleden met de ;
Arubaanse jeugdbaseball- selec- [
tic in Peru. Hij woonde bij fami-
lie in deVillage.

IMmaculata-jeugd
brengt 4500 florin
bijeen in Vasten

SANTA CRUZ — Een be-i
drag van vijfenveertighon- '
derd florin brachten leerlin-!
genvan de ImmaculatieHuis-
houdschool te Santa Cruz bij-
een met diverse acties in de
Vastentijd.

Ditbedragwerdwoensdag aan
zuster Philotea van 'Ambiente
Felice' overhandigd, die bijzon-
der dankbaar was voor deze bij-
drage van de jeugd. Hetbedrag
werd overhandigd nadatde T

lingennaarA'
trokken om daarc
bidden.

TRUNITARIA
DRUGSTORE

Dakota Shopping Paradise
Tel.: 22450

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

Bekijk onze wekelijkse specials
met goedkopeprijzen.

NOORD—In hetkader van de
strijd tegen de drugsorganiseer-
de de 'Comission Hubentud '85'
op Goede Vrijdag een bedevaart
metkruisweg naar Alto Vista.De
drievoudige Nederlandse Olym-
pische kampioene, Yvonne van
Gennip, en haar vriend Arie deJong(ziefoto)haddenzich bij de-
ze manifestatievan deArubaan-
se jeugdaangesloten. I ■■■■■■■I ■!■ --T

li'ilt Uitslag
Trekking

g"**jf" 131 maart 1988

£XL 8
Marlboro ""e cl*ii *^' ____________
Eerste prijs: 20.080.65 florin

geen winnaar
Tweedeprijs: 119 winnaars

ieder 52.10 florin
Volgendetrekking

volgens nieuw systeem
14/4-88

Eerste prijs: ’. 40.080,65

Met complimenten van:
Superior Tobacco Co.

ORANJESTAD -Inde persoon
van onderinspecteur Shon

Fe Krozendijk (rechts) kreeg het
Arubaansepolitiekorps een nieu-
wepolitie- woordvoerder, die de
taak van onderinspecteur Vi
Marten overnam. Hij werd
geïntroduceerdbij depers doorJ.
van derStraaten.De scheidende
woordvoerder werd dank ge-
brachtvoorzijngoedecontact met
depers, waarbij de nieuwepoli-
tie- woordvoerder alle succes
werd toegewenst. Hopelijk krijgt
hij van de leiding voldoende rie-
men beschikbaar om met de
persboot behoorlijk en open te
kunnen roeien.

"J_wê^%mr\ Voor het onl

Afwikkelen va

Alle foto's

7TÏCHECKPOINTVl/1 COLOR
Columbusstraat en Harmsbuilding

Uw beroepsfotograaf
Maak vast Uw afspraakvoor

Communie Foto's

f Dienstverlening*s^^
meteen

Persoonlijkkarakter

<__>
IBSBSk

Beatrixstraat 34
Tel. 22720

Reis- en Bagage-
verzekering v
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Onderdeel van PBA-wereldkampioenschap

Hi Winds officieel
erkend als toernooi

ORANJESTAD—Het Aru-
ba Hi-Winds Committeeheeft
zowel verleden als ditjaarge-
trachtofficiëleinternationale
erkenning te krijgen voor de
Hi-Winds Pro-Am. Dit is ge-
lukt.

Het internationale windsur-
fing gebeuren van Aruba is
thans als een officiële race er-
kend door de Professional Bo-
ardsailors Association (PBA),
datgeldt voor het wereldkampi-
oenschap World Tour 1988. Ver-
leden maand was executive di-
recteur van de PBA, Terry Wy-
ner, op Aruba die deze officiële
erkenningbevestigde. Tijdens
de Boatshow '88 in Düsseldorp
heeft een van de promotors van
deAruba Hi-WindsPro-Am, Ru-
ben Croes, met Wyner alsmede
het bestuur van dePBA voor de
affiliatievan Aruba gesproken.

Dit jaar wordt de PBA World
Tour inelf landengehouden met
in totaal vijftien races en Aruba
is nu een van de landen. Als on-
derdeel van deze internationale
erkenningzal dePBA Aruba in-
ternationaal propageren en zor-
gen dat beroeps- windsurfers
van naam op Aruba present zul-
len zijn.

MEER PUBLIEK
Het organiserend comité op

Aruba is reeds aan het overleg-
genmet Antracoen Setaromeen
ultramodern perscentrum te
krijgen, geheel uitgerust met
computers. Ditmaal zal iedere
dag een persconferentie worden
gehoudenom depers op dehoog-
te te stellen van uitslagen enz.
De verwachtingen zijn dat de
wedstrijden opAruba meer deel-
nemers en publiek zullen trek-
ken dan ooit tevoren.

TV-programma over
suiker-ziekte

LIMA— Bij een aanval van
de Sendero Luminoso guer-
rilla in hetstadjePanaoin Pe-
ru zijn zeker vijftien politie-
mannen om het leven ge-
komen.

Ongeveer honderd guerrilla-
strijders, aldus de politie, over-
vielen in Panaoop 240kilometer
ten noordoosten van de hoofd-
stad Lima een politiebureau. In
datbureau waren vijftigagenten
aanwezig. De guerrilla- mensen
zagen kans munitie en wapens
mee te nemen. Er raakten bij de
actie ook drie agenten gewond.
De andere agenten onder wie de
commissaris en zijn assistent
zijn spoorloos verdwenen.

ORANJESTAD — Tussen ne-
gen en tien uur wordt vanavond
voor TeleAruba een voor-
lichtings- programma over de
ziekte 'Diabete mellitus' uitge-
zonden. Hieraan werken mee:
dokter T. Lm (huisarts), Sonia
Kappel (dieëtiste), zuster Pou-
rier- Henricus (hoofdzuster Wit
GeleKruis) en Ingratia Vrolijk-
Webb (suikerpatiënt).

ORANJESTAD — De Ama-
teur Baseball Bond Aruba (AB-
BA) houdt zijnbuitengewone le-
denvergaderingopdonderdag21
april om half acht in het Lago
Sportpark. Op de agenda staan
onder andere: financieel verslag
1987, het financieel beleid en de
verkiezingen van vier be-
stuursledenom ontstanevacatu-
res tevullen. De ledenhebbentot
en met 14april detijd omkandi-
datente stellen.

ORANJESTAD- De Aruba
Womensclub had in het afgelo-
pen weekeinde druk met het be-
zoek van de internationale presi-
dente van deGeneralFederation
of Womensclub, Phyllis V. Ro-
berts, die op haar rondreis door
hetCaribisch gebied ook Aruba
aandeed. Ingezelschap van voor-
zitsterEnid Croes- Marugg en
Marie-Thèrèse Croes bracht zij
(ziefoto) een bezoek aan waarne-
mend gouverneur mr Maximo
Crocs. Voordatde internationale
presidente Aruba verliet, werd
nog een vergadering met het be-
stuur van de Arubaanse delega-
tie gehouden, een rondrit over
Aruba gemaakt met bezoek aan
bejaarden- paviljoen in Oran-
jestad.

InParijs
Arubaan met
cocaïne gepakt

ORANJESTAD -De Aru-
baanse zakenman G.T. — die
destijds ook betrokken was
by hetkioskenproject op het
voormalig Plaza Supermar-
ketterrein—is in Parijs aan-
gehouden, toen hij zes kilo
cocaïnebij zich zou hebben
gehad.

Op Aruba zijn de autoriteiten
nietopdehoogte van ditgeval.T.
zouArubavia Curasaonaar Sint
Maarten zijn gereisd en van-
daaruit naar Parijs zijn gevlo-
gen. Voordat hij vanuit Parijs
naar Nederlandkon doorreizen,
werdhij aangehouden.

ORANJESTAD-Voordeße-
stuurs- gebouwen te Oranjestad
ging donderdagmiddag het 26
miljoen dollar Harbourtown
Swainwharf- project met onder
meer 240 hotelkamers van start.
Foto's: het fraaie Pelikan Wa-
tersport zeilschip 'Topaz', waar
vanafhonderden ballons delucht
ingingen. Initiatiefnemer Bob
Swain metgeneral managerLeo
van Veen en de ministers Booi,
Mansur en Eman, die ieder een
ingelijst afbeelding van het pro-
jectontvingen.
" Gedurende de bouwfase vin-
den 250 mensen direct en twee-
honderd indirect werk, zoals
Glennßoblesvan deArubaßank
tijdens een persconferentie ver-
telde. Als het project gereed is,
vinden vierhonderd mensen
werk. De initiatiefnemer heeft
reeds één miljoen dollar gestort,
terwijl Interbeton nv, die hetpro-
jectzal bouwen,eveneens één mil-
joeninvesteerde.

Harbourtown krijgt een casi-
no, winkels, cafetaria's, restau-
rants, een openlucht- theater en
een strandmetwatersport-facili-
teiten. Swainbracht dankaan de
regering onder leiding van pre-
mier mrHennyEman die vanafhetbegin achterhetproject stond,
alsmede deArubaBank, diemee
hielp bij definanciering en het
verlenen van hypotheek.

Tafelbel voor
jarige Staten

DEN HAAG —Een in
brons gegoten tafelbel (ge-
wicht 1,5kilo) ishetgeschenk
van het Nederlandse parle-
ment voor de Staten van de
Nederlandse Antillen.

De viering van het gouden
jubileumwordt bijgewoond
door een delegatie uit beide
Kamers der Staten-
Generaal. Voor de Tweede
Kamer maakt voorzitter Dol-
manen voor deEersteKamer
ondervoorzitter Heijne
Makkreel deel uitvan de Ne-
derlandse delegatie.

ZAKENVARIA
EWALD BIEMANS, general
managervan het Manchebo/Bu-
cutiHotel, en GerryPepermans,
manager van het Talk of the
Town Hotel, hebbenrecentelijk
een bezoek gebracht aan de In-
ternationale toeristenbeurs in
Berlijn. Zij stonden in de stand
vanAruba, waar diverse instan-
ties reclame voor Aruba als va-
kantie- eiland maakten. Niet
minder dan 146 landen waren
vertegenwoordigd, waaronder
23.000 reisagenten, die veel be-
langstelling voor deArubastand
toonden. BiemansenPepermans
waren na terugkeer op Aruba
van mening, dat dezebeurs van
grootbelang is om devoorAruba
zonodige contacten te leggen.

HET VRACHTSCHIP 'Scha-
kenborg" van de Nordana Line,
vertegenwoordigd door Maduro
and Sons Aruba, heeft de eerste
lading — ongeveer 780 ton —werktuigen en bouwmaterialen
voor de bouw van het Ramada
Renaissance Hotel opArubabin-
nengebracht. De hoofdaanne-
mer van debouw is Beico Spa in
Italië in samenwerking met on-
deraannemersopAruba. De ma-
terialen en machines zullen in
dertien partijen vanuit Italië
naar Aruba verscheept worden.
Voor de NordanaLine, die onder
Deense vlag vaart, is het de
eerste maal datmen Aruba aan-
doet.

Instituto di
Cultura viert
tweede lustrum

ORANJESTAD — Plannen
bestaan om het tweede lustrum
van het Institute di Cultura —dat een vaste plaats in de ge-
meenschap heeft ingenomen —met de nodige activiteiten te
gaanvieren.

Onder meer zal getrachtwor-
deneengeëigendenaamvoorhet
woordje 'brassband' te vinden.
Het begrip brassband werd in
1960 door Arnold Beyde en Sam
Hodge geïntroduceerden tot op
heden gebruikt. HetInstituto óÜ
Cultura is van mening, dat het
na28 jaartochwel tijdwordt, dat
er een eigen Arubaanse naam
voor brassband komt. Indien
men een idee heeft voor een goe-
de Arubaanse naam, dan kan
men dezebij Instituto diCultura
aanhetIrausquinplein (naast de
pastorievan dekatholieke kerk)
inzenden.

WASHINGTON — Op verzoek
van koning Fahd hebben de VS hun
ambassadeurHoran teruggeroepen.
Ditnadat dezeambassadeureen offi-
cieelprotest had ingediendover de
aankoop doordezeGolfstaatvan Chi-
nese raketten voor middellange af-
stand.Hij was in september op deze
post benoemd. Het isvoor heteerst
datdit gebeurtopverzoekvanSaudi-arabic. Fahd kon kennelijk niet
opschieten metHoran.

*****
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BEKENDMAKING
De Commissaris vanPolitie op Curacao

MAAKTBEKEND
dat in vervolg op een eerder hieromtrent gedane publikatie, de
politie metingangvan 6april 1988een aanvangzal maken metde
OPSPORING VAN PERSONEN DIE
door destrafrechteronherroepelijk totéénofmcci geldboeteszijn
veroordeeld en deze geldboetes nietbetaald hebben.
De vrije mogelijkheid tot betaling van achterstallige boetes blijft
uiteraard bestaan voor degenen die hieraan vrijwillig willen vol-
doen , teallentijde bij dewachtcommandanten van dePolitiewacht
aan hetWilhelminaplein, dePolitiewacht teRiffort (Otrabanda) en
van dePolitiewachtteRio Canario, alsmede gedurende kantooru-
ren ten Parkette van de Officier van Justitie aan het Wilhelmina-
plein.
Personen die ingaande 6 april 1988 nog steeds de betaling van
geldboetesverschuldigdzijn,zullen doordepolitieworden opges-
poord en onverwijld aangehouden teneinde te worden overge-
bracht naar het Huis van Bewaring voor het ondergaan van de
hechtenis diedeboetevervangt.
Willemstad, 31 maart 1988.

De Commissaris van Politie.

OPENBARE VERKOOP
Op woensdag 13 april 1988 des voormiddags om 10 uur zal ten
overstaan van mr. M. van derPlank, notarister standplaats Cura-
cao, of diensplaatsvervanger tezijnen kantoreaan de Schottegat-
weg Oost 191 in hetopenbaar aan de meestbiedendewordenver-
kochtex artikel 14van de Eilandsverordeningvan 12 juni1953op
de uitgifte in erfpacht van gronden toebehorende aan het Ei-
landgebied Curacao (Afkondigingsblad Curacao 1953, nummer
29):

het tot 18 oktober 2034 lopend recht van erfpacht op
een perceel grond, groot 700m2, gelegen in het derde
districtvan Curacao, bekend alsBlok Akavel nummer8
van het verkaveiingsplan "Tera Corra", nader om-
schreven in meetbriefnummer 65van 20februari 1974,
metdedaaropaanwezige funderingvan een woonhuis.

De erfpachts- en veilingvoorwaarden liggenter inzagetenkantore
vanondergetekende vanaf8 dagen voor deveilingen houdenon-
dermeer in dat iedere bieder gehouden is terstond een bankga-
rantie of andere vorm van zekerheid ten genoegen van het Ei-
landgebied Curacao te stellentot nakomingvan zijn bod.

Mr. M. van der Plank
notaris
Schottegatweg Oost 191
Tel.: 616833.

OPENBARE VERKOOP
Opwoensdag,2o april 1988 desvoormiddags om 10uurzal
ten overstaan van ondergenoemde notaris of diens waar-
nemer, te zijnenkantore aan deSchottegatweg Oost 191,te
Curacao, in het openbaar worden verkocht krachtens on-
herroepelijke volmacht ex artikel 1203 lid 2van het Burger-
lijk Wetboek derNederlandse Antillen:

twee percelen grond, gelegen in het Tweede Dis-
trict van Curacao op PARADIJS, ter grootte van
respectievelijk 595m2 en 258m2, nader omschre-
ven in meetbrieven respectievelijk nummer 118
van 9 mei 1968 en nummer 82 van 12 april 1948,
methet op diepercelen grondgebouwde,plaatse-
lijkbekend als Paradijs nummer 6B en al hetgeen
verder daartoe door aard, bestemming of natrek-
king behoort.

Deveilingvoorwaardenzullen ter inzage tenkantore van de
ondergenoemde notaris liggen vanaf acht dagen voor de
veiling. Deze voorwaarden houden onder meer in dat van
iedere bieder geëist kan worden een onherroepelijke
bankgarantie over te leggen, welketenminste gelijk dient te
zijn aan het bedrag van zijn bieding vermeerderd met de
veilingskosten.

Mr. M.van der Plank,
Notaris.
Schottegatweg Oost 191
Tel.: 616833.

POS CHIQUITO -Op Eerste
Paasdagzegende debisschop van
Willemstad, mgr Wim Ellis, de
nieuwe Santa Famia- kapel te
Pos Chiquito in. Dit geschiedde
ondergrotebelangstelling van de
bewoners, die sinds 1972 iedere
zondag terkerke gingen in dena-
bijgelegen school. Het was in die
tijd, dat de toenmalige pastoor
Van VeenRobbydeKort verzocht
een commissie te vormen om een
eigen kapel te bouwen. In maart
1985 legde mgrEllis de eerste
steen voor de bouw waarmee een
investering van ruim tweehon-
derdduizendflorin wasgemoeid.

S FHjSI fintillean Computer Institute
Fokkerweg 52 - Phone: 616580

| Registration Now in Progress!!!
Days : Monday-through-Thursdays

Time : 6 p.m. td 8 p.m.

Courses : Basic programming in Dutch or in English

Lotus 1,2,3 Beginners andAdvanced

e&\. ~\ DBase 111 + Beginners andAdvanced

fcflF-A" J\:\ Appreciation course, wordprocessing

Öf'-\wß\\ Systems Analysis etc.a!;:\»\
__^k X~Z^ ror more information pass by or call.
W*+m^<&ss^ We are 'ocated at Fokkerweg 52, Tel.: 616580.
JN^J^illPH Courses will start weekof May 3,1988.
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ba) van Onderwijs en van gede-
puteerde Tolinchi Pietersz
(Frente Obrero i Liberashon).
Sint Maarten was wel vertegen-
woordigd door de secretaris van
het eilandgebied, Vacquilin
Connor.

Aanwezig warennagenoeg al-
le oud- voorzitters van Staten,
vertegenwoordigers van deAl-
gemene Rekenkamer, het Hof

van Justitie, enkele vertegen-
woordigersvan deconsulaten, de
Kamer van Koophandel en Nij-
verheid, devakbonden en school-
besturen en een aantal buiten-
landse gasten.

Erwas gerekend opeengroter
aantal buitenlandse gasten,
maar enkelen hebben toch ver-
stek latengaan.Zoals devoorzit-
ter van het Congres van Colom-
bia, de voorzitter van het
Congres van de Dominicaanse
Republiek, devoorzitter vanhet
Europees parlement en de voor-
zittersvan de Senaat en van het
Congres van de Verenigde Sta-
ten. De voorzitter van deEerste
Kamer der Staten- generaal liet
zich vertegenwoordigen door de
onder- voorzitter Heijne
Makkreel.

Veranderingen op stapel
Wetgevingsproces niet
geheel naar zin Staten

WILLEMSTAD — "De Sta-
ten zijn niet geheel tevreden
met dewijze waarophet wet-
gevings- proces,afgezien van
de wet' olijke procedures,
zich de afgelopen jarenheeft
ontwikkeld. Van de zijde der
Statenzal danook alles inhet
werk worden gesteld om dit
proces indetoekomst inbete-
re banen te leiden." Dat
bracht Staten- voorzitter On-
ofre Bikker onlangs naar vo-
ren tijdens een lezing voor de
Antilliaanse Juristen-vereni-
ging inhetkader vanhet vjjf-
tigjarige bestaan van de
Staten.

Onofre Bikker gaf een kort
overzicht van degang vanzaken
rond de totstandkoming van
wetgeving, en concludeerde dat
dit niet optimaal verloopt. "Zo-
welvanregeringszijde alsvan de
kant van deStaten moet alles in
het werk gesteld worden opdat
het schriftelijk verkeer tussen
regering en Staten met betrek-
kingtot ontwerp- lands-verorde-
ningennaar buitennieteen slor-
dige indruk weergeeft. Er zal
voor gewaakt moeten worden

dat tijdnoodonsniet dwingt wet-
sprodukten door de molen te ja-
gen, daartoe genoodzaakt door
een vastgestelde tijdslimiet, zon-
der dat een gedegen voorberei-
ding voor deopenbare behande-
ling heeft plaatsgevonden. Het-
geen ons overkomen is in de
laatste weken van 1985tervoor-
bereiding van de status aparte
voor Aruba, mag zich niet meer
voordoen", aldus Bikker.

Hij deed een aantal aanbeve-
lingen om het wetgevings- pro-
ces in detoekomst beter te laten
verlopen. Zo zei Bikker dat de
stukkenmaaral tevaakbij dein-
diening van wetsontwerpen bij
deStaten,nietcompleetzijn. Bij-
lagen waar dan naar verwezen
wordt, zijn niet bijgesloten. Er
moet op toegezien worden, dat
dit in de toekomst verandert.

Ofschoon er geen wettelijke
verplichting toe bestaat, achten
de Staten het gewenst om tege-
lijk met een aangeboden wet-
sontwerp, het advies van de
Raad van Advies te ontvangen.
Eveneens willen de Staten ver-
anderingbrengen in deprocedu-
re dat bij initiatief- ontwerpen
van de Staten, deRaad van Ad-
vies vóóraf wordt gehoord, eve-
nals dat nu voorgeschreven is

voorwetsontwerpenvan derege-
ring. Momenteel wordt deRaad
van Advies bij dergelijke wet-
sontwerpen, pas achteraf ge-
hoord. De regering is echter al
om medewerking gevraagd om
hier verandering in te brengen.

De problematiek rond inter-
nationale verdragen, zal ook
door de Staten bij de regering
worden aangekaart, zo bleek uit
de speechvanBikker."Derol die
de Staten van de Nederlandse
Antillen momenteel vervullen
bij de goedkeuring van interna-
tionale overeenkomsten die uit-
sluitend Antilliaansebelangen
raken, mist naarhet oordeel der
Statenreële betekenis." De An-
tilliaanse regering zal daarom
gevraagd worden om de Ko-
ninkrijks-regering tebenaderen
met hetverzoek om de mogelijk-
heid te onderzoeken om in ge-
meenschappelijk overleg een
ontwerp- rijkswet op te stellen
met regels voor de goedkeuring
van internationale overeen-
komsten die uitsluitend gelden
voor de Nederlandse Antillen.
Dat zou de eigen status van de
Nederlandse Antillen in het in-
terstatelijk verkeermeer dantot
dusverre het geval is, tot uit-
drukking brengen,aldus
Bikker.GENEVE — De SU is er tegen dat

de VS na het sluitenvan een vredes-
verdrag voor Afghanistan wapens
blijft leverenaanhetIslamitisch ver-
zet aldaar, zo zei de SU- gezant Ko-
serjev diemetzijnVS-collegaPeckin
Geneve hetoverleg volgdetussen Af-
ghanistanen Pakistan olv VN-bemi-
delaar Cordovez. SU- Buitenland-
ministerSjevardnadze zei dateen Af-
ganistan-verdrag ookgetekendkan
worden alsde VS niet langer als ga-
rantie- machtwillen optreden. Pa-
kistan liet eerderweten dateen der-
gelijke mogelijkheidnietin aanmer-
kingkomt. Sjevardnadzekwamvoor
"eenwerk-bezoek"inKabul aan.Het
hervatte gesprek in Geneve staaton-
derdrukvan dezeeis, omdat dekans
nu groter is dat de SU een akkoord
onder VN- auspiciën verwerpt.

EX-Pemex-directeur:

ben onschuldig

MEXICOSTAD— De voor-
maligedirecteurvan hetMex-
icaanse staatsoliebedrijf PE-
MEX JorgeDiaz Serano heeft
geweigerd in te gaan op de
vermindering van zijn straf
wegensfraude. Dezebeteken-
de namelijk dat hij daarmee
nagenoeg zijn vrijheid her-
kreeg. Hij gaat liever in be-
roepbij hethofvanjustitie, de
hoogste rechtsinstantie van
hetland.

Diaz Serano zei ten diepste te-
leurgesteld te zijn over het von-
nis en de hem opgelegde straf
"omdat ik volledig onschuldig
ben". Hijverklaarde ditaanjour-
nalisten toen hij de uitslag van
derechtszaak hoorde waarbij hij
werd veroordeeld tot het betalen
van 58,7miljoen dollar als scha-
de- vergoeding met daarnaast
nog een boete van honderddui-
zend pesos.

BIJNA VRIJ
De voorzitter van het hofwel-

ke zijnzaak behandelde,Vivente
Munguia, bepaalde dat de straf
van tien jaargevangenis tot vy'f
verlaagd werd. Hij zit op het
ogenblik vast in een strafgevan-
genis van de Mexicaanse hoofd-
stad. Deze straf was hem opge-
legd wegens frauduleus hande-
lenbij deaankoopvantwee sche-
pen voor Pemex. Met dit vonnis
indehandkan hij inaanmerking
komen voor vrijlating onder
borgtocht. Hem wacht echter
nog een rechtszaak wegens be-
drogby de fraudulente aankoop
van de twee Pemex schepen. Dit
betekent dat hij niet meteen de
gevangenis kan verlaten. De
maximum- straf welke hij kan
krijgen voor het nog niet be-
rechte misdrijf bedraagt twee
jaar.

MORELE CAMPAGNE
Diaz Serano was de grote man

by Pemex tijdens de olie- bonan-
zavoor Mexico,namelijk in deja-
ren 1976 tot 1981. Hy is een der
functionarissen uitderegerings-

?eriode vanpresident JoseLopez
ortillo en was een der figuren

die de dupe werden van de cam-
pagne van de huidige regering
omhetmorelepeil innetopenba-
re leven op een hoger niveau te
brengen. De mandieindertijd in
zynolie-functie multi-miljonair
werdzei dat het hem met alleen
gaat om zijn vrijheid als
staatsburger maar ook om het
"historische oordeel" dat in een
vonnis nu eenmaal over hem
wordt uitgesproken . Hy gaf de
verzekering dat hij de gevange-
nis niet zalverlaten vooraleer is
vastgesteld dathij helemaal on-
schuldig is aan de hem aangew-
reven zaken.

Arena:
fraude

SAN SALVADOR — Vol-

Sens de rechtse partij ARE-
f A welke deonbetwiste win-
naar werd bij de in El Salva-
dor gehouden verkiezingen
zou er geknoeid zijn bij het
hertellen van de stemmen in
twee provincies.

Arenazegt er zekervan te zijn
de absolute meerderheid te heb-
ben gekregen in het parlement.
Na de eerste telling kwam men
uit op 34 van de zestig zetels in
een parlement dat tot heden toe
onder leiding van de christen-
democraten stond. Bij de hertel-
ling echter kwam de Centrale
verkiezings- raad tot de conclu-
siedatArenadertigvandezestig
zetels hadbehaald. AlsArena op
zijn standpuntblijft staan zullen
de stemmen voor een derdekeer
geteld moeten worden.

Minister Rozendal wil
spoedig onderhandelen
over meerbedrag

WILLEMSTAD—DeAntil-
liaanse minister van Verkeer
en Vervoer, Frank Rozendal,
wil op korte termijn afspra-
ken maken over de wijze,
waarop deafrekeningvan het
meerbedrag van de Suri-
naamse Luchtvaart- maat-
schappij (SLM) aan deAntilli-
aanse Luchtvaart Maat-
schappij (ALM) zal plaatsvin-
den.Deministerhoopt dat de-
ze maand de Surinaamse en
Antilliaanse luchtvaart- dele-
gatieskunnen vergaderen te-
neinde tot voorstellen te ko-
men. Zo luidt het antwoord
van minister Rozendal in
antwoord op detelex van zijn
Surinaamse collega W. Grep
van afgelopen dinsdag over
hervatting, respectievelijk
voortzetting van devluchten
tussen Curacao en Suriname
per 1 april 1988.

De minister steltvoor dat het
maximum aantalpassagiers per
vlucht evenals andere wensen
ten aanzienvan debepalingen in
de slotakte, onderwerp van be-
spreking zijn bij dekomende on-
derhandelingen tussen beide
luchtvaart- maatschappijen. Hij
wijst er evenwel op dat de ALM
ten aanzien van het maximum
van 150passagiers pervlucht bij
voorbaat al ineen ongunstigepo-
sitie verkeert, aangezien het
aantalzitplaatsen in deDC9-30
en DC 9- 80 maar 145 bedraagt.
De minister gaater dan ook van
uit, dat de bestaande overeen-
komst voorlopig gehandhaafd
blijft, totdat de uitvoerende

luchtvaart- maatschappijen
hierover overeenstemmingheb-
benbereikt.

Verdervormt de controle van
dewerkelijk in Suriname gerea-
liseerde verkopen een punt van
overleg. Vroeger gebeurde dit
doordeCentraleBankin Surina-
me. MinisterRozendal heeft er
geen bezwaartegen dezelfdepro-
cedure weer in te voeren. De-
zelfde controle zal dan ook moe-
ten worden toegepast voor de
werkelijke in de Nederlandse
Antillen gerealiseerde verko-
pen, aldus ministerRozendal.

Met detoezegging van minis-
ter Grep, dat op jaarbasis
700.000 dollar beschikbaar zal
worden gesteld en dat de ALM
maandelijks deviaverkopen ge-
realiseerde opbrengsten tot een
maximum bedrag van 60.000dollar per maand kan overma-ken, beschouwt minister Rozen-dal het deviezen- probleem metbetrekking tot het betalen vande doordeALMinSurinamever-kochte passages grotendeels tezijn opgelost. Op basis van detelexberichtenvanaf19februarizullen deSLMen deALMvoorlo-pig één vlucht per week met
maximaal 150 passagiers per
vluchtkunnen maken.

De minister heeftvorige weekal aan de ALM meegedeeld dat
met de aanvang van geregeldevluchten op Surinamebegonnen
kan worden. Vandaag vergadert
de directie hierover. Naar deALM- woordvoerder Robin Vis-
ser meedeelde zijn de vooruit-
zichten nu dat de ALM opPara-
maribo gaat vliegen.

GEBEDEN
MgrEllis was deeerste dieeen

gebed uitsprak, in het Papia-
mentu. Hij vroeg om Gods zegen
voor diegenen, die door het An-
tilliaanse volk zijn gekozen om
als leider opte treden. Dominee
Smith sprak aanmerkelijk uit-
gebreider. Hij deeddat in de Ne-
derlandse taal. Hij vroeg God om
hulp voor hethuidigeparlement
en om hulp bij deoplossing van
detoekomstige problemen.

Smithvroeg om kracht, zodat
de democratischebeginselen ge-
handhaafd kunnen blijven. Hij
sprak dehoop uit, datde Neder-
landse Antillen zich als natie

meer en meer mag ontwikkelen,
zowel voor het geestelijke alshet
materiële welzijnvanhetvolk.

Rabijn Peller ging in op de
overeenkomsten tussen het
geestelijke en het wereldlijke
leiderschap. Hij hoopte, dat het
immer zo mag blijven, dat we
begrip opbrengen voor elkan-
ders verschillende meningen
principes. Peller: "Moge God on-
ze leiders helpen bij het bewan-
delen van de democratische
weg". Gezamenlijk zegenden de
drie geestelijken deaanwezigen:
"Shalom, Peace, Amen".

Bolie van Leeuwen schrijft
subliem 'Teken van Jona'

Bezwerende tekens uit zee,
terug naar het bedorven paradijs
doorHANS J.VADERS

IN EEN SMERIGE, mod-
derige achterafstraat van
Port-au-Prince -vuilnisbelt
allervuilnisbelten van deCa-
riben- sterft, de longvliezen
als eenrood-witte vlinder uit
de doorschoten borstkas ge-
klapt, een onfortuinlijke
plunderaar in de stinkende
goot tegenover de Toyota-
dealer.lntussen grendelt de
nerveuze militie van luite-
nant-generaal Henry
Namphy, zelf gepropageerd
opvolger van Baby Doe, die
andere kleurrijke crimineel
uit het uitgeteerde
Haïtiaanse schimmenrijk, de
achterbuurt Bel Air af en
schietmet Israëlischemachi-
ne-pistolen zonderwaarschu-
wing op alles wat zich meent
temoetenbewegen.

En dan is daar mijn eigen,
striktpersoonlijke paard van
Johannes, het bleek-magere
paardvan deapocalyps, en die
daarop zat, zijn naam was dedood. Het paard stond stram
tussen de als waanzinnigen
vurende soldaten en bekeek
me nauwlettend, maar zon-
derenigspoorvanmededogen
in detrieste ogen.

Niemand ontloopt zichzelf
in hetleven. De mens, deGod
in het diepst van zijn ge-
dachten, voert vanaf zijn ge-
boorte de dood met zich mee
als een lichtbruin moe-
dervlekje in de zoete kom
achter het sleutelbeen. In de
'act'van dekleine dood wordt
de mens verwekt, bij de ge-
boorte begint het werkelijke
sterven.

BOELI VANLEEUWEN
...subliem boek...

TAMBOER
De 19e eeuwse, doortijdge-

noten nogal controversieel
gevonden schrijver Henry
David Thoreau, de eerste
Amerikaanse staatsburger
dieweigerde een deelvanzijn
'defensie-belasting te beta-
len, omdat die werd gebruikt
voor deonderdrukking van de
indianen, stelde eens: "Wan-
neer een mens nietin de pas
loopt met zijn kameraden,
dankomt dat wellicht omdat
hij een andere tamboer hoort.
Laat hij hetritme aanhouden
dathij beluistert, van hoever
het ook mogekomen, hoe af-
gewogenhet ookklinke".

Deze omschrijving slaat in
ieder geval op de door de au-
teur Boeli van Leeuwen ge-
schapen romanfiguren. In
zijn nieuwe boek 'Het teken
van Jona', meer geloofsbelij-
denis dan roman pur sang,
treft de lezereen al watouder
wordende Curacaose schrij-
ver, wiens bleke, schonkige

Eaard van Johannes in het
olstvan de nacht langzaam

doorzijn gepijnigdeziel stapt.
"In de palm van mijn hand
voel ik het oude harttraag en
moeizaam slaan: doffe
paukslagen op een versleten
membraam". En wat is dan
nog de zin van onze ex-
istentie? Want overpeinst de
schrijver "het maakt alle-
maal geen moer uit, ikben op

weg naar het eindeen allebi-
bliotheken puilen uit van
boeken".

PARADIJS
Maarer gloort hoop aan de

einder. InPunda, ophetplein
aan de voet van dat
merkwaardige standbeeld
van Doctoor Moises Frumen-
ciodaCosta Gomez,kruist de
getekendeschrijver het leven
van de schatrijke Zuid-
Amerikaan(voor geld is alles
te koo:) JuanCarlos deAlta-
mariuo, die juistmet desleep-
boot Cachalote (potvis) en de
mysterieuze vrouw Laila de
Curacaose haven is binnen-
gelopen. Tijdens een tweede
ontmoetingredt de schrijver
dezein Christus-wit gestoken
moderne meester over leven
en dood.

De schrijver ontvangt de
klemmende uitnodiging om
met de 'Cachalote', die godde-
lijke, astrologische 'whale-
fish' die iedereen zonder aan-
ziens despersoonsopslokt, de
reis naar Balboa te maken,
het bedorven paradijs dat
door Juan Carlos in tijd van
zeven jaar geordend en ge-
structureerd is. Tijdens de
eerste dagen van de zeereis
(de zee is deoorsprong van al-
les, dezee is ons allermoeder)
kotst de schrijver, als de pro-
feet Jona geborgenin de buik
van deboot, zijn ziel en zalig-
heid uit. Op de vierde dag

volgt de loutering, de totale
bevrijding. "De wereld was
opnieuw geschapen".

Inprachtige, ronduit fasci-
nerende passages schildert
Boeli van Leeuwen nu de
tocht per grote landrover van
schrijver en JuanCarlos door
het immense oerwoud. Juan
Carlos, de Onassis-achtige
technocraat, blijkt zijn aards
paradijs omgebouwd te heb-
ben tot een mensentuin,
wijkplaats en reservaat voor
een boos en overspelig ge-
slachtvan opgejaagden, 'god-
delijke walvissen' die in hun
eigen landinklooster, gevan-
genis of gesticht opgeborgen
zouden worden om voorgoed
te verdwijnen.

HOLLANDERS
De Staten- voorzitter be-

schreef vervolgens in een zeer
uitvoerige toespraak degeschie-
denis van de Staten: "Toen de
Hollanders in 1634, dusruim
350 jaargeleden, hierop het Ei-
land derReuzen (Isla de los Gi-
gantes) voet aan wal zetten, de
Spanjaarden verdreven en voor
hun scheepvaart en handel een
prachtig centraal punt hadden
gevonden, dachten zij niet aan
democratie, die toen zelfs in hun
eigen Verenigde Provincies nog
niet bestond".

Bikker: "In ditverband en met
deze bijzondere herdenking ishetwel nuttig erop te wijzen, dat
de Hollandse vlag langer over
onze eilanden wappert, dan in
meer dande helft van het huidi-
ge Nederland!"

De Staten- voorzitter be-

schreef het belang van Curacao
en deoverigeAntillenin de strijd
om onafhankelijkheid in onze
buurlanden. Hij ging in op de
handelwijze van de toenmalige
Koloniale Raad enhij schetstede
strijd, dieer is gevoerd om te ko-
men tot eenalgemeenkiesrecht.
Onder andere noemde hij in dit
verband mr M.F. (Doktoor) da
Costa Gomez, die in zijn proef-
schrift "het wetgevend orgaan
van Curagao samenstelling en
bevoegdheden bezien in hetka-
dervan de Nederlandsekolonia-
lepolitiek" gepleit heeft voor de
invoering van het algemeen
kiesrecht.

OORLOG
De voorzitter van het Antilli-

aanseparlement memoreerde de
donkere dagen van de .Tweede
Wereldoorlogen de steun die Ne-
derland in die dagen van de An-
tillen mocht ontvangen. Daarna
haalde hij het ontstaan van de
politieke partijen aan en de wis-
selingenvan de 'macht' na soms
verrassende verkiezings- uit-
slagen.

Ook het Statenlid dr E.
Jonckheer, die later gedurende
vele jaren minister- president
zouzijn, werdnietvergeten in de
toespraak vanBikker. En uiter-
aard ginghij uitgebreidin op de
totstandkoming van het Sta-
tuut, op 15 december 1954.

"Bi wil hier opmerken dat we
thans onder ons missen devoor-

maligeledenvan Aruba. Deson-
danks nu die scheidingrealiteit
is geworden, wens ik onze Aru-
baanse broeders het allerbeste
toeen hoop datwij samen zullen
blijven werken alsvrienden, als
goedeburen, alsbroeders", aldus
Bikker over de verkryging van
de StatusAparte van Aruba.

Hij ging in op depogingen die
de afgelopen jarenzijn gedaan
om het Antilliaans parlement
uitzijn isolatie te halen doorhet
lid worden van meerdere regio-
nale organisaties. Die pogingen
beginnen nuvruchten afte wer-
pen, evenals het contact dat is
ontstaan tussen de drie parle-
menten van hetkoninkrijk.

Bikker herinnerde aan devele
hoge gasten, die het Antilliaans
parlement heeft mogen ontvan-
gen gedurende deafgelopen vijf-
tigjaar. Hoogtepunten waren de
koninklijke bezoeken: "In de af-
gelopen jaren heeft dit parle-
ment het voorrecht gehad vier
staatshoofdenvan hetbevriende
nabuurland Venezuela in deze
zaal temogen ontvangen".

VERSTOTING
Zoverkomt het echterniet-

...De vrouw Laila, Lilihu, de
Lilith van Jesaja, deeerste in
het duister gebleven vrouw
van demens Adam, tracht de
schrijver te verleiden in het
beroemde Farolito-bordeel,
"waar zelfs eens een No-
belprijswinnaar heeft ge-
werkt". De erfzondeherhaald
in de hoerenkast. "En mijn
angstschreeuw sneed door de
bedorven ruimte van hetbor-
deel: 'Juan Carlos, ayudame'.
Danvolgt deverstotinguitdit
tot hel verworden paradijs.
"Juan Carloskeek strakvoor
zich uit...Hij had zijn schuld
aan mij gedelgd: we waren
quitte".

En dan is er dekatharsis:
Keep smiling. Organiseer een
groots, spontaan feest voor de
eigenCuracaosemensentuin.
Live with your sorrow, in the
ruinsofyour life.De schrijver
beseft nu dat "zijn komende
doodnietmeer zalzijndanhet
afleggenvaneenvergaan om-
hulsel, het stofzal zich weer
voegenbij deaarde, dezielzal
omhoog stijgen om gelijk te
worden aan Hem, die ik heb
gezien".

Wederom heeft Boeli van
Leeuwen een overtuigend,
diepzinnig boek geschreven
over deultieme vraagvan het
verlangen en de zin van het
menselijkbestaan. 'Hetteken
van Jona' laat zich -ook in
haar bijzondere, soms trieste
humor- lezen als een bloem
die opengaat. Het is een zeer
spiritueel boek over hoop en
verlangen geworden mettal
van onvergetelijke passages.

Boeli van Leeuwen, Het
teken van Jona, Roman
175 pag., Uitgeverij: In de
Knipscheer.

MENGELE
In dit jungle-laboratorium

van heilige,hoer, oorlogsmis-
dadiger, idealist, indiaan,re-
volutionair en Eldorado-
zoekerè laCabeza deVaca, de
SpanjaarddiedoorKoning en
Kerk naar Tejas gezonden
werd om het goudopte halen,
maar slechts kannibalis-
tische indianen vond, seinen
deze verworpenen eenduidi-
ge, waarschuwende te-
kens...Het masker, de perso-
na, is in dezetragische Griek-
15e eenakters in feite overbo-
dig geworden, dochwordt ge-
koesterd als het leven zelf
door dit volkje van geteken-

den, die zonder uitzondering
ophun weg hetpaard van Jo-
hanneshebben gezien. Het le-
ven herleid totrekwisiet.

Het is het naakte bestaan
als bezwerend teken gegrifd
in een oeroud Noors walvis-
been ofals devergeeldefotog-
rafie van SimonWiesenthal,
de bejaarde Weense nazi-
jagerineen oude zaterdagbij-
lagevan 'El Diario deBalboa.
Zolang Simon leeft zal de we-
reld de lugubere Mengele's
van Zuid-Amerika niet ver-
geten. Door hem worden deze
criminelen inhunbestaanbe-
vestigd.

Het credo van Van Leeu-
wen is onomstotelijk: leder
mensleeftineen doorhemzelf
geschapen realiteit, waarbij
het noodlot uiteindelijk niet
te omzeilen valt. "Waarschu-
wingen worden gegeven om
ze ademloos aan te horen en
daarna in de wind te slaan:
het ongeluk is onontkoom-
baar".

Juan Carlos verzamelt en
spaart de als wrakhout op de
wonderlijke kust van Puerto
Negro aangespoelde walvis-
sen van onze maatschappij en
het is slechts een open vraag
of deze gereserveerde 'fi-
lantroop' de afgeleefde, mor-
sigeschrijver metzijnkapotte
tennisschoenen, verschoten
fluwelen jasals van een ar-
tiest en zijn grote, breedge-
rande hoed niet op termijn
had voorbeschikt als
nieuwste 'raraavis' in zijn af-
geschermde rariteiten-
kabinet.

ERVARING
Bikker aan het einde van zyn

hecht doorwrochte toespraak:
"Wij beseffen dathet nog een he-
le tijd zal duren eer wij met val-
lenen opstaan doorervaringwij-
zer zullen worden om tot eenbe-
terfunctioneren van onze parle-
mentaire democratie te ge-
raken".

"Panta Rhei. Alles stroomt.
Alles gaat verder. Wij ouderen
zullen plaats moeten maken
voor een nieuwe generatie, die

het goede dat wij gegeven heb-
ben zullen behouden en het nog
beter maken. Dit vertegenwoor-
digend lichaam moet nu in deze
vorm dejeugdleren hoehet later
te doen, niet alleen indachtig de
spreuk van hetKoninkrijk "Je
Maintiendrai" maar ook in-
dachtig die van een bevriende
natie: 'Togetherwe aspire,toge-
ther we achieve". Alleen door
nauwe samenwerking komen
wij deproblemen te boven".

Bikker "Wij zullen ook in de
toekomst de wereld het bewijs
leveren, vooral devrije naties in
de regio, dat democratie bij ons
iets heiligs is, iets onver-
woestbaars en dat wij in staat
zynhetgoedeuitbeide werelden
te coördineren, dankzij onze be-
volkings- samenstelling, dank
zij onze scholen, dank zij onze
mentaliteiten deaardvan debe-
volking".

"Wij zijn dataan onze samen-
levingverplicht. Moge eenieder,
mogeelklidditinzienenhieraan
zijn volledige medewerking ver-
lenen". AldusBikker, dievervol-
gensdeaanwezigenin hetPapia-
mentueninhet Engelstoesprak.

FOTOGALERIJ
Daarna vond in degangenvan

het Staten- gebouw de opening
plaats van een foto- galerij, met
ondermeer deportrettenvan alle
voorzittersvan deStaten. InFort
Nassau kregen de buitenlandse
gasten vanmiddag een lunch
aangeboden door de voorzitter
van de Staten. Vanavond vindt
in deBallroom van het CurasaoCaribbean Hotel een receptie
plaats.

(vervolg vanpag.3)

Bikker bij viering 50 jaarStaten ..
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32 Gelekaarten in hetPaas-weekeinde

DS 79 naar eerste
divisie gedegradeerd

DEN HAAG—De eerste be-
slissing in de eredivisie is ge-
vallen: DS '79 keert een jaar
nadathetpromoveerde weer
terug naar de eerste divisie.
In het Paas-weekeinde leden
de Dordtenaren twee neder-
lagen(Groningen 0-4 en AZI-
-2), waarmee hun lot bezegeld
werd. Somber gaat het erook
uitzien voor FC DenHaag, dat
eenkeer in actiekwam, maar
bij Feijenoordverloor: 1-3.FC

Twente verdrong met twee
winstpartijen Feijenoord van
de derde plaats maar de
Enschedeèrs hebben metdrie
wedstrijden meer gespeeld
slechts twee punten voor-
sprong op de Rotterdam-
mers.

In het dubbele programma,
PSV en Ajax speelden maar één
wedstrijd in verband met deEC-
wedstrijden van komende
woensdag, boekten slechts twee
clubs, FC Twente en AZ, twee
overwinningen. Na winst in de
thuis-wedstrijd tgegen PEC
Zwolle (3-0) walste deoostelijke
formatie in Haarlem over de
ploegvanDickAdvocaatheen: 5-
1.Haarlemwaskrachteloos door
de inspanningen, die het twee
dagen daarvoor tegen PSV had
geleverd. De Eindhovenaren ze-
gevierden slechts met 1-0 door
een treffer van Kieft. PSV kan
het komend weekeinde de
landstitel prolongeren bij eigen
winst en puntverlies van Ajax.

Engelsche clubs in EC
Uefa beslist
na EK-finale

LONDEN — De Europese
Voetbalunie (Uefa) zal niet
eerder dan 25 junibeslissen
over deterugkeer van deEn-
gelseclubsin deEuropese be-
kertoernooien. Die dag is in
München de finale van het
Europees kampioenschap
voor landenteams.

De Uefa was eerst van plan de
beslissing te nemen tijdens de
bestuursvergadering op 3 mei in
St. Andrews(Schotland). Hetbe-
stuurwil echter eerst zien hoe de
Engelse supporters zich gedra-
gen tijdens het toernooi om het
Europees kampioenschap in de
Duitse Bondsrepubliek.

De Engelse voetbalclubs wer-
den voor onbepaalde tijd uit de
drie Europese toernooien ge-
weerd na het Heizel- drama in
Brussel inmei 1985. VoordeEu-
ropa-cupfinale tussen Liverpool
en Juventus vielen bij een bot-
sing tussen Italiaanse en Engel-
se fans 39 doden.

VERLIESSPARTA
De vijftien wedstrijden wer-

den bezocht door 90.000
toeschouwers, waarvan er 3000
gratisbij Sparta-AZ op deSchie-
tribune mochten in verband met
het 100-jarig bestaan. Sparta
kon datjubileumoverigens geen
luister bijzetten, want het zeer
matige duel werd door een
strafschop van Oosterveer vlak
voor rust beslist.

De Rotterdammers speelden
toen al met tien man, omdat
Snoei van hetveld was gestuurd
wegens het uitschelden van de
slecht leidende scheidsrechter
Bulthuis. Het angstige AZ ver-
dedigde ondanks de numerieke
meerderheid alleen maar de
voorsprong.

Snoeiwas niet deenige dieeen
rode kaart zag. Dat overkwam
ook Kevin Young van FC
Utrecht in het duel tegen PEC
Zwolle. De Brit brak bij de over-
treding tegenVanderWaart bo-
vendien zijn been.

Op 5 en 7 augustus

Flamengo in
Amsterdam-713

AMSTERDAM — De voet-
balkampioen van Brazilië,
Flamengo uitRio de Janeiro,
speelt in de 14e editievan het
internationale clubtoernooi
van Amsterdam.

Flamengo telt zes internatio-
nals, onder wieEdinho, Renato,
Andrade, Jorginho enZe Carlos.

Eerder werden door organisa-
tor Jack van Zanten Ajax en
Sampdoria uit Italië al voor
Amsterdam 713 gecontracteerd.
Voor de positie van de vierde
deelnemer is Real Madrid nog
steeds in beeld. Van Zanten on-
derhandelt al jaren met de
Spaanse grootmacht. Hij ver-
wacht dat de club van Beenhak-
ker echter voor het toernooivan
Rotterdam zalkiezen, datook op
5en 7 augustus wordt gehouden.

32 GELEKAARTEN
In totaal werden 32 gele kaar-

ten getrokken, een gemiddelde
vanruim twee per duel.BijPEC -
FC Utrecht vielen er alleen al
vijf. Zaterdag gebeurde dat ook
bij PSV - Haarlem. FC Utrecht
was wat dat betreft 'topscorer'
met acht gele en een rode kaart.
Plomp en Patmama kregen zo-
wel zaterdag al maandag geel.
Young zag zaterdag geel en
maandagrood.

Volendam kon ook op een goed
weekeinde terugzien. De Volen-
dammers speelden zaterdag ge-
lijk (0-0)bij Fortuna enzegevier-
den bij Den Bosch (1-0). Zij na-
menmet die driepuntenredelijk

afstand van de gevaarlijke zone,
hoewel zij zeker niet veilig zijn.
In 'gevaar' kwam Roda JC, datin
thuiswedstrijden tweemaal ver-
loor (Den Bosch 0-1 en Sparta 1-
-3). Evenals deLimburgers staan
Groningen en AZ op 24 punten.
Groningen heeftechterhet grote
voordeel twee wedstrijden min-
der gespeeldte hebben.

Zico stopt
met voetbal

RIO DE JANEIRO — De
Braziliaanse voetballer
ArthurAntunesCoimbra,be-
ter bekend als Zico, heeft be-
kend gemaakt dat hij in juli
stopt metvoetbal.

De Braziliaanse stervoetbal-
ler maakte datzondag in Rio de
Janeiro bekend. In die maand
eindigt het contract dat de 34-
-jarige middenvelder heeft bij
Flamengo.

Zico is na Pele de bekendste
Braziliaanse voetballer van de
laatste twintig jaren. Hij kreeg
ook de bijnaam 'De witte Pele'.
Na een lange loopbaan bij Fla-
mengo verhuisde Zico naar Ita-
lië. Zijn optreden bij de kleine
provincieclub Udine werd niet
echt een succes. Blessures
volgden elkaar in snel tempo op.
Vooral de linkerknievan demid-
denvelder speelde regelmatig
op.

Vakantie-tennis
ORANJESTAD — In het

Marlboro Tennispark wor-
denin devakantieweekenke-
lepickup- toernooiengeorga-
niseerd.

Inschrijving is mogelijk in het
tennispark tijdens de ope-
ningstijden. Vandaag(5 april) is
er van vier tot negen uur 's a-
vonds een toernooi speciaal voor
deA-en B-klassers. Woensdag 6
april van drietot achtuur speci-
aal voor deC-klassers. Men kan
voor verdere informatie terecht
bij A. Ponson (tel.: 24067) ofR.
Wong (33506).

*****MOSKOU — Verwacht wordt dat
deSUin dekomendepaarwekeneen
ruimteveer lanceert. Maar, in te-
genstellingtot heteerste VS veer in
1981, zal dit onbemand zijn. Het ge-
beuren zal direct op de tv uitgezon-
den worden, een blijk van het ver-
trouwen datMoskouheeft in dezebe-
langrijketechnische sprongvooruit
op een moment waarop hetVS prog-
ramma stilligt.

*****

INCIDENT
Feijenoord - Den Haag, datal

verscheidene malen door burge-
meester Peper van Rotterdam
verboden was, begon weer met
een incident toen doelman Stam
dooreen appel werd getroffenen
scheidsrechter Van der Niet de
ploegen terugstuurde naar de
kleedkamer. Uiteindelijk werd
toch begonnen. Feijenoord zege-
vierde vervolgens met 3-1. De
winst hadechter veelhoger moe-
ten uitvallen.

Ajax had een slechte generale
voor dehalve'finalevan destrijd
om deEC 11. TegenVWwonnen
de Amsterdammers door een
treffer van Verlaat in de 67e mi-
nuut.

Jeugdtennissersnaar Guadeloupe
ORANJESTAD—Inhet af-

gelopen weekeinde reisden
twee jeugdtennis- spelers
naar Guadeloupe om aldaar
mee te doenaaneen internati-
onaal toernooi datvoor het
eerst wordt georganiseerd.

De bond heeft dekampioen en
subkampioen jongensonderzes-
tienjaar,Frans Ponson en Onno
van Romondt, aangewezen om
Aruba te vertegenwoordigen.
Dit toernooi is van5-10 april.

Poolse arbiters
in Deense
competitie

KOPENHAGEN —De
Deense voetbalbond heeft
met succeseenberoep gedaan
op Polen om scheidsrechters
aftestaanalsDeense arbiters
bij hun besluit blijven begin
april in stakingte gaan.

De scheidsrechters eisen
een hogere vergoeding voor
het leiden van wedstrijden.
Debondwilwél meerbetalen,
maarkomt niet volledigtege-
moetaan deeisenvan deman-
nen in hetzwart.

Het inzettenvan de Polen
kan deDeense bond een lieve
cent gaankosten. Niet alleen
moeten de reis- en ver-
blijfskosten van de arbiters
worden vergoed. Zij hebben
bovendien, volgens deregle-
menten van de Fifa recht op
een vergoeding van ruim 240
gulden per wedstrijd.

Dat is heel watmeer dan de
ongeveer 180 gulden die de
Deense scheidsrechters van
hunbond willen hebben.

Met Anthony Illidge, Richard Rodriguez

Aruba aanwezig bij
eerste Carifta Games
ORANJESTAD—Eendele-

gatievan deArubaanse Atle-
tiekbond is gisteren naar
Kingston, Jamaica, vertrok-
kenvoor deelnameaan deCa-
rifta Games, voor atleten on-
derde twintig jaar.

De delegatie staat onder lei-
ding van device-voorzitter van
de Atletiekbond, Hans Zaan-
dam, met de atleten Anthony ll-
lidge en E. Richard Rodriguez,
terwijl Ashby Winston als
technisch directeur dereis mee-
maakt. Het is deeerste maal, dat
Aruba als land deelneemt met
Anthony Illdige(17) opde 100en
200meter enRichardRodriguez
(18) op 1500 en 5000 meter.

De Atletiekbondreageerde bij
hetbekend maken van dezedele-
gatie op dekritiek die deafgelo-
pen tijd werd gehoord en bena-
drukte, dat het bestuur voor-
stander is dat zijn leden aan in-
ternationale ontmoetingen deel-
nemen, mits zij daarvoor goed
voorbereid zijn. In dit verband
haalt de bond nog eens aan het
ontbrekenvanbehoorlijke sport-
faciliteiten opAruba om tekun-
nen trainen. Vele landen in de
regio, die het ook economisch

moeilijk hebben, beschikken
toch wel over uitstekende sport-
faciliteiten, hetgeen ook de be-
langstelling voor deze sporten
doet toenemen evenals de pres-
tatiesvan debeoefenaars.

CARIB MOTORS, welk bedrijf
sedert kort ook als agent van
Honda optreedt, ontving van
Honda International bericht,
dataan de 1988Formule I Grand
Prix-races een aantal Honda-
motoren zal deelnemen met
achterhet stuurmannen, dieal-
len devijflaatste wereldtitels op
dit gebied hebben gewonnen.
Het Honda Marlboro McLaren-
team krijgt nu als partner de
Braziliaan Ayrton Senna. We-
reldkampioen Nelson Piquet,
die de wereldtitel in 1981 en
1983 won, zal het Camel- team
Lotus-Honda leiden. Om aan'de
moderne eisen te kunnen vol-
doen, werd door Honda een ge-
heelnieuweV-6 turbo- motorge-
bouwd. Honda- ingenieurs zijn
van mening, dat ditde beste mo-
tor voor ditsoort wedstrijden is.

Overschrijvingen baseball
ORANJESTAD — Bij de

AmateurBaseball Bond Aru-
ba (ABBA) werd een aantal
overschrijvingen van spelers
voor de nieuwe competitie
ontvangen.

Hieronder de betrokken spe-
lers met tussen haakjes de club
waar zij de vorige competitie
speelden en hun nieuwe club:

Oscar Johnstone(Lucor naar Co-
ca Cola), Rolando Vries (Lucor -
Coca Cola), Alford Dinzey
(Amstel - Coca Cola), Joseph
Brown (Amstel - Coca Cola),
Windsor Janga (Athletics -
Thrillers), Guillermo Smith
(Amstel - Thrillers), Carl Arrin-
dell(Amstel - Thrillers), Grego-
ry Paulina (Amstel - Thrillers),
Bryan Huntington (Amstel -Thrillers), DerwinRuiz (Amstel
- Thrillers), JeffHuntington
(Amstel - Thrillers), Aurelio
Dirksz (Lucor - Thrillers), Ro-
bert Charles (SP Stars - Thril-
lers), Mariano van der Biezen
(AY Center -Seguros Laclé), Ri-
chardYayo(AVCenter -Seguros
Laclé), Jeffrey Matos(Richmond
-Lucor), Derrick Johnson(Thril-
lers - Coca Cola), Gregory Alias
(Amstel -Lucor), ErwinDijkhoff
(Marlboro - AY Center), Eric
Thiel (Seguros Laclé - AY Cen-
ter, Rudolf Angela (Seguros La-
clé - AY Center), Bregilio Crocs
(Marlboro -Richmond), Maximo
Garcia (Coca Cola - Richmond),
Remberto Arendsz (AY Center -Richmond), Gerrit Martis
(Richmond - Thrillers), Tico Da-
iries(Rockets -Richmond), Aus-
tis Gibbs (Coca Cola- Marlboro),
Joseph Milliard (Thrillers - AY
Center), Vincent Willems
(Thrillers - Marlboro), Rogue
Wester (Marlboro - AY Center),
JohnnyPaesch (Lucor -AY Cen-
ter)en MichaelLaclé(Lucor -Co-
ca Cola).

SPORTAGENDA
MALTA AMSTEL

SENTRODEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag-en donderdagmorgengesloten.

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

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

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

SOFTBALL
('int toernooi')
19.30uur Rising Angels vs Pichingoto;
21.00 uur Cardenales vs Gambro Twins
(Nederland) - Curagao Little League
Ballpark.

BRIDGEN
('Asiento')
19.30uur 3ecompetitie- wedstrijden -Rust
&Burgh.

Uitslagen en standen
in Betaald Voetbal

DEN HAAG— In het Paas-
weekeinde is in het betaald
voetbal in Nederland een
dubbel programma afge-
werkt. De uitslagen hiervan
zijn:

Zaterdag 2 april:
Eredivisie:
PSV-Haarlem 1-0
DS '79 -Groningen 0-4
Sparta -AZ 0-1
RodaJC-Den Bosch 0-1
Fortuna - Volendam 0-0
Ajax-VW 1-0
Utrecht-Willem II 1-1
Twente-PEC Zwolle 3-0

Eerste divisie:
Excelsior - Eindhoven 1-0
Cambuur-MW 1-0
Graafschap - Emmen 1-1
NEC -NAC 1-1
RBC - Vitesse 2-1
Telstar - Heerenveen 2-1
GAEagles - Helmond Sp. 1-1
Veendam-SW 2-0

Maandag 4 april:
Eredivisie:
RodaJC- Sparta 1-3
AZ-DS'79 2-1
Haarlem - Twente 1-5
PEC Zwolle-Utrecht
VW- Fortuna
Den Bosch - Volendam 0-1
Feijenoord - Den Haag 3-1
Eerste divisie:
Wageningen - NEC 0-1
NAC-Graafschap 1-3
Emmen - Cambuur 1-1
MVV-RKC 4-0
Heracles - Excelsior 1-0
Eindhoven - GAEagles 1-0
Helmond Sp. - Telstar 1-2
Heerenveen - Veendam
SW-RBC 1-2

De standna dit dubbele prog-
ramma in het Paasweekeinde is
nu:

Eredivisie:
I.PSV 2952(105-23)
2. Ajax 2944(68-33)
3. FC Twente 3035(55-36)
4. Feijenoord 27 33(55-40)
S.VW 3033(37-31)
6. Willem II 2932(49-39)
7. Fortuna S. 2931(47-42)
8. Haarlem 3031(36-40)
9. Sparta 30 28 (35-37)
10.FC Den Bosch 2827(37-41)
11.FC Utrecht 28 27(33-46)
12. Volendam 3025(34-57)
13.FC Groningen 28 24(43-47)
14.RodaJC 3024(38-48)
15.AZ 3024(37-59)
16.PEC Zwolle 2923(33-60)
17. FC Den Haag 27 19(42-53)
18. DS'79 2910(34-86)

PSV (Ie), Ajax (2e) en FC
Twente (2e) periode- kampi-
oenen).

Eerste divisie:
I.RKC 3054(85-25)
2. Veendam 27 40(51-29)
3.MW 27 38(55-24)
4. Graafschap 3038(47-32)
5. NEC 29 34(59-42)
6. Eindhoven 2931(48-41)
7. Cambuur 2828(45-44)
8. RBC 2827(39-47)
9. Vitesse 2827(46-58)
10. GAEagles 2926(39-44)
11. Telstar 2925(43-57)
12. NAC 27 23(36-44)
13.SW 2923(46-57)
14.Wageningen 2622(35-44)
15. Heerenveen 2822(39-43)
16.Excelsior 2621(28-36)
17.Emmen 2821(27-41)
18. Helmond Sp. 29 21 (26-41)
19. Heracles 27 13(24-69)

RKC (Ie) en Vitesse(2e)periode-
kampioenen.

NEW YORK — De uitslagen
van de wedstrijden, maandaga-
vond gespeeldvoor dehoogste af-
delingen van de Amerikaanse
baseball- competitie zijn:

AMERICANLEAGUE
Milwaukee Brewers - Balti-

more Orioles 12-0, Detroit Ti-
gers-BostonRed Sox 5-3, Toron-
to Blue Jays- Kansas City Roy-
als5-3, ChicagoWhite Sox-Cali-
fornia Angeles 8-5, Texas Ran-
gers - Cleveland Indians 4-3,
Oakland Athletics - Seattle Ma-
riners 4-1.

NATIONALLEAGUE
NewYork Mets- MontrealEx-

pos 10-6, Cincinnati Reds - St
Louis Cardinals5-4, SanFranci-
scoGiants-Los AngelesDodgers
5-1.
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Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden Kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Woensdag 6 april 1988

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

BEKENDMAKING
Tengevolge van een verhoging van de prijs van brandstof
MARINE GASOIL met ’. 7.20 per 1000 liter, is de
brandstoftoeslag per 31 maart 1988 met 0,0879 cent
perkWh verhoogd. Debrandstoftoeslag bedraagt aldus
per 31 maart 1988 4,0988cent per kWh, instede van
4,0109 cent per kWh.

|@|KODELA^
UITNODIGING

■ In hetkader van de Cola Debrotvoordrachten op zondagmorgen

'>■ zal
DRS. AART BROEK

op zondagmorgen 10 april een voordracht houdenover

MOTIEVEN IN HET WERK VAN
WILLEM KROON EN SHON WEIN HOYER

1 Plaats : Aula-UNA
Datum : Zondag 10april 1986
Tijdstip : 11:00uur
Taal : Nederlands/Papiamentu
Toegang : Vrij. Naafloopkoffie/thee opdePatio.

Deßector-magnificusUNA llll|U
Mr.drs. Alex Reinders. Vg/ llllln

Univereidat Nashonalj[AntiaJ
—&

Universiteit van de Nederlandse Antillen
University of theNetherlands Antilles
Uriveraidad dé las AntiilasNeerlandesas

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

TE HUUR:
GESCHIKTE WOONRUIMTE

Het betreft gezinnen van respektievelijk 3,5 en 7 personen. Een
eventueelaf te sluiten huurcontract zal een looptijd hebben van 3
jaar.

Voor nadere inlichtingen en/ofafspraken, kunt U zich telefonisch
> in verbinding stellenmet:

dhr. Mcl Simmons, tel. 76133(kantoor)
tel. 87709(thuis).

DINSDAG 5 APRIL 1988

ïSSst" \^ CORONA-88- 2 buitenspiegels pJHM ■ ■■ mm* m
- side protective -J ■*"SSnden _. _ „\^T NU IN ONZE SHOWROOM!
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:SSSKL L2T STATIONWAGON!- motor 1600cc/ J^ Bpr- ~-^*ip^>>-' -ir -<>.

AMIGOE8



Veertig jaaractief
Sticusa opent boekje
over eigen historie

WILLEMSTAD — Op 26 fe-
bruari is in besloten kring her-
dachtdatveertig jaargeleden de
rechtsvoorgangster vanSticusa,
de Stichting voor culturele sa-
menwerking tussen Nederland,
Indonesiëen Surinameen deNe-
derlandse Antillen opgericht
werd. Ter gelegenheid daarvan
is een boekje over de voorge-
schiedenis van Sticusa uitgege-
ven. Het kreeg de naam 'Groot
geld tegen klein geld' en is ge-
schreven doorAlbertHelman en
JosdeRoo.

Uitgebreid wordt ingegaanop
devoorgeschiedenis van Sticusa.
Daarbij hebben desamenstellers
devoorkeur gegeven grote delen
van de interviews metbelangrij-
ke personen achter de schermen
onverkortweer tegevenzodat de
verschillende meningen gepro-
nonceerder naar voren komen.
Zij hebben afgezien van het tot
éénobjectief verhaal verwerken
van depersoonlijke visies op het
verleden van Sticusa. De inzet
van verschillende voorvechters
voor culturele samenwerking
tussen Nederland en zijn toen-
malige koloniën, zoals Sticusa's
eerste voorzitter prof. dr J.H.A.
Logemannen Sticusa's eerstedi-
recteur Clemens Meuleman,
wordt in details geschetst.

RACING CLASS I:
In de Racing Class I hadden

zich drie boten ingeschreven:
Demarage (Drijgers), Yellow
Bird (Van Grieken) en Coyote
(Gould). Al meteen op de eerste
dag viel de Demarage van Drij-
gers uit. Halverwege de race
moest de boot met zijn beman-
ningterugkeren naarhetSpaan-
se Water. Daardoor bleef de
strijd beperkt tussen Yellow
Bird en deCoyote. De eerste dag
won Coyote, maar detweede dag
was het deYellow Bird die won.
De derdedagmoest dusdebeslis-
sing brengen wieuiteindelijk de
winnaarzou worden.

Het was deYellowBird, diena
ruim drieëneenhalf uur varen
als overwinnaar over de finish
kwam en de beker in ontvangst
mocht nemen.

RACING CLASSII
De vijfboten die in de Racing

Class II strijd leverden waren deImpulse (Dennert), Edna II
(Nebbeling), Mula II
(Krijgsman), Double Dutch
(O'Connor) en Carina (De
Kraker).

In deze klasse was het de Im-
pulse diedriekeer als eerste over
de finish kwam, maar door zijn
PHRF-rating niet als eerste
werd genoteerd. Slechts in de
derde race, opzondag,had deIm-
pulse een dusdanige tijd-
voorsprong op zijnconcurrenten,
dat de boot van Dennert ook
eerste in dedag-klassering werd.
Zowel vrijdag als zaterdag was
de Mula II het best, en moest de
Impulse respectievelijk met een
tweede en derdeplaats genoegen
nemen.

Jammer dat deEdna IIslechts
de derde dag heeft meegevaren.

s bewees dathij
de anderen nog goed partij had
kunnen geven op vrijdag en za-
terdag.

De eindstand:
1.Mula II (Krijgsman)
2. Impulse (Dennert)
3. Double Dutch (O'Connor)
4. Carina (De Kraker)
5. Edna II (Nebbeling)

CRUISING CLASS I:
De zeven botendie in deCruising
Class I hadden ingeschreven,
waren: Aegir (Wolff), Aroha
(Wilson), Danielle (Maduro), La-dy Be Good (Schreuders), Pri-
Jaap (Vlietstra), Sloop JohnBee(Verhulsdonk) en het Twentse
Ros (Van Dooren).

Alhoewel de Ahora de laatste
race als eerste over de finish
kwam, was het een spannend
moment voor Ed Wilson. Zijn
naaste concurrent, Sloop John
Bee, mocht een bepaalde hoe-
veelheid tijd verspelen om toch
nog als eerste in de
eindrangschikking te eindigen.
Uiteindelijk heeft Verhulsdonk
het gered. Met een verschil van
nog geen 200punten (op deruim
18.000) wist Sloop John Bee de
eerste plaats in de
eindrangschikking voor zich op
te eisen.

De eindstand:
1. SloopJohnBee (Verhulsdonk)
2. Aroha (Wilson)
3. TwentseRos (Van Dooren)
4. Lady Be Good (Schreuders)
5. Pri-Jaap (Vlietstra)
6. Danielle (Maduro)
7. Aegir Wolff

CRUISING CLASSII:
Zes jaar lang heeft Herman

Verboom gebouwd aan zijn Ma-
kuaku en nog niet zo lang gele-
denwerd zijn boot te water gela-
ten.DezeRegatta waszijneerste
echte wedstrijd en meteen heeft
hij zijn visitekaartje gepresen-
teerd: tweekeer tweede en op za-
terdag eerste. In dezeklasse voe-
ren zes boten:naast de Makuaku
(Verboom) waren het Bruun
(Ruggeberg), C (Skodnek), Ca-
meo (Christiaan), Calypso
(Vuurmans) en Christina (Van
Erven).

De Bruun heeft echter geen
enkelerace gevarenen de Chris-tina maakte een voorrangsfout
bij de start. Zekwam daardoorin
aanvaring met de Aroha. De
mast brak en de Christina was
ook uit de race. De Aroha kon
zonderverdernoemenswaardige
schade derace voortzetten.

Ondankshetfeit dat deCameo
twee van de drie wedstrijden
heeft gewonnen, was het de ra-
ting van de Makuaku die ui-
teindelijk de eindwinst bij Ver-
boombracht.

De eindstand:

1. Makuaku (Verboom)
2. Cameo (Christiaan)
3. Calypso (Vuurmans)
4.C " (Skodnek)
5. Christina (Van Erven)
6. Bruun (Ruggeberg)

UITSLAGEN CURAÇAO REGATTA '88
Verboom wint met nieuwe boot Cruising Class II
Ferweda beste catamaran-zeiler
en Van Noort wint bij windsurfers

WILLEMSTAD —De Cura-
caoRegatta '88 heeftzich mo-
gen verheugen in een groot
aantal deelnemers. In totaal
hebben er over de honderd
vaartuigen aan detweede Cu-
racao Regatta deelgenomen.
Verdeeld per klasse was dit
als volgt:
Racing Class I: 3; Racing
Class II: 5; Cruising Class 1:7;
Cruising Class II: 6; Open
jachten: 1; Catamarans: 16;
Sunfish Class A: 5; Sunfish
ClassB: 13;Windsurfers Class
A:40;Windsurfers ClassB: 13.
Een totaal van 109.

Per categoriewaren deeindre-
sultaten als volgt:

OPENJACHTEN
In deOpen Jachten-klassehad

zich slechts één boot ingeschre-
ven. Enjuistditkleine bootjevan
Sieverding wekte alom be-
wondering op. Hij handhaafde
zich tussen degrote jachten met
een opvallend gemak en deed in
tijd niets onder voor zijn 'grote
broers. Bij de prijs-uitreiking
werd door voorzitter Timo Hil-
horst dan ook een speciaal
applaus gevraagd voor Siever-
ding en zijnbemanning, die alle
drie de wedstrijden heeft uit-
gevaren.

Om een indruk tegevenhoehij
heeftgevaren: gelijkgestart met
de Cruising Class I en II (10.00
uur)kwam hij ondanks zijnveel
kleinere grootte (qua boot enzei-
loppervlak) toch tussen de grote
botenbinnen. In deeersterace op
vrijdag was hij zelfs sneller dan
alleboten van deCruising Class
I en II!

CATAMARANS
De strijd bij de catamarans

heeft zich in feite slechts tussen
drie boten afgespeeld, waarbij
Jan-Dirk Ferweda en Robby
Noordstar streden om de eerste
plaats. De sinds eenjaar weer op
heteiland teruggekeerdeFerwe-
dawon uiteindelijk.

Er zijn in totaal vijf wedstrij-
den gevaren, waarvan de
slechtsterace mocht worden af-
getrokken. Van de zestien deel-
nemende boten hebben slechts
acht deelnemers alle wedstrij-
dencompleet afgewerkt.

Fricke maakte de eerste wed-
strijd niet afen zettezijn boot na
derace op de trailer. Luiten had
wel ingeschreven maar startte
in geen enkele race. Door de ste-
vige wind op vooral de tweede
dagging een aantalboten kopje-
onder. De catamaran van Paul
de Windt werd zelfs met behulp
van tweeboten weer overeind ge-
trokken. Anderen kregen op ei-
gen kracht hun boot weer in de
goede positie.

De eindstand:
1.Ferweda (00.0)
2. Noordstar (06.0)
3. Nieuwenhuyzen (22.4)
4. VanErven (31.7)
5. Kort (37.7)
6. Tilstra (44.4)
7. Schoen (46.4)
8. Slump (54.0)
9. Deutekom (56.7)
10. Henriquez (60.0)

11. De Windt (71.0)
12. De Vries (73.0)
13.Radema (73.0)
14. Wolff (82.0)
15. Fricke (90.0)
16.Luiten (92.0)

RISICO, SPAREN... ZEKERHEID
Bescherm uw gezinsleden. Zij zijn van u afhankelijk. Hoe
staan ze ervoor als u iets zou overkomen? Doe er nu iets
aan, straks is het misschien te laat. FATUM biedt u een scala
aan levensverzekeringen, particu-
lier of per groep - met of zonder
extra spaarmogelijkheid -, en zelfs F"ATI 111in de vorm van een DUOPOLIS I-A I llyl
die zowel vader als moeder dekt. ■ Fll will
Uw eigen agent weet er meer van. T*%Bel hem gerUSt. Nationale Nederlanden f\f

Frank Rosina

ORGANISATIE
Met vooral gevoel voor detail

heeft deRegatta- organisatie dit
jaarhetgebeurenaangepakt. Er
waren alom lovende woorden te
horen voor zaken die vorig jaar
nietgoed liepen. Zo waren er ge-
durende deze drie dagen

constant mensen in de weer het
strand te Coral Cliff schoon te
houden. Zij zorgdenervoor datde
rommel op het strand weer snel
verdween en devuilnisdrums re-
gelmatig werden voorzien van
lege plasticzakken.

Ook werden de toilet-

faciliteiten uitgebreid. Op een
aantal plaatsen op het strand
stonden tijdelijke toiletten op-
gesteld die's morgens vroegwer-
denschoongemaakt doorD.O.W.
en de vaste douche-ruimten met
toilettenwerden voortdurend
door een tweetal dames schoon-
gehouden.

Het is na dezeRegatta bijna
onmogelijk je voor te stellen op
welke manier men vorig jaarde
boten heeft kunnenopvangen na
de wedstrijden. De door de com-
missie tijdelijk aangelegde stei-
ger bleek volledig in debehoefte
te voorzien en als men volgend
jaar'Internationaal' wil gaan
worden,zal een tweede tijdelijke
steiger ooknoodzakelijk zijn, zei
eenzeiler. Maar dethansaanwe-
zige steigerkreeg alle lofvan de
gebruikers.

Ook de bewaking verrichtte
veel en goed werk. De grotere
stroom auto's werd adequaat op-
gevangen op een daarvoor speci-
aal groter gemaakte parkeer-
ruimte. Ook de controle op het
strandzelfop mensenzondereen
toegangspas, werd op beheerste
wijzeuitgevoerd. Zij diegeenpas
konden tonen werden, soms met
veel tact en geduld uiteindelijk
op een correcte manier van het
strand verwijderd zonder dat
men ingingop hetsomsflink pro-
vocerendgedragvan deze'zwart-
kijkers.

Alhoewel lang niet alle vijf
duizend toegangspassen waren
verkocht, was het ditjaargemid-
deld duidelijk drukker danvorig
jaar.Vooral de zaterdag mocht
zich in een groot aantal
toeschouwers verheugen. De
vrijdag werd het minst bezocht
terwijl het zondag gezellig druk
was.

De strand- activiteiten, ver-
zorgddoorRadio Hoyer 11,waren
gevarieerd en niet te overladen.
Naast het bouwen van zandkas-
telen, waaraan zowel klein als
groot deelnam, tekenwedstrij-
den, het levend ganzenbordspel,
hetkindercircus, viel vooral het
optreden van de goochelaar zeer
in de smaak.

Gebruiktenvroeger slechts de
wind-surfers een gekleurde crè-
me op het gezicht om zich te be-
schermentegen dezon, nuwaren
het vooral de (jeugdige)
strandgasten die zich insmeer-
den metdevelebeschikbare pas-
telkleuren. De meest fantas-
tische 'beschilderde' gezichten
liepen er rond. Hoyer speelde
hiermeteen opin en lieteen jury
beoordelenwelke gezichten het
meest origineel waren. De win-
naars werden met een prijs be-
loond.

SUNFISHA:
Door het ontbreken van top-

zeilers zoals Wim van der Gulik
en Stephen Smeulderswas de A-
klasse erg uitgedund. Slechts
vijf zeilers hadden zich aange-
meld, waarvan Esschendal na de
eerste, niet beëindigde, face,
niet meerstartte.

De eindstand:
1. Gouverneur 3.0
2. Zijlstra 14.7
3. Habraken 16.7
4. Mercena 17.1
5. Esschendal 47.0

SUNFISHB:
IndeSunfishB-klasse was het

varen van Versteeg letterlijk
een klasse apart. Hij zal er dan
ook rekening mee moeten hou-
den, zo beloofdeHilhorst hemtij-
dens de prijsuitreiking, dat hij
bij volgende wedstrijden in de A-
klasse wordt ingedeeld. Hij ein-
digde alle vijf de races op de
eerste plaats.

De echte strijd werd achter
hem gestreden tussen Helmich,
Goos en Visser. Helmich brak in
de vierde race, waarin hij ver
voor lag, zijnroeren Goosbrak al
voor de start van de laatsterace
zijn giek door een aanvaring.
Visser voer met viermaal een
derdeplaats eneen vierde plaats
het meest constant.

De eindstand:
1. Versteeg 0.0
2. Helmich 17.0
3. Goos 19.7
4. Visser 22.8
5. Mos 36.0
6. Matze 41.7
7. Sille 49.4
8. Esschendal 57.0
9. Zwanenburg 63,7
10. De Jong . 66.0
11. Schreuders 71.0
12. Van Soest 74.0
13.Rijbroek 79.0

WINDSURFERS
Meer dan dehelft van hetaan-

tal deelnemers aan de CurasaoRegatta '88 stond op een sailbo-
ard, zoals de windsurfplanken
ook wel worden genoemd. Met
behulp van vele medewerkers
hebben Borrias en Boersma de
zwareklus meer dannaar beho-
ren geklaard. Zij en hun mede-
werkers werden dan ook terecht
door Timo Hilhorst tijdens de
prijsuitreiking in het zonnetje
gezetvoor 'a jobwell done'!

Ophun eigenplekje opdepunt
van het strand, waar de cap-
tainsmeetingswerden gehouden
en deuitslagen werden vermeld,
zorgden zij ervoor dat ditgeheel
vlekkeloos verliep. Vooral het
leggen van deboeien, vrijver uit
de kust, was een hele prestatie
die echter naar behoren werd
verricht.

Erwerden driewedstrijden ge-
zeild: long distance, course race
en speed slalom. De downwindslalom werd niet gevaren.

JanBoersma, dé autoriteitop
ditmoment op de sailboard, kon
door omstandigheden niet aan
de long distance-wedstrijd deel-
nemen, hetgeen hem de eerste
plaats in de totale
eindrangschikking kostte. De
andere twee disciplines won hij
met duidelijke overmacht.

De long distance-wedstrijd
werd gewonnendoor deBonaire-
aan Saragosoa. Marius van
Noort werd tweede. Bijna-
veteranen Mike de Vries en
Ariejan Bakker werden respec-
tievelijk derde en vierde.

Bij decourserace werdMarius
van Noort tweede achter Jan
Boersma. Erwin Muller werd
derde. Bij de speed slalom echter
moest Van Noort behalve
Boersma ook nog Nico Nijkamp
voor laten gaan.

De eindrangschikking in de
SailboardA-klasse:

1. Van Noort 11.7
2. Saragosoa 24.0
3. Muller 29.7
4. Schrijver 39.7
5. Boersma 46.0

Martinus 46.0
7. Melis 48.0
8. Krediet 53.0
9. Zweers 55.0
10.De Vries 59.7
11.N. Nijkamp 60.7
12. St. Jago 62.0
13.Koeijers 67.0
14. Bottse 69.0
15. Borrias 78.0
16. Bakker 80.0

Chumaceiro 80.0
18. Martijn 80.7
19. Krijgsman 86.0

DeKanter 86.0
21. M. Nijkamp 87.0
22. Tjaden 88.0
23. M. Ellis 92.0

Krop 92.0
25.Richardson 94.0
26. Rijbroek 96.0
27. Me.Ellis 97.0
28. Mutsaers 98.0
29. DeRu 105.0

Ottenheim 105.0
31. Elenbaas 119.0
32. Lange 123.0
33.VanSluijs 124.0

Voorwaarde: accomodatie wordt uitgebreid

Curacao Regatta volgend
jaar internationaal gebeuren

LUANDA — De sprinkhanei
plaag in noord Afrika is niet te b
strijden met de toegestane verde
gings- middelen, volgens de V^
Voedsel- en Landbouw- «'■eanisat:

WILLEMSTAD -Gistermid-
dag vertrokken de 249 deelne-
mers voor de 34- ste aflevering
van de 2,5 km lange zwemtocht
georganiseerd door Sport- en
ontspannings-verenigingAsien-
to. Rond drie uur vertrokken de
wedstrijd- en toerzwemmers
vanafBarbara Beach. Bij de he-
ren eindigdeK. Cratz op deeerste
plaats in eentijd van 31.42 mi-
nuten.

Tweede werd H. Heinds en
nummer drieK. Smit. Bij de da-
mes wasDarreiy-i van der Veen
voor de derde achtereenvolgende
keer de snelste in een tijd van
33.28 minuten. De wisselbeker
magzijnu als haar eigendom be-
schouwen. Zij werdgevolgd door
M. Schoop en W. Bekkenk. De
jongste deelnemer (7 jaar) was
Maarten van Gessel. Op defoto's
een indruk van de drukte bij de
start. Darrelyn van der Veen en
K. Cratz na derace broederlijk
vereeuwigd.

FAO. Men moet gebruik makenvan
een middel dat in Europa op milieu-
gronden is verboden. Het middel
moet namelijk doordringen in de
voedsel-keten.

WILLEMSTAD—DeCuracao Regatta isvolwassen.
Natwee Sail-Inn's en tweeRegatta's heeftmen nuorganisa-

torischzoveelervaringopgedaan,datmenmeteengerusthard
volgend jaar'internationaal' kan gaan worden. Inzijn slot toe-
spraak verbond Regatta-voorzitter Timo Hilhorst daar wel
een heleduidelijkevoorwaarde aan: de accommodatievan het
Coral CliffHotel moet danuitgebreidzijn: als debuitenlandse
deelnemers nietvoldoende accommodatie in denabijheidvan
deRegatta kan worden geboden, dan ziet hij dat 'internatio-
naal' nog nietzitten.

Na drie dagenvol activiteitenzowel op het water als op het
strand is deRegatta weer voorbij. Waren er vorig jaarhier en
daarzaken duidelijk voor verbeteringvatbaar, dit jaarvalt er
weinig aan te merkenop deorganisatie. Zowel de deelnemers
als detoeschouwerskeerden tevreden huiswaarts na deprijs-
uitreiking op zondagavond.

Droga
te moto!

34. Wildenberg 125.0
35. Swart 126.0

Bouche 126.0
37. Pijpers 138.0

Van de Heuvel 138.0
Kuitens 138.0
Torres 138.0

SAILBOARDSB:
In de sailboardsB-klasse had-

den zich dertien deelnemers in-
geschreven. Ook zijn hebben ge-
streden op drie afstanden. Mor-
gan Horsford was op de discipli-
ne long distance het snelst. Na
hem kwam Sharoll Winklaar
over de finish. Bij decourserace
moest Horsford Adriaan Goeloe
voor laten gaan. Sharon
Winklaar werd op dit onderdeel
derdevoorRainier deGroot. Van
Wilgen werdwinnaar bij het on-
derdeel speed slalom.

Deeindrangschikking in deB-
klasse:
1. Horsford 22.0
2. Winklaar 27.7
3. VanWilgen 38.0

Goeloe 38.0
5. De Groot 46.0

Op de zesde plaats einidigden
met 57.0 punten: Rienhart, Ot-
tenheim, Rijbroek, Borrias, Do-
macasse, Mereera, Profeet en
Henriquez.

curaçao

AMIGOEDINSDAG 5 APRIL 1988 9



Curaçaoseploegen succesvol
Samir Daou schittert
in Bowling Paastoernooi
WILLEMSTAD—Op zater-

dag 2 april werden de laatste
wedstrijden gespeeld van het
Easter International Bowling
TournamentVier dagenheb-
ben deelnemers uit verschil-
lendelanden gestredenom de

Erijzen. De Curacaose Bow-
ng Bond (Cubowa) mag te-

rug blikken op een toernooi
van zeer hoog niveau. On-
danks de verschillende acti-
viteiten rond de Paasdagen
hebben veel belangstellen-
den de zaal op Damacor we-
ten te vinden. Vooral op de
laatste dag was de sfeer ge-
weldig.

De Curacaose deelnemers wa-
ren uiterst succesvol. Met name
de 16-jarigeSamir Daou. Ineen
veld met participanten uit lan-
den als Venezuela, Costa Rica,
Miamien PuertoRico, dwonghij
eeniedersrespect af door op alle
fronten waar hij meestreed, de
hoogste eer op teeisen.

De teams van J& B uitCura-
saoen LaRaza uitCostaRica be-
haaldenrespectievelijk deeerste
en de tweede plaats bij de ploe-
genstrijd. Met 9978 pins en een
gemiddelde van maar liefst
184.78verzekerde deJ&Bploeg
zich van deeerste plaats. La Ra-
zableefmet 9532 pinsen een ge-
middelde van 176.52 maar net
voor op nummer drie, Clima
Cars uitCuracao.

DAMES
Bij de dames was de strijd zo-

wel in de dubbel als in de enkel
tot het laatste moment span-
nend. Uiteindelijk mocht Linda
dePree vanhet Gihnar-teamuit
Curasao zich winnares noemen.
Evenals SamirDaou bij deheren
behaalde zij opveel fronten ere-
prijzen. Emily de Jongh van de
Love Ice ploeg, ook uit Curasao,
behaalde bij de individuele da-
mes strijd een goede tweede
plaats. De tweede plaats bij in
het all event- klassement ging
bij de dames naar Sady van
Borssum - Waalkes. Linda de
Pree bezette ook hier de eerste
plaats met een totaal van 3205
pins. Interessant in de dames-
dubbelontmoeting washet 'mix-
en' van de deelneemsters. Met
een verschil van 13 pins op de
nummers twee behaalden Gerda
Hoy en Anneliese de Jongh, bei-
denuitCuracao, deeersteplaats.
Linda de Pree en Migdalia Pan-
tojas (Puerto Rico) noteerden
1915pins voor een tweede plek.

Zaterdagavond vond in
Landhuis Zeelandia deprijsui-
treiking plaats waarbij in een
ontspannen sfeer de strijd nog-
maalsuitvoerigwerdbesproken.
SamirDaou stond hierbij uiter-
aard in het middelpunt van be-
langstelling, zeker omdat hij
voor elke prijs helemaal van

achteruit dezaal moest komen.
Van de delegatie uit Miami
kreeghijbovendien nogtweetro-
feeën diehijniet lang geledenal-
daar had gewonnen. Een echte
oogstdag voor dit veelbelovend
talent. Na het officiële gedeelte
was het tijd voor totale ontspan-
ning. Op demuziekvan de groep
Explosivos heeftmen dan ook in
een optimale stemming de
laatste uurtjes samen doorge-
bracht. Hetbestuurvan Cubowa
mag detoekomst van het Easter
International Bowling Tourna-
mentrooskleurig inzien. Boven-
dienheeftmenverschillendeuit-
nodigingen ontvangen om dele-
gaties af te vaardigen naar bui-
tenlandse toernooien. Voor vol-
gend jaar heeft men al toezeg-
ging van diverse landen voor
deelname aan het Paastoernooi
op Curacao.

Rest voor de statistieken nog
deuitslagvan hettweede Easter
International Bowling Tourna-
ment:

Ploegen: 1. J& B (Curacao), 2.
Clima Cars (Curacao) en 3. La
Raza (Costa Rica).

Dames dubbel: 1. Gerda Hoy
en Anneliese de Jongh, 2. Linda
dePreeen Migdalia Pantojas en
3. Bella Da Costa Gomez en Ni-
noshka Geladert.

Gemengd dubbel: 1. J& B (Cu-
rasao), 2. Venezuela,en3.La Ra-
za (Costa Rica).

Dames enkel: 1.Linda dePree
(Curacao), 2. Emily de Jongh
(Curasao) en 3. Bella Da Costa
Gomez(Curasao).

Heren enkel: 1. Gilbert Snij-
ders (Curasao), 2. Alex Kar-
pinsky(Costa Rica) en3. Alberti-
co van deRee (Curasao).

All event dames: 1. Linda de
Pree, 2.Sadyvanßorssum Waal-
kes en3. GerdaHoy allenuitCu-
rasao.

All event heren: 1.SamirDaou
(CUrasao), 2. Ricardo Gomez
(Venezuela) en Toffy Martina
(Curacao).

All event ploegen: 1. J& B, 2.
LaRaza en 3. Clima Cars.

Cursus 'Eigen Zaak'

WILLEMSTAD-Gijoma Of-
fice Services N.V. organiseert
eencursus van driemaanden ge-
titeld 'Maneho dimimes' (Eigen
zaak). De cursusbestaat uit der-
tien lesavonden en staat onder
leidingvan Interamo. De lessen
worden gegeven in het gebouw
van Interamo aan de Wilhel-
minalaan no. 9 op dinsdagavond
van 19.00tot 21.30 uur.

De cursus begint op 12 april.
Dekosten zijn600 guldenplus50
gulden inschrijf- geld.
Geïnteresseerden kunnen con-
tact opnemen met Gijomaaan de
Aztekenweg no. 5, telefoon
72509. Donderdag is de laatste
dag, waarop ingeschreven kan
worden.

Tijdens decursuszullen devol-
gende onderwerpen behandeld

worden: Algemene zaken, han-
del, administratie en financiën,
interne organisatie en perso-
neel, uitwendige organisatie en
wettelijke voorschriften, wet-
ten, verzekeringen belasting.
De lessen zijnzowel in hetPapia-
mentu alsin het Nederlands.

Docenten zijn drs. Freddy Cu-
riel, mr. Mike Alexander, Tami-
ra La Cruz, Willem daCosta Go-
mez, Aiditha de Freitas, Virgi-
niaKleinmoedig, Kenneth Isi-
dora, Anthony Cijntje, Roy
Bottse, Paul Laufer, Dennis
Evertsz, S. Crocs, Rita Lieuw
van Gorp en Charlie de Haseth.
Aan het einde van decursus zal
aan alle deelnemers een certifi-
caat worden uitgereikt. Deze
cursus zal in juni herhaald
worden.

Matteus Passion
in Kathedraal
GOEDEVRIJDAGIS een dag
vanrust enbezinning, 's Mid-
dags is er een kerkdienst
waar dekruisweg gebeden
wordt. Al eeuwenlang volgt
men ditzelfde patroon. Pater
Pim Jansen probeerde die
kerkdienst en meditatie ze-
ven jaargeleden te vernieu-
wen door een combinatievan
evangelie voorlezen en zang
uit de Mattheüs Passion te
verzorgen in dekathedraal
van Pietermaai. Dat sloeg
aan en groeideuittoteen tra-
ditie.

Sinds 1982 wordt het koor
geleid door Frank Francisca.
Hij kiest voor het Bachkoor
stukken uit Mattheüs Passi-
on, elk jaareen anderekeuze,
en de laatste jarenwordt het
koor begeleid doorhetAntilli-
aans Begeleidings Orkest on-
der leiding van Aya en Iman
Landheer.

De Mattheüs Passion be-
staat uitkoren, koralen, ari-
a's, arioso's en recitatieven.
De recitatiefvorm is gereser-
veerd voor het bijbelverhaal.
Aria's en soms voorafgaande
arioso's vertolken persoonlij-
ke reflexen ophet bijbel- ver-
haal en dekoralen dereflexen
van de kerkelijke gemeente.
Hetberoemde lied van Paul
Gerhardt, 'O Haupt voll Blut
und Wunden', neemt een
centrale plaats in het geheel
in omdat het zes keer terug-
komt. Dit jaarzong het koor
de strofe 'Befehl du deineWe-
ge und was dein Herze
krankt'.

Er waren dit jaar minder
aria's en er stonden meerko-
ralen op het programma dan
vorig jaar. De gezangen wer-
denafgewisseld met stukken

uit de evangelie van
Mattheüs die door pater
Streefkerk werden voorge-
lezen.

De gezangen ondersteunen
detekst van het evangelie en
het is jammer, dat de tekst
van de gezangen zo slecht te
verstaan is, al heeft de mu-
ziek dit tekort wel op, omdat
de stemming die ontstaat
doordewoorden ookin demu-
ziek doorklinkt.Datkomt erg
mooi uitin dearia'Soistmem
Jesusnun gefangen', waar de
continuo in de muziek zwijgt
alssymbool voor deontnomen
basis, Christus. Die ariawerd
ergmooi vertolkt door de sop-
raan Barbara Newton en de
altPiti Mollema. Zij zorgden
ook voor de andere aria's; de
mannenstemmenkwamen
maarheeleven aanbod inhet
laatsterecitatief 'Nun ist der
Herr zurRuh gebracht.

De strijkers van het bege-
leidings- ensemble zijn ver-
sterktdoor deblazersvan Ad-
jadjo wat het orkest tot een
evenwichtig geheel maakt,
dat de muziek goed tot zijn
recht doetkomen. De hobo's
vervullen hierbij een be-
langrijke taak. Hetkoor van
Frank Francisca vertolkt de
gezangen goed, niet alleen
technisch, maar ook naar uit-
drukkings- weergave.

De combinatie van het or-
kest vooraan en het koor
daarachter op het altaar van
dekathedraal doet demuziek
mooi uitkomen in het schip
van dekerk. Frank Francisca
maakte ereen eenheid vanzo-
dat er een zinvolle en mooie
meditatieve bijeenkomst
plaatsvond.

NELCASIMIRI

Voordracht Aart Broek over
WéKroon en Shon Wein Hoyer

WILLEMSTAD- 'Motieven
inhet werkvanWillemKroon en
Shon WemHoyer', onder deze ti-
tel zal drs Aart Broek zondag-
morgen 10 april om elf uur een
voordracht verzorgen in het ka-
dervan deColaDebrot- lezingen
van de UNA. Hij zal daarbij in-
gaanop debetekenis vanWillem
Kroon en Shon Wem Hoyer voor
dePapiamentstalige literatuur.

Het begin van de geschreven,
oorspronkelijke Papiamentsta-
lige literatuur moet worden ge-
zocht in de decennia vóór de
Tweede Wereldoorlog. Veel
meerdandezeconstateringheeft
de studie van de Antilliaanse li-
teratuur tot voor kort niet naar
voren weten te brengen. Enkele
namen zijn min of meer bekend,
zoals die van Willem Kroon,
Shon Wem Hoyer, Manuel
Fraai, Minguel Suriel, Tuyuchi
(en dievanEmilioDavelaar, J.S.
Panneflek, J.S.Sint Jago)—het
overgrote dccl van hun werk
bleef ongelezen. Wat zij tot uit-
drukking brachten, dan wel
trachtten te brengen, is echter

boeiender en betreft een breder
scala aan lokale gebeurtenissen
en ontwikkelingen dan alge-
meen wordt aangenomen.Aldus
een persberichtvan deUNA.

Drie 'motieven'uitdevooroor-
logse Papiamentstalige litera-
tuur zullen in devoordracht on-
der de aandacht worden ge-
bracht, in het bijzonder uit net
werk en het denken vanWillem
Kroon en Shon Wem Hoyer. Als
eerste zal ter sprake komen een
aantal voorbeelden van 'lirika
sosial' - determ diePierre Lauf-
fer gebruiktevoor sociaal- geën-
gageerde poëzie. Hierop volgt
een uiteenzetting over de sterk
uiteenlopende opvattingen van
Kroon en Hoyer over deontwik-
kelingen van detaal waarin zy
schreven, het Papiamentu.

Als laatste wordt ingegaan op
de onverwacht kritische uitla-
tingen vanKroon aan het adres
van derooms- katholieke missie-
leden: de vertegenwoordigers
van de leer die hem (en andere
schrijvers) meer daneens als be-
langrijkste inspiratiebron
dienden.

Paus beklemtoont
belang van celibaat

ROME — Priesters zijn de
gunstelingenaanhetaltaarin
de hemel, zo schrijft paus Jo-
hannes Paulus II in zijn jaar-
lijkse brief aan de priesters
bij gelegenheid van Witte of
Stille Donderdag. Hij wil
daarmee het belang van het
celibataire leven voor de
priesters benadrukken.

In zijnbriefherinnert depaus,
zoalshijbij devoorgaande vijfge-
legenheden ook deed aan het
Laatste Avondmaal van Jesus
met zijn apostelen aan devoora-
vond van zijn kruisiging. De
priesters, aldus depaus, hebben
een zending welke gelijk is aan
een geestelijk vaderschap, om-
dat de kerk een speciale band
heeft met de maagd Maria, de
moeder van Jesus. Met Witte
Donderdag moeten we eens te
meer deze mysterieuzewaarheid
van onze roeping uitdiepen, al-
dus de paus. De overeenkomst
tussen de kerk en de moeder-
maagd heeft een welsprekende
betekenis voor ons, omdat onze
priesterlijke roeping verbonden
is met het celibaat, zo zegt de
paus.

TEGENOVERVROUWEN
Deze dringt er bij de priesters

op aan hun toevlucht te nemen
bij Maria alsoriëntatiepunt voor
hetbehoud van deroeping. Het is
nodig datonze priesterlijke aan-
vaarding van het celibaat voor
ons hele leven ook binnen haar
hart wordt opgenomen. Wan-
neer weons inmoeilijkheden be-

vinden moeten we tot deze moe-
der- maagd onze toevlucht ne-
men. Aldus depaus.

Hij dringt er bij zijn priesters
op aan te zorgen voor een "ade-
quate houding tegenover de
vrouwen". De paus herinnert
aan de manier waarop Jesus de
overspeligevrouwbenaderde die
dooreen menigte werdbedreigd.
Hijhield demensenvoor datmen
de eerste steen zou mogen wer-
pen als men schuldenvrij was.
Ook wijst depaus er opdat Jesus
het goede nieuwsvan zijnverrij-
zenis het eerste meedeelde aan
vrouwen.

VERSCHILLEND
In het lichtvanzijnroeping tot

dienstbaarheid moet depriester
een nieuwe weg ontdekken met
betrekking tot de waardigheid
en deroeping van de vrouwen,
zowelbinnen dekerk als in de he-
dendaagse wereld. De paus gaat
in deze briefniet nader in op de
roeping van devrouw indekerk.

Wel legt hijer denadrukopdat
sedert de tijd der apostelen de
zending van dekerk opverschil-
lende wijzewordt aanvaard door
mannenen doorvrouwen. In on-
ze tijd, sedert het tweede Vati-
caanse Concilieis een nieuwe op-
roep uitgegaan tot iedervan ons,
aldus depaus.Ditomtebereiken
dat het door ons uitgeoefende
priesterschap in de verschillen-
de gemeenschappen welke de
kerk kent, echteen bediening is
en op deze manier effectief en
vruchtbaar in apostolisch op-
zicht.

De Stichting Internationaal
Jaarvanhet Kind

roept Jeugdorganisaties en /of instellingen in de Neder-
landse Antillen zich schriftelijk te wenden tot het Bestuur
met het verzoek in aanmerking te mogenkomen voor een

FINANCIËLE BIJDRAGE
t.b.v. hun ontwikkelingsproject(eh) en/ofprogramma('s).

Brieven met eventueelbijbehorendebijlagen dienentewor-
den gericht aan deSecretaris van deStichting,

de heer Sidney M. Paulina
Kaya Kokolishi 31
Willemstad
Curacao

De sluitingsdatumvoor hetindienen vanhetver-
zoekschrift is gesteld op 30 juni 1988.
Verzoekschriften ontvangen na de sluitingsda-
tum zullen onder geen beding in behandeling
worden genomen.
Detoewijzingvan een bijdraget.b.v. een bepaalde jeugdor-
ganisatievindt plaats opvoordracht van hetBestuur en on-
dergoedkeuring van de betrokken Minister.
Jeugdorganisaties die eerder een verzoek hebben inge-
diendworden aanbevolen een nieuw aangepastverzoek in
te dienen.
Voor nadere inlichtingen kunt U zich wenden tot een be-
stuurslid op Uw eiland.

Namens hetBestuur van de
Stichting internationaal
Jaarvan hetKind
De Voorzitter
D. van derRee.

| \3m Edukó pa
||3_ proaresa

Kumpli kv nos yunan,
kumpli kv Körsou

Kon ta baha gastu i alabes subikalidat di
nos ensenansa i edukashon?

E nota "Edukashon den portal di ahanan
nobenta" ta kontené proposishonnan kla
i konkreto pa kont esta e pregunta'ki.

sintonisaENFASlS RADIAL
pa vnresümen di e parti di e nota kv ta
trata hustisia sosial i e relashon entre skol i

merkado laboral.
djarason mainta 11.30 na Radio Hoyer I
djawepsmainta 11.00 na Radio Caribe

djabièrnè anochi 7.30 na Radio Körsou FM
djasabra mèrdia 1.30na Curom ZB6
mensahe di SEDUKAL na nömber di gobièrnu diKörsou
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o ONZE LICHTREKLAMES 2
" SPREKEN* EEN o
o DUIDELIJKE TAAL! "" o

n Nieuwe revolutionaire, ontwikke-
ling, die vele voordelen biedt ten w

" opzichte van de tot nu toe O
g bestaande systemen. 9
£ TOT 70% BESPARING OP ENERGIEKOSTEN! g

Ons systeem gebruikt slechts 1/3 van het aantal
f^\ TL buizen. U bespaart dus maar liefst 2/3 op de Aw elektriciteitskosten! w

LAGE ONDERHOUDSKOSTEN! O
O Het feit dat onze Ro-light lichtreklames slechts 1/3 0

van het aantal TL buizen, elektriciteitskabels, etc.
0 gebruiken, betekent een aanzienlijke besparing op de Q

onderhoudskosten.
EGALE LICHTVERDELING! *0 Ons systeem geeft een veel betere, egale lichtverde- O

ling, zonder oogverblindende schittering, zodat Uw
Qj reklameboodschap ook op grotere afstand nog f)

duidelijk leesbaar is.
7 JAAR GARANTDS!

O Daar wij alléén kwaliteitsmaterialen gebruiken en £
de lichtreklames met groot vakmanschap gecon-

W strueert worden, kunnen wij U een garantie van O
maar liefst 7 jaarverlenen.

Bel ons, geheel vrijblijvend, voor meer informatie,
4fc ofvoor een afspraak. Tel. 77411, (~)

Neptunesweg 30, Curacao.

C_J Spreek met onze tevreden cliënten:
Boekhandel Salas, Curacao Plaza Hotel, Curgas, Curoil, Fatum,

" Garage Cordla, Kuzeta, v.d. Lubbe Verzekeringen, N.M.B. Bank, _->.Prinses Beatrix Airport (Aruba), Setel, V.M.F. Systems, etc. Ij

DEPARTEMENT VAN HANDEL,
INDUSTRIE EN WERKGELEGENHEID

MAximumprijzen eilandgebied CURAQAO, ingaande31 maart 1988.
verpakking kleinhandel consument

RIJST
Sunselßruin 1/25 lbs. f. 19,98 f.21,98+4,09

fSMELK INBLIK
Carnation Gesuikerd 48/397 f. 51,70 f. 1,19+0,06

CoastOngesuikerd
qeèvaporeerd 48/410 f. 36,55 f. 0,84—0,11

96/170 f. 36,91 f. 0,41—0,09

SLA-OLIE
HydeParkCorn oil 8/48oz. f. 32,22 f. 4,35+0,28

KOFFIE
Colcafe Instant 24/85 gr. f. 49,36 f. 2,28-0,54

Instant 24/170gr. f. 84,19 f. 3,98—1,06

ROOMBOTER
Anchor Gez. en ongez 2x20/454gr. f. 94,64 f. 2,63+0,07

Gez.enongez 20/454gr. f. 47,32 f. 2,63
Gez. en ongez 2x40/227gr. f. 95,55 f. 1,32—0,01
Gez.enongez 40/227 gr. {. 47,78 f. 1,32

Frico
Gez.enongez 40/ V 2 lbs. f. 47,32 f. 1,31-0,01

LACTANTIA
Gezouten 40/454 gr. f. 85,71 f. 2,38+0,21
Ongezouten 40/454 gr. f. 92,82 f. 2,58+0,25

MARGARINE
Gouda's glorie

Planten margarine 20/250 gr. f. 16,76 f. 0.93+0,03
Halvarine 24/500gr. f. 34,38 f. 1,59+0,05
Pakjes margarine 40/250 gr. f. 31,20 f. 0,87 N
Tafel margarine 24/500 gr. f. 40,51 f. 1,87—0,35

DIEET MARGARINE
Sgtisg

Sense margarine 24/500gr. f. 50,62 f. 2,34+0,38
Becel 40/250 gr. f. 54,44 f. 1,51—0,02

BABYVOED.NG 24/5009rf' 6171 »' 2'Bs+°'l6
Olvarit

Olvaritblauw 12/150gr. f. 17,76 f. 1,64+0,21
Babyzuivel 12/150gr. f. 19,62 f. 1,81+0,40
Olvaritrood 12/150gr. f. 21,49 f. 1,99+0,26
Olvarit Baby fruit 12/150gr. f. 19,62 f. 1,81+0,23
Kleutervoeding 12/200gr. f. 24,19 f. 2,24+0,21
Peuterfruit 12/200gr. f. 24,14 f. 2,23+0,20
Peuterzuivel 12/200gr. f. 24,12 f. 2,23+0,42
Kindermaaltijden 12/250gr. f. 32,17 f. 2,98+0,28

Nutrix
Nutrix 24/200gr. f. 44,77 f. 2,08+0,11
Nutrix vanille 24/200gr. f. 48,98 f- 2,26+0,13
Bambixgraanvlokken 20/225gr. f. 44,77 f. 2,48+0,12

MELKPOEDER
Klim

24/100gr. f. 60,09 f. 2,70 N
12/1 kg. f. 66,53 f. 5,99+0,55
6/2kg. f. 63,31 f. 11,39+1,03

Instant 24/400gr. f. 60,19 f. 2,70+0,24
Instant 12/900gr. f. 66,53 f. 5,99+0,55
Instant 6/I,Bkg. f. 63,31 f. 11,39+1,03

GEZOUTENVIS
Pollock

zonder graat 40 los. f. 251,12
454gr. f. 7,13+0,43

De eerstvolgende publikatie geschiedtop: 15april 1988.
Prijsaanpassingen dienen uiterlijkop 11 april 1988vóór 12.00uur 's middags aange-
vraagd teworden.
Voor informatie betreffende hoogst toelaatbare prijzen gelievetelf. 613297opte bellen.

De Ministervan Handel, Industrie
en Werkgelegenheid,
M.DECASTRO.
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Nieuws
in vogelvlucht

TEHERAN—Iran schootweerra-
ketten af op Kirkuk als vergelding
VoorIraakseraketten opIraanse ste-
den, kort voordat Iraq eenzijdigeen
bestand aanging. Iraq zegt een aan-
val van 15Iraansebotenop eenonge-
bruikt olielaad- station te hebben af-
geslagen. Daar zijn militairen gele-
gerd.Maandagtrofeen Iraanseraket
de Iraakse oliestad Kirkuk, waarbij
dodenen gewondenvielen.De pauze
Van 3 dagen in de "steden- oorlog"
Was hiermee ten einde. De Turkse
premier Ozal kwam inIraqaan maar
bad zondereen ontwerpvoor eenvre-
desverdrag. Iraq meldde een raket-
aanval op de Iraanse heilige stad
Qom en zei dat Iran chemische wa-
pens gebruikt. Ook meldde Iraq suc-
cessenin destrijdtegendeKurdische
rebellen. Een van hun leiders zou
buiten gevechtzijn gesteld.

*****BAYRUT — Libië trekt zijn troe-
pen aan de grens metTunesië terug.
Zij waren daar gestationeerd voor
hetgevalTunesiëdoordeVSzou wor-
den gebruikt voor aanvallen op
Libië. l *****AMSTERDAM — De dollar-koers
op de Europese valuta- markten
opende de Paasweek iets hoger. In
Amsterdam was de middenkoers
1,8615 guldentegen 1,860 vrydag.

*****WASHINGTON — De VS- Justi-
tie- minister Meese blijft aan zolang
"Reagan datwil". Meese zeinietaan
aftreden te denken nadat speciale
aanklagerMcKay hadgezegddathij
op dit ogenblik nietvan plan is een
aanklacht tegen Meese in te dienen,
hoewel McKay het onderzoek naar; Meese's financiële handelen wandel
Voortzet en vooral naar diens rol in-
take een Iraakse pijpleiding.

*****NEW YORK — Een groep Demo-
craten zou zich tegen Jesse Jackson
keren en probeert hem af te houden
Van de Democratische presidents-
nominatie. Volgens naaste advi-
seurs van Jackson spelen ookracis-
tische motieven mee.

*****TEL AVIV— Israel tekende in 87
6en geheimcontract met Chinavoor
deleveringvanraket- koppen met la-
ser- besturing. Het contract werd
voorbereid door een groep Israëliërs
die op valse Filipijnse paspoorten
naart Pekingreisden. AldushetBrit-
seSundayTimes. Een exspionvan Is-
rael zou de operatie hebben geleid.
Beide landen onderhouden geen di-
plomatieke relaties.

*****MOSKOU — De SU voerde met
Pasen een ondergrondsekernproef
uit op het Semipalatinsk- proef- ter-
rein. De explosievekracht lagtussen
de 20 en 150kiloton.

*****MOSKOU—DeSÜ-douaneopeen
Moskous vliegveldlegdebeslag op 15
kg heroine twv bijna 10 miljoen dol-
lar. Een Afrikaanse paar probeerde
«et binnen tekrijgen.

*****BRUSSEL —Belgie's luchtmacht
staakte zijn in december begonnenhulp- vluchten op Etiopie omdat de
strijd inhetnoordenvan hetlandtus-
sen leger en rebellen oplaaideen de
hulp- verleningbedreigde.Erzouden
duizenden soldaten zijn gesneuveld
'n devoorbije weken.

MOSKOU—Dealgemenestaking
inStepanakert, de hoofdstadvan het
distractNagorno- Karabach lijkt af
te zwakken. Volgens de SU- pers
gaan steeds meer mensen werken.
De stakingbegonop24 maart.De op-
gehevenArmeense nationalistische
beweging had aangekondigd dat
menbeginapril destakingzouonder-
breken. De Pravda beschuldigde de
Westelijke pers ervan deonrust aan
te porren en op teroepen.

*****JERUZALEM— Syrië liet de VN
weten dat het zijn militaire politie-
rol in Libanon beu is en op zoek is
naareen politiekeregeling, zozeieen
hoge VS- functionaris in Jeruzalem.
Syrië wil hervormingen doorvoeren
Welke aanvaardbaarzijnvoor deoor-
logvoerende Islamitische en christe-
lijke militiesen wil ook een nieuwe
grondwetvoor Libanonopstellen.

*****NEWDELHI — Het VS- chemie-
concern UnionCaribe moet 200 mil-
joendollar betalen aan de slachtof-
fers van de giframp van december
1984 in Bhopal, India. Zo bepaalde
een hogerhof. Er loopt nogeen ande-
re zaak tegenUnion Caribe.

LONDEN — Een "Tsjechische"
spion die inLonden werd aangehou-
denisNederlandervan geboorte.Als
dekmantelhieldhij eenkunsthandel
maar bespioneerde Britse defensie-
-Bustemenvankern- onderzeeërs.Ne-
derland was op voorhand in kennis
gesteld van de arrestatie.

*****
AJJUIH ABEDA — Etiopie en So-

maliahebbenhundiplomatiekerela-
ties hersteld. Zijkwamen overeen de
troepen aan hun grens terug te
trekken.

*****NEW DELHI — HetVS Informa-
tie- centrum in NewDelhi werd ge-
troffen door een aantal explosies,
vlak voor VS- Defensie- minister
Carlucci aankwam. Toen er brand
Uitbrakwaren er 200 mensen in het
gebouw.Er waren geen gewonden.

*****PHOENIX—De senaatvandeVS-
-Btaat Arizona heeft gouverneur Me-
chamafgezet dieschuldigwasbevon-
den aan verduistering van over-
heids- gelden. De 63-jarigeRepubli-
kein Mecham werd in 1985 na vijf
eerderepogingentotgouverneur ge-
kozen. Hij isde 7e gouverneur in de
VS- geschiedenis diewordt afgezet.

Ontwikkelinggezocht inrijke kustgebieden

Tibetanen verwijten Peking
verwaarlozing minderheden

PEKING — De Chinese
regering verwaarloost de
economische ontwikkeling
van Tibeten andere gebieden
waar minderheden wonen.
Dit verwijt hebben Tibetaan-
se leiders die deelnemen aan
het Nationale Volkscongres
in China het afgelopen wee-
keinde geuit.

Bij de projecten voor de ont-
wikkeling van China heeft de
centraleregering geen aandacht
besteed aan de gebieden waar
voornamelijk minderheden wo-
nen, zo zei Doje Cering, voorzit-
ter van de Tibetaanse regering.
Andere afgevaardigden op het
Volkscongres klaagden over de
beperkte bevoegdheden van de
commissie van het Congres die
zich bezighoudt met het
vraagstuk van nationaliteiten.
Zij wezen op de noodzaak uit
minderheids- groeperingen
meer mensen op te leiden voor
kaderfuncties binnen departij.

China telt volgens eigenopga-
ve meer dan 50 etnische en reli-
gieuze minderheids- groepen.
Verleden jaaroktober, en op-
nieuwbegin dezemaand,braken
in de Tibetaanse hoofdstadLha-
saanti-Chinese onlustenuit.Bij
de jongsteonlusten zijn volgens
buitenlandse bezoekers twintig
doden gevallen.

WaarnemendpremierLi Peng
verklaarde vrijdag in zijn ope-
ningsrede van het Volkscongres
dat de onlusten in Tibet waren
veroorzaakt door "een handvol
seperatisten". Degenen diebij de
onlusten betrokken waren,
moesten strengworden bestraft,
aldus Li Peng. Hij sprak ten
overstaan van onder andere de

Panchen Lama, een van de gees-
telijke leiders van Tibet. Deze
laatste leverde kritiek op de
regering, zo meldde het persbu-
reau Nieuw China zondag en
pleitte voor het beschermen van
debelangen van minderheden.

Inhetstreventemoderniseren
richt China zich op derijkere
kustgebieden als motorvoor ver-
dere ontwikkeling. Arme en af-
gelegen gebieden -en streken
waar minderheden wonen val-
len voor het merendeel daaron-
der-vrezen datzij doordatbeleid
nog verder achteropraken.

Collecte voor
kinderopvang
WILLEMSTAD — De

Stichting JeugdzorgCuracao zal
in de maand april een collecte
houden, waarbij diverse instel-
lingenenbedrijven omeen dona-
tie gevraagd zullen worden. De
stichting die zich inzet voor de
zorg van hetCuracaose kindwil
het ingezamelde geld besteden
aan de vier instellingen die zij
leidt. Dat zijn Casa Cuna Berg
Altena en Casa Cuna Koningin
Juliana, crèches voor baby's en
peuters van werkende moeders;
casa Manita, een tehuis voor
meisjes van vier tot zeventien
jaaren voor jongensvan vier tot
twaalf jaar. Deze kinderen blij-
ven hier, omdat hun opvoeding
en / of verzorging om de een of
anderereden ingevaar is;en Ca-
sa Cuna Villa Maria.

Deze niet- gesubsidieerde,
niet- commerciële speelschool
viert in april haar 25- jarigbe-
staan. Doorbemiddelingvan Se-
de Antia kan met financiële
steun uit Nederlandbinnenkort
met uitbreiding worden begon-
nen, zodat 's morgens ongeveer
honderd kinderen kunnen wor-
denopgevangenen er 's middags
meer plaats is voor de opvang
van schoolkinderen tot 12 jaar.

Donaties in geld of naturazal
de stichting graag aannemen op
het secretariaat aan de Gren-
daiersweg 2 ofvia het bankreke-
ning- nummer252.330- 02 bij de
M&CBank tennamevanCollec-
teStichting Jeugdzorg. Meer in-
formatieoverhetwerkofdeinza-
melingsactie is verkrijgbaarvia
de telefoonnummers 73291 en
73800.

Bijeenkomst
Christenvrouwen

WILLEMSTAD —Donderdag
vindt inhet JeugdhuisDeTama-
rijn op Mahaai de maandelijkse
bijeenkomst plaats van de Vere-
niging van Christenvrouwen
Curasao. De aanvangstijd isacht
uur 's avonds.

Gastspreker op deze avond is
een medewerkervan het Bureau
Narco- Operaties die het een en
ander zal vertellen over de be-
strijdingvan verdovende midde-
len op Curacao.
NEWDELHl—lndiabrengtlangs

de 500 km lange grens van Punjab
metPakistan eenprikkeldraad- ver-
sperring aan en wil daarmee de wa-
pensmokkel vanuitPakistanvoor de
Sikh- extremisten dekop indrukken.

ALM heft eerste
klas service op

WILLEMSTAD — Met in-
gang van 4 april is er geen
'First- Class' afdelingmeerop
de toestellen van de Antilli-
aanse Luchtvaart Maat-
schappij (ALM). Er was vrij-
welgeenvraag naar deze spe-
ciale service die echter wel
hoge onkosten metzich meeb-
racht. Met de afschaffing van
de eersteklas neemt de stoe-
lencapaciteit met 24 toe, dit
leidt opbepaalde goed bezet-
teroutes tot een toename van
de inkomsten voor de maat-schappij.

Uit onderzoek is gebleken datbetalende passagiers amper ge-bruik maken van de eerste klas(12 stoelen) op de DC-9-80 toes-
tellen van de ALM. Het relatiefkleine aantalpassagiers datweleersteklas reist, doet ditom spe-
cialeredenen, zo bleek uit eenonderzoek onder de passagiers.Beroeps- of andere contractuele
vereisten en belasting-technischeredenen zijn daareentweetalvan.Op devluchten naar
en van deVerenigde Staten(Mi-
amien NewYork) is erhelemaal
weinig animo voor de eersteklas- service. Voor de ALM wa-
ren dezegegevens aanleidingomdeeersteklas afte schaffen.Een belangrijke overwegingwas ook het kostenaspect. Hetbestaan van eeneersteklas con-figuratie op bepaalde routes,bracht ondermeer investeringen
met zich mee voor de speciale
stoelen, aardewerk servies, be-steken glaswerk, speciale voed-selaanschaf- en opslag, reserve-

rings- systeem, passagiers- af-handeling en cabine- service.
Door de afschaffing van de

eerste klas- afdeling en omzet-ting hiervan in een geheel 'eco-nomy' configuratie van de toes-
tellen, verkrijgtde ALM24extra
stoelenop haar jettoestellen.De
gebruikelijke indeling van 138
zitplaatsen perDC-9-80 toestel,
wordt nu 146zitplaatsen.

Hiermeekan ookhet probleem
van overboekingen door de toe-
name van devraag naar stoelen,
voor een deel opgevangen wor-
den.Anderevoordelen zijn onder
andere een proportioneel betere

Studieweekeinde
in Emaushuis

WILLEMSTAD — In het ka-
dervan de oecumenische decade
'Kerken Solidair met Vrouwen'
1988 — 1998 organiseert Fun-
dashon Sentro di Dama van 15
tot en met 17 april een studie
weekeinde met veertig deelne-
mers inhetEmaus- huis te Soto.

Deelnemers moeten zich in-
schrijven vóór 10 april in het
Sentro diDama aan de Seru For-
tunaweg 8. Daarkrijgt men ook
meer informatie over de spre-
kers en hetprogramma. Zij die
niet in het Emaushuis willen
overnachten, moeten dit duide-
lijk bij de inschrijvingkenbaar
maken. Mocht u een muziek- in-
strument bespelen, dankunt u
dit meebrengen naar de bijeen-
komst.

verdeling van detoiletfacilitei-
ten, de eliminatie van discussies
omtrenthet zogenaamde 'upgra-
den' (het zonder bijbetalen ver-
plaatsen van passagiers van de
'economy' klas naar eerste klas)
en het feit datnu allepassagiers
dezelfde, "zeer geroemde
topkwaliteit service"verkrijgen
van het cabine- personeel, aldus
een persbericht van de ALM. Nu
ook al gratis drank geserveerd
wordtop deALM-vluchten, is de
maatschappij ervan overtuigd
dat de opheffing van de eerste
klas geenverlagingvan de servi-
ce inhoudt.

Documentaire
WILLEMSTAD — Woensdag

presenteert de Dienst Culturele
Zaken om 18.00 uur op TeleCu-
ragao de documentaire 'Planta
awe pa bo kosecha manan'(Zaai
nu om morgen te kunnen
oogsten). De documentaire gaat
over het oogstfeest.

Dit project is hetresultaat van
een gezamenlijk onderzoek van
AAINA (Antropologisch, Arche-
ologisch Instituutvan de Neder-
landse Antillen) en de Dienst
Culturele Zaken.
WILLEMSTAD— Het Curaca-
osch Museum steltvan 16 april
tot 2 mei olieverfwerken en
aquarellen vanRia Houwen ten
toon. De openingsavond van de
expositie is op zaterdag 16 april
om20.30uur. De heerElco Rosa-
rio zal danspreken.

Byzantijnse zang tijdens pausmis
Paus roept op tot gebed voor

vrede en gerechtigheid
ROME — Als eerbewijs

aan de kerken van de
Orthodoxie en ter gelegen-
heid van deviering van het
feit dat duizend jaar gele-
den dekerstening vanRus-
land begon werden voor
het eerst sinds eeuwen tij-
dens de paus- mis met Pa-
sen Byzantijnse gezangen
ten gehore gebracht.

Dit gebeurde op Paas- zon-
dag in de Sint Pieter waar
paus Johannes Paulus II
voorging in dePaas- mis. We-
gens het slechte weer was de
plechtigheid verplaatst naar
deze basiliek welke plaats
biedt aan 29.000 mensen. De
paus bad dat een mensheid
die lijdt onder "gebeurtenis-
sen van geweld en dood" ver-
nieuwing en hoop moge vin-
den in de Verrijzenis van
Christus.

SOLIDARITEIT
"Bidt voor vrede in de we-

reld en voor gerechtigheid en
voor derechten van de mens,
vooral voor godsdienst- vrij-
heid voor eenieder, christenof
niet- christen, zo zei depaus-
."Bidt voor solidariteitvan de
mensen van de wereld, eerste
en derde, tweede en vierde".

De paus dankte detientallen
miljoenen die via radio en tv
naar hem luisterden.Zo doen-
devormden zij "een communi-
teit van gebed.

Onder het gehoor van de
paus bevond zich de minister
van Buitenlandse zaken Ge-
orge Shultzvan de Verenigde
Staten met zijn echtgenote.
Laatstgenoemde is katho-
liek, de bewindsman niet.
Ook waren aanwezig de gou-
verneur generaal van Cana-
da Jeanne Sauve en de Itali-
aanse minister van Buiten-
landse zaken Giulio Andre-
otti.

PAASWENSEN
In talrijke talen, waaron-

der het Nederlands bood de
paus zijn Paas-wensen aan
voordathij dezegenaan de he-
le wereldgafvanafhetbalkon
op het Pieterplein. Er bevon-
denzich toen 150.000 mensen
op hetplein waarhetregende
dat het goot. Het was er trou-
wenskil.

Tijdens de Paasnacht-
plechtigheden doopte depaus
27 mannen, vrouwen en
kinderen uit vier wereldde-
len.De leeftijdvan dedopelin-
gen varieerde van zeven tot
49 jaar.

association M■for management and training

De trainingen van AMT zijn gerichtop vaardigheden en op
de praktijk. Resultaat: beter functioneren in de dagelijkse
werksituatie.

DeAGENDA voor april en mei 1988 is:

Training PRAKTISCH LEIDINGGEVEN
De trainingsduur is 5 dagen. Deze dagen zijn 12,13en 26,
27 april. De follow-up dag wordt met de deelnemers ge-pland.

Training FACE-to-FACE VERKOOP VAARDIGHEDEN.
Detraining omvat3dagen. Deze dagenzijn op 10,11 en 12
mei. 1 dagfollow-up wordt met dedeelnemers vastgesteld.

Voor nadereinformatieen inschrijving gelievecontactopte
nemen metAMT:

DE RUYTERKADE 53, CURACAO N.A TEL: 613425.

e*

«MOMLET" Punda
Ijl Pietermaaiplein 20

I SPECIALE AANBIEDING

I MAGIC PEN STAND
Normale prijs fJ9SS"

I Nü ’.14.95 <3^\
f alleen geldig van 5 tot 9 april

Wacht niet te lang, devoorraad isbeperkt.vo!!!_ _ /

UITNODIGING
In hetkader van haar40-jarigbestaan heeft deNVP de UNAaan-
geboden omonder auspiciënvan de UNAeenvoordracht teorga-
niseren door,

DR. WILLEM DE KWAADSTENIET
(Voorzitter van de vaste commissie voor Nederlands
Antilliaanse en Arubaanse Zaken van de Tweede Ka-
mer derStatenGeneraal)

Dr. deKwaadsteniet zal inzijn voordracht dehistorische staatkun-
digerelatie tussen Nederlanden deNederlandse Antillentraceren
en tevens dehuidige Nederlandse visies tav. een mogelijke ge-
menebest relatie na een onafhankelijkheid van de Nederlandse
Antillen bespreken.

Ook zal deDecaan van de Faculteit derSociale en Economische
Wetenschappen, Dr. Valdemar Marcha, een korte presentatie
houden over deresultaten van derecente enquêteover de staat-
kundigerelatie tussen deeilanden van de NederlandseAntillen en
de staatkundigerelatie met Nederland.
Nadevoordrachten van Dr. Willem deKwaadsteniet en Dr. Valde-
mar Marcha zal hetpubliek de gelegenheid krijgen om vragen te
stellen t.a.v. dezeonderwerpen.

Plaats : Aula-UNA
Datum : woensdag, 6 april 1988
Aanvang : 20:30uur _m__
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UnivwskJat Nashonal di Antia I==============0
Uriverstte» van de NederlandseAnMen
University o» theNetherlands Antjtes
Universidad dé lasAntilles Neetlandesas

m% j CARIBBEAN SOFTWARE

Het meest ervaren Software-huis van de NederlandseAntillen

CARIBBEAN SOFTWARE begint in de maand april wederom met een aantal

DAGKURSUSSEN,
speciaal voor bedrijven, in denavolgende softwarepakketten:— Introduction to PC and PC-applications—Lotus 1-2-3

—dßase 111 Plus—Dataflex—Displaywrite 4
Dekursussen kunnen precies afgestemdworden op despecifieke wensen van eenbedrijf, zoals "Executive level" courses of "Middle Management level" courses.
Voor nadere inlichtingen kunt U kontakt opnemen met de heer Kenneth Maduro.

CARIBBEAN COMPUTER SOFTWARE INTERNATIONAL N.V.
Kantoor Curacao: Kantoor Aruba:
Schouwburgweg 5 Fergusonstraat 51
Tel.: 74844 Tel.: 34077
Fax:370675

lAROUSSE
{ ||R EST AUR A N T][ ~~S
'| GOURMET CUISINE ,'

jj Penstraat 5 -Tel.: 55418 j|
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VS STUREN MEER TROEPEN NAAR PANAMA
Bemiddeling door aartsbisschop mislukt
Washington: Noriega probeert
ambassadeur te arresteren

WASHINGTON —De Vere-
nigde Staten beginnen van-
daag (dinsdag) met het zen-
den van extra troepen naar
Panama, waarzich metPasen
het zoveelste incident heeft
voorgedaan tussen Paname-
se autoriteiten en de VS, toen
dewagen van deAmerikaan-
se ambassadeur Arthur Da-
vis werd achtervolgd door de
Panamese veiligheids- poli-
tie. In Washington sprak men
van een poging tot ontvoe-
ring. Aartsbisschop mgr Mar-
cos McGrath heeft moeten er-
kennen datzijn poging om te
bemiddelen tussen de sterke
man generaal Manuel Anto-
nio Noriegamet zijnregering
en deoppositie ismislukt. De
Los Angeles Times meldde
dat minister George Shultz
heeft voorgesteld generaal
Manuel Antonio Noriega te
ontvoeren om hemte latenbe-
rechten in deVS. Washington
stelt speciale bank- rekenin-
gen open "ter ondersteuning
van de wettige"regering van
de afgezette Eric Arturo Del-
valle in Panama. Aan dege-
nen van wie Panama geld te
goed heeft is gevraagd dit
geldopdezespecialerekenin-
gen te storten.

In Washington sprak menvan
een "doelbewuste daad van vij-
andigheid", welke gepleegd
werd tegenover zijn ambassa-
deur Davis, nadat deze met Pa-
sen een onderhoud had gehad
met depauselijke nuntius. Toen
de ambassadeur de nuntiatuur
verliet werd hij gevolgd dooreen
vrachtwagenvan deveiligheids-
dienst, welke sirenes en zwaai-
licht gebruikte en ook met gie-
rende banden reed. Een functio-
naris van de ambassade zei dat
men geprobeerd heeft Davis te
arresteren zonder dat er enige
grond voor was. De Amerikaan-
se PR- man Terence Kneebone
die onlangs totpersona non gra-
ta werdverklaard door dePana-
meseregering onthulde hetinci-
dent dat "zeer ernstig" werd ge-
noemd. De auto waarin Davis
reed was namelijk voorzien van
het diplomatiekekenteken.

MEERTROEPEN
In Panama bagatelliseerde

men het incidenten zei men dat
Washington alles aangrijpt om
van een mug een olifant tekun-
nen maken om op deze manier
een motief tevinden voor een in-
vasie. Men ontkende dat er een
poging wasgedaan deambasasa-
deur te ontvoeren.

Washington stuurt dertien-
honderd man aan extra- troepen
naar Panama wegens de toene-
mende instabiliteit aldaar en de
"krachtpatsers taktiek van de
regering van generaal Noriega".
Volgens Defensie kan dit over-
eenkomstig hetbestaande Pana-
ma- kanaal- verdrag. Men acht
demaatregel nodigom deveilig-
heid van het Amerikaanse per-
soneel en de installaties tewaar-
borgen. Men stuurt militaire po-
litic, helicopter- troepen, mari-
niers en twee honden- ploegen.
Onder meer gaan er 27 helicop-
ters heen, zeven Cobra aanval-
heli's en vier KIOWA- waarne-
mings-vliegtuigen.

OVERLEG ONMOGELIJK
Mgr McGrath verklaarde op

tweedePaadagna afloopvan zijn
gesprekken met beide partijen
datoverleg over deoplossingvan
de crisis waarinhet land zich be-
vindtonmogelijk is, omdat de op-
positie het vertrek van Noriega
cisten omdat deregering onmid-
dellijk lietweten datover Norie-
ga niet te onderhandelen valt.
De bemiddelings- poging werd
ondernomen onder meer op ver-
zoek van president Oscar Arias
van Costa Rica en de Spaanse
premnier Felipe Gonzalez.

Noriega liet doorschemeren
dat hij over documenten be-
schikt waaruit blijkt dat de VS
stilzwijgendakkoord gingenmet
de drugs- handel in Midden
Amerika. Hij heeft daaroverge-
schreven aan de Amerikaanse
ambassadeur. Noriega zegt ja-
renlang bewijzen te hebben gele-
verd aan Washington over in-
middels gepensioneerde mili-
tairten diebanden onderhielden
met de drugsmaffia. Maar van-
uitWashington deedmen niets,
aldus Noriega.

ONTVOERINGSPLAN
Minister Shultz van Buiten-

landsezakenvan deVSwilde tij-
dens zijn bezoek aan Italië niet
ingaan op wat hij noemde "spe-
culatieve" artikelen, zoals over
zijn advies om generaal Noriega
te laten ontvoeren om hem over
te brengen naar de VS waar hij
voor derechtbank moet verschij-
nen. De Los Angeles Times
meldde diten had het vernomen
van anoniemeregerings- functi-
onarissen. Het idee van Shultz
was niet positief ontvangen en
werd voorlopig in de ijskast ge-

zet. Volgens de Los Angeles 'li-
mes zou men in Washington nu
een staatsgreep overwegen, uit
te voeren door Panamese troe-
pen, waarbij de Amerikaanse
troepen alle Amerikaanse in-
stallatieszoudenbezetten.

De woordvoerder van het Wit-
te Huis MarlinFitzwater maak-
te eerder bekend dat deregering
van president Ronald Reagan
had besloten deAmerikanen die
aan Panama geld schuldig zijn
aan teraden ditnaar specialere-
keningen bij deFederal Reserve
bank over te maken. Deze reke-
ningen blijven, althans dat is de
bedoeling, buitenhetbereik van
Panama's sterke man generaal
Manuel Antonio Noriega. Het
besluit werd bekend gemaakt
nadater in deAmerikaanse pers
was berichtdatdrie Amerikaan-
sebedrijvenonlangs driemiljoen
dollaraan Panama hadden be-
taald.

BEHEER DELVALLE
Volgens Fitzwater staan deze

rekeningen onder beheer van
Delvalle die door de Assemblee
van Panama werd afgezet nadat
hij een poging had ondernomen
om Noriega aan dekant te schui-
ven als commandant der
strijdkrachten.Volgens deVS is

Delvalle nog steeds de president
van Panama. Met veel moeite is
hij als zodanig aanvaard door de
oppositie, verenigd in de Natio-
nale burger- kruistocht. Zij zien
in Delvalle een man dieaanvan-
kelijk zichalsledepop heeftlaten
gebruiken door Noriega. Overi-
gens isDelvalle ergens in Pana-
ma ondergedoken. Mochten deze
maatregelen ontoereikend zijn,
aldus het Witte Huis, "dan zul-
len we de mogelijkheid overwe-
gen van extra legale stappen die
nodig kunnen zijn om het over-
makenvan geld naar hetbewind
van Noriega tegen te gaan". Zo
dreigdeFitzwater.

In de Amerikaanse senaat is
met een grote meerderheid van
stemmen eenresolutie aanvaard
waarin de situatie in Panama
een "internationale econo-
mische noodtoestand" wordt ge-
noemd. De Amerikaanse rege-
ring probeert terecht hetbewind
inPanama geldte onthouden, zo
vindt de senaat. Eerder bevroor,
de Amerikaanse regering de Pa-
namese tegoeden bij Ameri-
kaanse banken. Daarop be-
landde Panama meteen in een
ernstige economische crisis, om-
dat de banken hun poorten slo-
ten en er bijvoorbeeld geen sala-
rissen konden worden betaald.

Met Goede Vrijdag

Kruizen in tuin
van CDA-Doliticus

NAARDEN —In de tuin
van deCDA- staatssecreta-
ris De Graafvan Socialeza-
ken in Naarden, Neder-
land, hebben ruim hon-
derd actievoerders op drie
uur opGoede Vrijdag-mid-
dag driekruizen geplant.

Dit wegenshet "'schandali-
ge beleid dat de CDA- politi-
cus De Graafop jongeren los-
laat: halvering van de uitke-
ring voor jongeren van
achttien tot 21 jaar die
zelfstandig willen wonen en
verlaging van de uitkering
van jongerentot 27jaar".

Op het tijdstip dat christe-
nen heilig is werden dekrui-
zen geplaatst. Een was be-
stemd voor minister De Ko-
ning, een voor zijn staatsse-

cretaris De Graaf en aan het
kruis in het midden werd een
van deactievoerdersin lende-
doek bevestigd. De actie ver-
lieprustig. Ongeveer tien po-
litie- mannen stonden voor
het huisvan De Graafdieniet
aanwezigwas, maar lieten de
jongerendekruizen in detuin
plaatsen. De actievoerders
hadden zich eerder in
Amsterdam verzameld en
trokken gezamenlijk naar
Naarden. Omgeven doorrook
werd er door de actievoerders
een minuut stilte in acht ge-
nomen en daarna speelde een
orkest een treurmars. Er was
ondertussen ook een span-
doek ontrold met daarop de
tekstLubbers enDe GraafJu-
dassenvan hetCDA.

VERBAASD
De bisschop toonde zich "ver-

baasd" over het bericht dat hem
indirect ter ore was gekomen als
zou bevelhebber Desi Bouterse
de eis hebben gesteld dat
Brunswijk zich publiekelijk
moet overgeven. Hij merkte la-
koniek op dat hij "nooit met le-
gerleiderBouterse had gespro-
ken over dezeeis". Hij voegde er
aan toe dat bepaalde mensen
blijkbaar bezig zijn het vredes-
proces te blokkeren. Het CCX
staat volgens mgr Zichem
"voortdurend in contact" met de

president en de vice- president.
Eerstgenoemde staat formeel
aan het hoofd van de
strijdkrachten.

Sinds 4 februari zijn er door
het legjer noch door de groep
Brunswijk gerichte acties onder-
nomen. Op diedagkwam het ge-
sprek op gang tussen departijen
in het conflict.

Een militaire woordvoerder in
Suriname zei dat ditwel "vaker
gebeurde". Hij sprak berichten
tegen dat de arrestatie van "een
aantal militairen" verband zou
houden met een poging tot een
staatsgreep. Het persbureau
SNA meldde dat onder de gear-
resteerden ook een"zekere JNen
RS" zijn, en wel in verband met
overtreding van het artikel van
hetmilitaire strafrecht.

INSUBORDINATIE
Dit artikel handeltover insub-

ordinatie. Op basis van dit arti-
kel kunnen soldaten worden op-
gepakt als zij'verdacht worden
van "enig strafbaar" feit dat
voorkomt in de burger- wetge-
ving of als er reden is aan te ne-
men dat er een vlucht- poging
kan worden ondernomen. Vol-
gens ditartikel mag het voorar-
rest maximaal zestien dagen du-
ren en moet dekrijgsraad binnen
vier dagen beslissen of er over-
drachtdient te gebeuren aan de
burgerlijke justitiële autoritei-
ten voor verdere afhandeling.

De Saramacca heeft als
hulpgoederenvoor Suriname on-
der meer aan boord spijsolie,
zout. knoflook, uien, lucifers,
suiker,gele erwtenen grondstof-
fen voor boter. Zo deelde men
mee bij het ministerie van Ont-

wikkelings- samenwerking. Mi-
nisterPiet Bukman die dezepor-
tefeuille beheert stelde onlangs
zes miljoen dolllarvoor humani-
taire hulp voor, waarvan dehelft
zou worden besteed aan basis-
voedings- middelen en de rest
aan medicijnen.

Aantal militairen in Suriname aangehouden

CCK-delegatie voor overlegnaar Brunswijk-rebellen
PARAMARIBO/ DEN

HAAG—Deze week gaatmen
van het Comité christelijke
kerken (CCX) in Suriname
praten met de groep
Brunswijk. Dit CCX bemid-
delt tussen de Surinaamse
regering en de opstandelin-
gen van Brunswijk. De Mili-
taire Politie arresteerde een
aantal militairen die eind de-
ze week worden voorgeleid.
Er werd geen motief opgege-
ven voor de actie. VanuitNe-
derlandbrengt deSaramacca
voedselhulp voor Suriname.

De leiding van het CCX ver-
trok maandag voor zijn vredes-
missie. De delegatie bestaat uit
voorzitter mgr A. Zichem en vi-
ce-voorzitter J.Kent. Menreisde
via Frans Guyana en wel eerst
per vliegtuig en daarna per boot
en verzekerde dat het gesprek
niet in het gebiedwordt gevoerd
waarBrunswijk hetvoor hetzeg-
gen heeft. Ontkend werd ookvan
de kant van het CCX dat geëist
zou zijn dat hetoverleg in Para-
maribo moest worden gevoerd en
dat Brunswijks veiligheid vol-
doende gewaarborgd was. Op 7
april keert men in Paramaribo
terug, MgrZichem zei "hoopvol"
gestemd te zijn over het welsla-
gen van de missie. Hij zei te zul-
len "praten over het stopzetten
van alle vijandelijke acties als
eerste en absolute voorwaarde
voor het overleg, dat tot vrede
moet leiden in de gewapende
strijd".

PEKING — In deprovincie Xinjinag
in het noordwesten van China

zijnindeafgelopen 18maandenmeer
dan600 mensengestorven aan hepa-
titis. Onvoldoende hygiene en sani-
taire voorzieningen waren de oor-
zaak. De ziekte tastte 122.000 men-
sen aan, maar 119.000 zijn al weer
genezen en de epidemie is onder
controle, aldus het ministerie van
Volksgezondheid.

*****

AFKEURINGRICO
Volgens de Argentijnse pers

zijn inmiddels speciale maatre-
gelen getroffen bij de militaire
gevangenis Magdalena op hon-
derdkilometer ten zuiden van
Buenos Aires. Daar zijn name-
lijk de aanvoerders van de Paas-
muiterij gedetineerd.

De advocaatvan luitenantko-
lonel Aldo Rico die hetzichtbare
hoofd was va " de muiterij van

eenjaargeleden envan nog twee
anderepogingentot opstandver-
klaarde echter dat de aanslagen
bedoeld zijn om zijn cliënt van
het leventeberoven. Ookßicozit
in de Magdalena opgesloten. De
luitenant kolonel op zijn beurt
heeft zijn afkeer uitgesproken
over deaanslagen.

NIET INGEVAAR
President Daniel Ortega van

Nicaraguamerkteop dathervat-
te humanitaire hulp aan de
contra's eenwapenstilstand niet
ingevaarbehoeft tebrengen.Als

die hulp wordt gecontroleen
door een neutrale organisatu
danblijven deakkoordenvan Sa
poa overeind, aldus Ortega. Se
poais deplaats waarhet overle
werd gevoerd tussen Sandinia
ten en contra's dat leidde tot eel
akkoord over een wa
penstilstand van zestig dagen
Volgens de Nicaraguaanse pre
sident is het wel zo dat de moge-
lijkheid dat de VS hun militairehulp aan de contra's gaan her-
vatten blijft bestaan. Nu heeft
Reagan zijn zin gekregen met
humanitaire hulp, morgen kan
hijomeenpakketvragenwa;
militairehulp zit opgenomes
opperde hij.

Leger belooft trouw aan democratie
Spanning in Argentinië rond
verjaardag van Paas-muiterij

BUENOS AIRES —De
spanning inArgentinië is toe-
genomen als gevolgvan een
reeks aanslagen welke door
de regering van president
Raul Alfonsin worden toege-
schreven aan "militairen die
zijn ondergedoken". Ook de
militaire leiding heeft deaan-
slagen veroordeeld. Er wer-
den eveneens veiligheids-
maatregelen getroffen rond
degevangenis waar de schul-
digen zijn opgesloten van de
muiteryvan Pasen 1987.

Inhet centrum van de Argen-
tijnse hoofdstad Buenos Aires
werden bomaanslagen gepleegd
op driebioscopen. Ook deze aan-slagen werden toegeschreven
aan groepenvan "uiterstrechts"
enwel doorfiguren "die nauwbe-
trokken zijn bij het voorgaande
militaire bestuur". Zo verklaar-
de minister van Binnenlandse
zakenEnrique Nosiglia.

DREIGEMENTEN
In een officieel communique

laten de strijdkrachten weten
dat men volkomen ten dienste
staat van hetrepublikeinse sys-
teem en dat het de verantwoor-
delijkheden welke daarmee sa-
menhangentegenover de staats-instellingen niet zal ontlopen.
Medewerking wordt verleend
om gedaan te krijgen dat de
schuldigen voor derechtbank
worden gebracht. Opgetreden
zal worden om orde- verstoring
te voorkomen. Aldus het leger-
communique.

Niet alleen bomsaanslagen
worden gepleegd, het aantal te-
lefonische bedreigingen is
enorm toegenomen. Dit is blijk-
baar een campagne om onrust te
verwekken. Onder meer komen
er overal telefoontjesbinnenvan
teverwachten bomaanslagen bij
ziekenhuizen en over-
heidskantoren.

Eenen anderwordtin verband
gebracht methet feitdateenjaar
geledenrond Pasen een deelvan

hetArgentijnse leger in opstand
kwam met alsinzeteen amnestie
voor alle militairen die tijdens
het militairebewind zichhadden
schuldig gemaakt aan misdrij-
ven tegen demensenrechten. De
opstand kwam teneinde door het .
persoonlijk ingrijpen van presi-
dentAlfonsinen welna diensbe-
lofte voor een wet met betrek-
king tot de militaire gehoor-
zaamheid waarbij militairen tot
derang van generaal zich kun-
nenberoepen op de gehoorzaam-
heids- plicht om aan vervolging
teontkomen. Slechts een uiterst
beperkt aantal misdrijvenvalt
buiten het nieuwe ingevoerde
gehoorzaamheids- criterium in
dekrijgs- wetten. Uiteindelijk
kwam het er op neer dat nage-
noeg alle militairen vervolging
ontliepen.

*****WASHINGTON — Democra-
tische presidents- kandidaat
Jackson heeft een gesprek gevoerd
met een aantal prominente Demo-
craten om henervan te overtuigen
dat deDemocratischePartij niet ge-
doemd is een verpletterende neder-
laag te lijden als hij de nominatie
krijgt. VeelDemocraten vrezen dat
Jackson geenschijnvankans maakt
tegenkandidaat Bush te verslaan.
Maar iederepoging om Jacksonvan
de nominatieafte houdenkan grote
verdeeldheidzaaienin de partij.

*****

VERKOOPPUNTEN
AMIGOE

LOSSE NUMMERS van do Ami-]
goe zijn verkrijgbaar bij:
Boekhandel VanDorp/Eddine:. ]
Curagao Plaza Hotel, Punda, Prin-<
cess Beach Hotel, Promenade,
Schottegatweg Oost, Otrobanda,
Hotel Las Palmas, Caribbean Hotel
Casino, Holiday Beach Hotel,
Bookshop Hato
Paul Maduro Enterprises, vertrek-
hal Hato
Kappel, Winston Churchillweg
Celia, Postkantoor
Celestina, Berg Altena
Faulborn, Berg Altena
Boekhandel Mensing, Punda
Mensing's Caminada
Boekhandel Salas
GallerySalas (Zuikertuintje)
Novo's Book and Giftshop
Salina Snack
Cafeteria/Restaurant Salina
Samsom
Gasora nv, Caracasbaaiweg
Armara Liquor Store, Sta. Rosa-
weglBB
Sousa, Cas Coraweg
Toko Mangusa, Cas Coraweg
Ritz Cenirum, Mahaai
Kort, Rio Canario
Cerrito Supermarket, Schottegat-
weg Oosl
Nos Hollandse Bakkerij, Handweg
JeanLouis Liquor Store, Gosieweg
Bloempot Book and Toyshop
El Chico, Wolkstraat
La Bonanza (O)
Nos Tienda, Hospitaal .
Shon Ma Center, Welgelegen
Boekhandel Sta. Maria, Winston
Churchillweg
La Estrella, Winston Churchillweg
Toko Las Palmas, Schonegevel-
straat
Eddy's, Colebra Berde
Edmy Liquor Store, Ronde Klip
SupermarketDe Freitas, Erosweg.
Toko Fruteria Cerra de Agua, Ma-
huma

CONTTRA'S STELLEN ONVERLEG-RONDE UIT
Senaat akkoord met hulp aan verzet
Managua slikt klacht tegen
Honduras in bij hof Den Haag

WASHINGTON/ MANA-
GUA— Met 88 stemmen voor
en zeven stemmentegen heeft
de Amerikaanse senaat zijn
goedkeuringgehecht aan hu-
manitaire hulpverlening tot
bijna48 miljoen dollaraan de
contra's. Nicaragua heeft bij
het Internationale ge-
rechtshof inDen Haag depro-
cedure stopgezet tegen Hon-
duras omdat dit land mede-
werking zou verlenen aan de
contra's in hun strijd tegen de
regering van Nicaragua. De
contra's hebben besloten de
nieuwe gespreks-ronde uit te
stellen.

Hetvoorstel voor dehulp aan
de anti- Sandinistische guerrilla
was al eerder met een overgrote
meerderheid aanvaard door het
huis van afgevaardigden en
werd aan president Ronald Rea-
gan voorgelegd ter onderteke-
ning.Deze hadopvoorhand al la-

ten weten dat hij er zijn zegen
aanzou geven. Inhet bedrag van
ruim 48 miljoen dollar zit een
post van zeventien miljoen dol-
lar zodat de contra's voorraden
zoalsrantsoenen, kleding, medi-
cijnenenz. kunnen kopen. Ookis
er ruim zeventien miljoen be-
stemd voor hulp aan kinderen
die slachtoffers zijn geworden
van de oorlog. Achttien miljoen
gaat naar de Bestands- verifica-
tie- commissie welke moet toe-
zien op het nakomen van het
staakt het vuren dat met Goede
Vrijdag van kracht werd. De te-
genstemmers waren liberaleDe-
mocraten die in principe tegen
elke hulp aan de contra's zijn.

INGESLIKT
Managua heeft bij het Inter-

nationale hof in Den Haag het |verzoek ingetrokken om aanHonduras te gelasten een einde
te maken aan aanvallen vajxaf
Hondvrees grond- gebied. Zo
deelde men mee bij de griffievan
dit hofin Den Haag. Al in 1986diendeNicaragua bij het hofee»klacht in tegen Honduras we-
gens de aanvallen van de
contra's vanuit hun bases in \Honduras. Op verzoekvanbeide i
partijen werd de behandeling |
van dezeklacht uitgesteld na de
ondertekeningin augustus 1987
van het Middenamerikaanse
vredesplan door de presidenten
van Midden Amerika in Guate- j
mala. Tiendagengeledendiende ]
Managua echter opnieuw een i
verzoek in bij het hof om zoge-1
naamde "voorlopige maatrege-
len" tegen Honduras. Dit nadat |
de Verenigde Staten 3.200 man
aan personeel naar Honduras
hadden gestuurd. Het verzoek
om dezaak te latenvallen hangt jhoogstwaarschijnlijk samen met
hetbereiken vaneentijdelijkbe-
stand tussen contra's en Sandi-
nisten.

De contra's zijn van mening IdatManaguahet verdrag met decontra'sschendt, dateenbestand
inluidde van zestig dagen. Vol-
gens hun woordvoerder Jorge
Rosales zalmen nietverschijnen
ophetwoensddagin Managuate Jhouden gesprek op hoog niveau.Men stelde wel voor dat de bij-
eenkomst van 12april in Mana-
gua wordtgehouden.Rosales zei |
dat de Nicaraguaanse regering |
weigert papier te verkopen aan {
de oppositie- krant La Prensa- iOok zou men dreigen met uit-
levering aan Cuba van twee Cu-
baanse contra- gevangenen die j
samen met 120 anderen in het
raam van genoemd verdrag een
week eerder in vrijheid hadden
moeten worden gesteld. Het be-
stand werd Goede Vrijdag van
kracht. Erkwamen geenmeldin-
genbinnenvan schendingen.

KARLSRUHE — EenF-16 van de
VS luchtmacht is vandaag neerges-
tortin Forst inhet zuidwestenvande
Bondsrepubliek. Een huis isvolledig
verwoest, 3huizenstaaninbrand.Dff
piloot van deF-16 heefthet ongeluk
niet overleefd, onder de burger- be-;
volking zouden gewonden gevalle»!
zijn. Hoeveel wist depolitieniet.

AMSTERDAM - De ver-
maarde Amsterdamse couturier
FransMolenaarpresenteerde de-
ze week in dehoofdstad zijn zo-
mercollectie voorditjaar.De drie
getoonde nauwsluitende kleur-
rijke linnen mantelpakjes wor-
dengedragen door de modellen
Petrail), Carmen(m) enMirjam.
Petra draagteen blauw jasjemet
bijpassendhoedjeen eenrood met
geel gestreepte rok, Carmen een
geeljasjemet een zwarte hoed en
een zwart rokje met gele strepen
en Mirjam een geel jasje met
blauwe strepen welke ookin hoed
enrok terug te vinden zijn.
Het vergt natuurlijk wel enige
verbeeldingskracht deze zwart-
witfoto om te zetten in een spran-
kelendekleurenshow.
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Zomer-collectieFrans Molenaar
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AGENDA
BONAIRE
J0l.m£:8000■LANDWEER: 8222■KICENTRALE: 8846
IOBPÏTAAJU 8900

jNDFiLLte Lagoen:maandagt/mvrijdag
fc 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00Ir, zondag gesloten.

►ENBARE BIBLIOTHEEK
feeninggtijden voor hetpubliek)
Bandag en donderdag van 14.00-18.00
w; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/"jOO-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00

peninggtqdenvoor lezers)
lensdag van 14.00-19.00uur.
ÖSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
Ingetekende stukken 15.45 uur; gewone
Ukken 16.30uur.
:RV!CECLUBS
Wnis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
mire.
Ins: informatieE. Felipa, te1.:8546/8238.
>und Table: elke tweede maandag -(irtcentnjm Terra Corra.
tery: woensdag 12.00uur-HotelBonaire.
&TUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
LOO-12.00/14.00-15.30 uur lokettengeo-
M.
IIZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
Irvan gelieve contactop te nemen met de
*Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.
tITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
Dpend opvrijdagvan 20.00-24.00 uur;za-
Mag van 12.00-24.00uur.

IreEKUUR (gezaghebber): elke donder-
k van 09.00-11.00 uur op het Be-Krskantoor, Kralendijk; laatste donder-
R van de maand van 10.00-12.00uur te
Bon.

PtOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bc-
Ireaanse schelpen en koraal; open van
pdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -ba NikibokoZuid 3.

fV: openingstijden slachthuis maan-
■t/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-f-00 uur en donderdag en vrijdag van
POO-11.00/11.30-14.30uur.

PiKDIENSTEN
P»t BeraarduskerkKralencüjk:
helijks 18.45uur; zondag08.30 en 19.00

[j*omotokerk Antriol:
Neiijks 19.30uur; zondag 09.00 en 18.00

WovicuskerkRincon:
*9elijks, ook zondag, 1930uur.

"UCHTENBEZORGING doorgeven
?n mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

Buitenlandse
bescherming
WASHINGTON — Een

Internationale Marx-
istische brigade van
achthonderd tot duizend
man is in Panama aange-
komen om steun te geven
aan Panama's sterke man
generaal Manuel Antonio
Noriega. Zo melddde de
Washington Times van
rechtse strekking.

Het merendeel van de bri-
gade- ledenbestaat uitCuba-
nen. Zijkwamen op 24 maart
aan op het niet meer in ge-
bruik zijndevliegveldRanba-
la. Zij gingen langs een om-
weg via de junglenaar Cocle,
dat op honderdkilometer van
Panama ligt. De brigade is nu
over het hele land verspreid.
Ook zijner mensen van opge-
nomenin depersoonlijke gar-
de van Noriega, waarvan al
Colombianen en Nicaragua-
nen deel uitmaken.De inter-
nationale troepen vervangen
een Israëlische ploeg welke
voor de veiligheid en commu-
nicatie zorgde van Noriega.
De terugtrekking van de Is-
raëliërs gebeurde onder druk
van Washington op Tel Aviv.

La Paz hoopt op vreedzame oplossing
Bolivia: druk blijft voor
directe toegang tot open zee
Washington — Bolivia

*i nimmer berusten in het
*rlies van zijn directe toe-
ing tot deopen zee. Daarom
HLa Paz druk büjveh uitoe-
fen op de Organisatie van

Staten (OAS)
*&een oplossingvoor ditpro-
['eem tezoeken. Hetvindt dat
** verlies een eeuw geleden

r*ö zijn kusten een "onbilüj-
*eberoving".
köe Boliviaanse ambassador-
ial deOASArmando Sorianowil-
f 6 dit Interamerikaanse orgaan
'erinneren dat zijn algemene
j^gadering indertijd bevestig-
p dat het een gemeenschappe-
lJk belang van het Westeliik

halfrondis omeen eerlijkeoplos-
sing te zoeken zodat Bolivia een
"nuttige en souvereine uitweg
krijgt naar de Stille Oceaan".
Het lijkt een onmogelijkheid dat
een bepaald land hierbij dwars
ligt of dit kan verhinderen, zo
meent men in Bolivia. Uiteinde-
lijk is deze toegang tot de open
zee een absoluutbelang voor de
ontwikkeling van Bolivia. Het
ontbreken ervan heefteen nade-
lige invloed op de ontwikkeling,
welke essentieel isvoor hetalge-
mene welzijn en voorspoed".

In eenreactie op de Boliviaan-
se verklaringreageerde de Chi-
leense OAS- ambassadeur Ja-
vier Illanes met te zeggen dat

zijn land"geengrens-problemen
heeft met Bolivia". Het grens-
verdrag datbeide landen in 1904
tekenden "heeft een definitiefeinde gemaaktaan deze kwestie
tussen beide landen. Het ver-
drag is trouw en rigoreus opge-
volgd doorChilien doorBolivia".
Hij prees hetverdrag de hemelin
als uniek op deze planeet.

Goede Vrijdag op SintMaarten:
Opvoering van passiespel, religieus
concert naast kruisweg, kerkdiensten

PHILIPSBURG —
Ofschoon GoedeVrijdagvoor
veel mensen zijn gewijd ka-
rakter min of meerheeft ver-

loren, werden van de andere
kant op St Maarten voor de
gelovigen verschillende mo-
gelijkheden tot bezinning ge-
boden, die dereligieuze bete-
kenis van deze dag onder-
streepten.

Daar waren allereerst de ver-
schillende kerkgenootschappen
met hun bijzondere diensten,
plechtigheden en kruisweg,
waarvan de morgendienst van
deMethodisten-kerk en de mid-
dagdienst van de katholieke
kerk door deradio werden uitge-
zonden. Het radiostation PJD2
zond bovendien in de morgenu-
ren "The rope andthe cross" uit,
een toneelstuk van Easton Lee,
dat twee jaargeleden met veel
succes op de planken was ge-
bracht en nu door regisseur lan
Valz was bewerkt als hoorspel.
In de namiddag kon men de be-
kende musical"JesusChrist Su-
perstar" beluisteren.

De Colebay Theatre Company
voerde inhet sports- auditorium
het passiespel "Golgotha" op, en
in de avonduren presenteerden
voor de eerste maal de gezamen-
lijke koren van de katholieke
kerken te Philipsburg, Simpson
Bay en SouthReward onder lei-
ding van zuster Rafael o.p. een
zeer geslaagd concert van reli-
gieuze muziek, afgewisseld met
schriftuur- lezingen. De organi-
satoren waren mevrouw Mary
da Silvaen de heerStanley Geer-
lings. Uitgevoerd werden wer-

ken van Bach, Handel, Benedet-
toMarcello. B. AckleenR. Over-
holt,wiens "Hecouldhave called
ten thousand angels" opverzoek
nog eens werd herhaald op het
eind van hetprogramma met de
soliste YvonneRichardson.

Er bestond voor dit concert
grote belangstelling en meni-
geen sprak de hoop uit dat de
waardering voor het vele werk
datverzet was,deorganisatoren
en koorleiding moge aanmoedi-
gen het nietbij ditene concert te
laten.

kruisweg op SintMaarten

KRALENDIJK - In navol-
ging van deRotaryclub die on-
langs een schoonmaak- actie
startte nabij PilarBeach aan de
Toeristenweg, heeft ook de Li-
onsgroep zich actiefbezig gehou-
den met een schoonmaak- actie.
Dit gebeurde ter hoogte van La-
goen, waarmet manen macht het
langs de weg gestorte vuil werd
opgeruimd.Deze actie is evenals
die van deRotaryclub in samen-
werking en overleg met de daar-
voor in het leven geroepen com-
missie ondervoorzitterschap van
deaan de Stinapa verbonden drs
Eric Newton. Ook de Selibon
(Reinigings- dienst) onder lei-
ding van Aubrey Sealy is nauw
betrokken bij deactie.Bij defoto:
een van de vele afgeladen pick-
upsmetafvalendemannendiede
werkzaamheden in het belang
van de gemeenschap hebben ver-
richt. Afen toe moest men wel
even uitblazen van het schoon-
maken (zie andere foto).

AFGEKETST
La Paz gaf de verzekering te

blijven hopen op een oplossing
welke allepartijen aan zijn trek-
ken doetkomen. Hetzal vreedza-
me wegen blijven bewandelen
daartoeenhoopt op demedewer-
king van alle andere landen. Zo
zei de diplomaat.

Bolivia lagtotruim een eeuw
geleden aan de zee. Als gevolg
van een oorlog verloor het toen
een grootdeel van zijn territori-
um en wel zijn kustgebied. Ver-
ledenjaar leekhet er opdatBoli-
viaenChili een oplossingzouden
vinden waarbij Chili een stuk
vanzijngrondgebied aan Bolivia
zou afstaan als corredornaar de
Stille Oceaan. In ruil daarvan
zou Bolivia op handels- gebied
tegemoet komen. Op het laatste
ogenblikketste het toen af.

LOS ANGELES —Met een grote
razzia in de onderwereldvan Los An-
geles is de georganiseerde misdaad
aldaar een flinke slag toegebracht.
Er werden 175 arrestaties verricht.
Benden waren in strijd met elkaar
gewikkeldom de zeggenschap in be-
paalde wijken.

Rene Richardson
treedt af als
vakbondsleider

PHILIPSBURG — Gedepu-
teerde Rene Richardson dievele
jarenfungeerde als voorzitter
van deWIFOL enook alsgedepu-
teerde nog in deze functie werd
herkozen, heeft besloten zijn
werk alsvakbondsleider neer te
leggen om zich meer te kunnen
concentreren op zijn functie in
het eilandsbestuur en op die ma-
nier op debres te staan voor de
belangen van de arbeidende
klasse. De heer Richardson zal
officieel afscheid nemen van de
WIFOL opdeDagvan deArbeid,
lmei.

Kinderopvang
in binnenstad

WILLEMSTAD — Midden
volgende maandkomt er een op-
vangmogelijkheid voor kinde-
ren van moeders die in de bin-
nenstad werken. Boeys Mambi
probeert het oude Cinelandia
nieuw leven in te blazen en wil
binnenkort een gedeelte van het
pand gereed hebben voor 'Cin-
dy's Kindergarten. Er zal ge-
start worden metongeveer twin-
tig kinderen. Later kan dit aan-
tal uitgroeien. 'Tante Astrid' is
verantwoordelijk voor de
speelschool.

Voordeel van deze in het
centrum gelegen opvang is dat
de werkende moeders niet eerst
met debus een stuk hoeventerij-
denom hunkind weg tebrengen
naar een speelschool buiten de
stadom vervolgens weernaar de
stad tereizen. Bij deopeningvan
Cindy's zal er behalve kinderop-
vang ook gelegenheid zijn voor
demoedersommethunkinderen
te lunchen in eenzaaltje van het
theater. Zo kunnen ook de wer-
kende vrouwen er tussen de mid-
dag terecht als de winkels slui-
ten en zij met hun kind moeten
rondhangen op straat, aldus
Boeys Mambi die druk bezig is
Cindelandia op teknappen en te
veranderen in Cinderella's Ma-
gie Kingdom.

Moeders die meer willen we-
ten kunnen tijdens kantooruren
langskomen bij het theater aan
het Hendrikplein 17 of bellen
616087 of 611600.

GUAYAQUIL -De Ecua-
doraansepolitie heeft een in-ternationaledrugs-bende op-
gerold.Deze zou oanden heb-
ben gehadmethetKartel van
Medellin.

Debendebestond uitachtEcu-
adoranen, een Peruaan en een

Colombiaan: Tenorio Gaitan.
Men dacht dat het een van de
zwaarste klappen was welke
men de drugsmafia had toege-
bracht in Ecuador. De Colombi-
aanse verdachte Jorge Tenorio
Gaitan heeft, gevangen zittende
in Guayaquil, geprobeerd de
hand aanzichzelf te slaan.

Oprichtercredit union in Toezicht-commissie

Cai Marsera niet meer
in Lourdes-cu-bestuur
KRALENDIJK—In dever-

gadering van 27 maart is er
een nieuw bestuur gekozen
voor deCreditUnionLourdes
uitRincon.

Opvallend is datCai Marsera,
die zovele jaren de voorzitters-
hamer heeft gehanteerd en ook
de Credit Union buiten Bonaire
vertegenwoordigde als be-
stuurslid van Feskon, in het
nieuwe bestuur in de commissie
vanToezicht isgekozen. De nieu-

wevoorzitter isHerbertPiarmet
als tweede man Maikel Janga.
Secretaresse en vervangsterzijn
Melisa Jangaen Amalia Finies.
Eerste en tweede penningmees-
ter Alexio Martijn en Migalda
Winklaar.

De financiële commissie be-
staat uit: Charles Martijn, Jo-
landa Cicilia en Francisco Piar.
De commissie van Toezicht be-
staat uit Carlos (Cai) Marsela,
Fermin Anthony en Janine Ci-
cilia.
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Met diep leedwezen maken wij hetoverlijden bekend
vanonze geliefdemoeder en grootmoeder

EMMA C. HENRIQUEZ - L. MADURO

De teraarde bestelling vindt plaats vanuit El Tribute
Parera naar de Israëlitischebegraafplaats te BergAl-
tena op woensdag 6 april om 16.00 uur p.m.

Gelegenheid tot condoleren vanaf 2 uur 's middags.
Gelieve geenrouwbeklag aan huis.

Myrna Henriquez-Uslander
Tanya C. Henriquez
Joel,Karen, David.

Inplaats vanbloemen gaarne een donatieaan een in-
stelling van Uw keuze.

Met diep leedwezen maken wij het overüjdenbekend
vanonze aandeelhoudster

MEVR. deWED. EMMA HENRIQUEZ - MADURO

De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 6 april
1988 om 16:00 uur vertrekkende vanuit El Tribute,
PareranaardeIsraëlitischeBegraafplaatsteBergAl-
tena.

Moge zij invrede rusten.

Direktie enPersoneel
MADURO HOLDING N.V.

mSkIlOfËl Vrij onverwachts is van ons heengegaan
Mgs**-"\*jjtf onze geliefde vrouw, moeder, grootmoe-
fg^ '[$~ der, zuster en tante

Hjj|!>^ ANSELA HEEMELS-
ntnenühomc WAUBEN
De ter aardebestelling vindt plaats op donderdag 7 april
1988 om 10.30 a.m. vanuit de St. Sebastiaan-kerk naar de
katholieke begraafplaats te Herkenbosch(Limburg).

Namens echtgenoot: Frans Heemels.
Kinderen:

Elly en Mike Cannizarro enkinderen in U.S.A.
Carmen enLeo Hardeveld-Heemels in Nederland

Condoleance-adres: Daelenbroekweg 67
6075 E.S. Herkenbosch (L.)
Nederland.

Herkenbosch, 2april 1988.

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALEDANK VANDE NEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIG OPDINSDAG 5APRIL 1988EN TOT NADER
ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CANDOLLfifI 1.415 1.435 1.455
PNDSTCRLING 3.29 3.345 3.405
N€DGLD 94.94 95.66 96.46
BOUVAR — — —
ZWFRANCS 129.79 130.50 131.30
FR FRANCS 30.34 31.44 32.14
DUITS€MARK 106.71 107.43 108.23
SURGLD — 100.07 102.59
ITUR6 1.12 1.42 1.48
RfIRORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 5 APRIL
1988EN TOT NADERORDER.

9.75% OBUGATI€L€NING€NP€fI 85/89 99.47
13 % OBUGATI€L€NING€N P6R 86/90 103.65
12 % OBUGATI6LeNING€N P€R 88/92 103.60
10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€fII9BB 100.06
10.25 % OBUGATI€L€NING€N 1986 P€R 1990 99.89
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.31%.
DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

inDUSTRIM DE UEïIEZUEIB
>É »Tlji maakt de wisselkoers bekend
'-^gylgS"7 van de BOLIVAR, geldig tot

WOENSDAG 10.30uur
AANKOOP VERKOOP

Cash - Cheque
{ 5.30 5.50 6-50 j

ROTTWEILERS
yoorserieuze liefhebbers. Nu hebt U de gelegenheid om U
in te schrijven voor de

AANKOOP VAN EEN PUPPY.
Dezezullen geborenworden uit een teefmetbijzonder goe-
de bloedlijnen (stamboom). Dit geldt ook voor de dekreu -beiden met Duitse ouders.

Hondeliefhebbers die voldoende ruimte, tijd en energie
hebben om een Rottweiler op te voeden, kunnen schrijven
naar Kaya Korona 44, Kralendijk-Bonaire. Vermeld Uw
eventuele telefoonnummeren/of adresen Ukrijgt spoedig
bericht van ons.

Fam. J.W.van Ommen.
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Karniseria
Brievengat N.V.

Tlnmester di:
1. UN DAMA
pa hasi trabou di atmini-
strashon.
Eksigenshanan:
* Kantoor-opleiding i/óf Havo-

diploma
* Type-diploma
* Konosementu di loonadmini-

stratie
* Edat minimo 25 ana.

2- BENDEDORA
REPRESENTATIVO

Eksigenshanan:
* Mavo-diploma
* Mester por papia Hulandes,

Ingles i Papiamento
* Esnan kv eksperensha diKar-

niseria tin preferensha.

3. UNKAHERA
Eksigenshanan:

* Mavo-diploma óf mas haltu
* Mester por papia Hulandes,

Ingles i Papiamento.

4. UN HULPSLAGER
kv eksperensha di karniseria

5. UN TRAHAOO
DEN LIMPIESA

(schoonmaakster)
mester ta dinémikoi kv smak pa
trabou.
Dirigi aplikashon kv pasfotopor
eskrito na P.0.8. 3360.

ALSUEEN
PHILIPSKUNT
KOPEN VOOR
DEZE PRIJS,

HOEFT U NIET
VERDER MEER

TE ZOEKEN!
—= _ -\mr > m
% NU: 20" stereo Q
SS kleuren T.V. SS
A met afstands- A

bediening.

M|l_r—o, J ,
■^ o r -
' lH l il

KTKLEUREN T.V. MET
AFSTANDSBEDIENING *'" 875.-
KT KLEUREN T.V. fI. 699.-
-14'KLEUREN T.V. fl. 495.-
-m PHILIPS
WERELDS GROOTSTE FABRIKANT

VAN TV. TOESTELLEN

' RUM^
SAN

PABLO
lETSAPARTS J

BAN
STUDIA!

Bista di fasilidatnan finansieru
kv Gobièrnu diKörsou ta

ofresé alumnonan i
studiantenan.

jwUT Servlslodl
LJff* Sekstion Inlormallvo dlSEDUKAL
SPI 1 Gobièrnu dl Körsou

BIJLES liJ«r,ookin9for inatuur-, wiskunde, !^L§jnfe,a Quality
statistiekvoor j Optical

v Tel.: 78643 f ,;
v y i the latest fashion in

FRAMES and

H: SUNGLASSES |'
<! at convenientprices. <

CLIMA CARS

Jurken, rokken, pan- nlgiiii JÊÊ?r~
talon-sets in grote aotoairconditioning
maten. J Hersf IA - Tel. 672059 Sta.

La Indiana N.V.
Hendrikplein 11 \ /—~ *

1 C [WAARSCHUWING■ De commandant van hetDeta-
chement Suffisant maakt be-
kend dat er op, 06 april 1988
van 13.00 uur tot 18.00 uur
schietoefeningen worden ge-
houden op Hato.

Maximum verheffing
±5000 ft.
Onveilige zeegebied
± 4000 meter uit de kustlijn, j

S^arednaSU»
Dokweg z/n, achterMaduro Plaza - Curacao, N.A.
Tel: 76156 — Fax 70141.

CONSOLIDATED CONTAINER TRANSPORT
SERVICESAROUND THEWORLD.

% <£& y Sta. Rosawegl94
M^n^ GRANDIOZE UITVERKOOP

* Alle schoenen ËT^ jNp^Si
voor de helft van de prijs ,4? J\ #7/| \\

* Kinderkleding ,^Si^^ 1 { \ \25% korting (isSë^-^ I|NL\\
"Overhemden | 3halen - 2betalen "^^T-shirts rJ Profileer van de/e aanbieding.

jfT^MamaMia
fikfuf Schottegatweg Oost 48 /\l|||_ Zojuist ontvangen m^P^

„Pampolina"
Kinderkleding

maten 92 en 98. Q-^^-

For All Cargo to

ST. MAARTEN
Please contact:

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

Ja #v/otjr INSTITUUT VOOR HUIDVERZORGING SW%\/ " , EN OPLEIDING \

Voor al uw lichaamsbeh./-kuren: o»ï^«>
- massage - cellulitusbeh. Hqs-&&- algen-en modderpakkingen gfö (. QjJ- kwikslim - rugbeh. 'S-^L o<£/J- electrodine - (NIEUW) Formostar.

Mariniersweg 11/Jongbloedweg100
\ Tel: 73747 J

I ' aii i i... i ii.—i.i —in i.i.i.m —mi ■ '_____liiu'm.' ""'"" ■"■""-■■■■■---■-■■■■■I

Q3MHH
Hersheychocolade komt in vele vormen.

'"; i :IBM > Hersheyßars _^aaim_sc-x__^.
v» ffTS^IP Hershey chocolate chips S^_l«^J, W^^_flpli HersheyBaking chocolate mMB^-- ■_____bb—-ai« Hershey fudge

"■■"W-aiffl BEIMi Hershey stroop '~i~M : - ■■■W^Wj !P^f^ Hershey Instant choco melk —■~"*"#\fPP^^^^ri-i-i Reese 'S Pieces
l^J^^ ' Reese's Peanut Butter Cups \CJ»*«?__V»V
en zezijn allemaal geweldig. \tï^Lw^-%^Vraag daarom alleen maar naar \V*^ I
Hershey chocolade producten. vertegenwoordiger:^-A-—^ Rosaweg 17

Tel.:75996.

WE6WJ JZER
\ GEEf VCCLQLQANG // J^
\ AAN DEZE Jiï

\zAt\£N.jf

\wTn\ van ’■ 29-95 |S /% binnen voor //y^ / wij verwachten ui \\lara // jongens en meisjes, a

_—% A—ifln r> i lL_
’’. ~ Éii—SJ»,a ta É%» ■ ■ §8 ï \J BloempotShopplmCenter 3 Uk//O1 I// PfawPZvVraVK^Éwtf ffiUSS Tel.: 79817 \\

M^^W tacrrtw Pizza Hutjalifia) (^ _#lUü ÏA WAARDEVOLKADO \\*X< \53fHfF Voorde Iste H. Communie: T M J__\\sB_f/_r\. iets authentieks, gemaakt doorCuracaose artiesten V\\::\ N-J-p' toulle, Jordan almonds, lint, celo- t jßSfjgyf \ Schilderijen van Anesi, ten Holt en Smienk. ïy_f
Y'A O faan, bestek, bekers, borden, Smill Kettingen en oorbellen van Schippers, Brucke en Ce- /!-'#V\ '. taartbodems, taartdoosjes, petit IJMöwKsl ,estl'n- /■'"'/\\ :\ four bakjes, dienbladenin alle ma- I&3&B8I Mrs. Mouse Poppen van Gunsel. /:/Vuf \ ten en servetten. IxSShSSöI En natuurlijk ook producten van Obra dl Man en. Arawak Ff$Ê&> Wij bedrukken ooklint,doosjes,ser- §£$§$ Slay', ~, ~ //J| \WM [} 9* '" /

flSfflSJjjjl De grootste Hollandse snoep specialist van V
n«fv« w.:««ai^6«. i" c^aca°. . c.,, Trnnv r[qiï\"vJcaracasbaaiwegnr.l7o || || H &lftshop öLIII VVwSotSSR heeft al zijn snoep en drop in prijs »«r- Cl.- ~~^sw. v\IowSSRRSSiIL^ laagd. Alle snoep zakjes,voor Uw kinder- jQ^4MsaV^ Y'\flower voor het maken van TjiemTjiem kip. \ feestjes, zijn in priji verlaagd. Bij Teddy tt^"»-*»¥—-*^_. V-\nteng Manis merk ABC. _. £ Bear zowel Dr°P al* «neepéén prijs. Voor h^Ljk&wLtt V'\
kroepoek yyk |WIhBBBSoVV //de 9rool*te sortering chocolade moet U Njf^^-'T»-^ /■'*■’
kin blik (santen! /^" *'X ■»«-»WgSKSS\X^ bij het goedkoopste adres zijn en wel bij XT?L^^ f.'.f*pTh„> '' If *"«■ Teddy Bear. Verder hebben wij nog een ruime S&&&W-* kï'e<Hot' f Kfrv XÏÏ sortering gebaken taarten voor alljw feesten _£&ZM£* /'■■/\y~ f fflï AW zoalsUdatwiltopbestelling.Eneenuitgebrei- |«§BB£pH.; /_T

:■;":":■:":":*:■:■ Kom eens iangs bij Candy and Giftshop ff■:■:■:":■:■:■:":■: Teddy Bear, Grebbelinieweg 20 of beleven ffL__2j-===J\ :i:i:i:i:i:!:i:i:;: H **"*" - — f. SE:*:*:::/ Vooral uw || _50D5TER N.V.pest controiA
f] HARDWAREARTIKELEN „^^

bestrijdingsmiddelen - inspektie 'X
// en GEREEDSCHAPPEN K»lrlr*-r._o_ lr_^ 1 cnnte «f V\/■:/ ie hu, **, -j*t_. ï _piUi~«>:■>:":":":* y\ ivsKKeriakKen L spots of \\7.7 is uw adres: jg£oL |yll|<fe> V,ooien 3' treatmen%

\, Formerly Muskus paint & Hardware nv "J SiiS?::!?:: Reigerweg 2/Hoek Alablancaweg ff1^ Fokkerweg 30- P.O. Box 218-WillemstadCuragao NA-Tel. 614644 S-iviv":-:"!"!" Tel,: 78229 W

/%7co^w 1111 Vww// ° (klein maarfijn) =========" :===:=="£= IMK ""i*" Rl^^J_^.^\/yj Druifweg 36, Dominguito Tel.: 614901 '::::::_j llilll^k. «mi a ipi,fV|HJ|B]\\M 9'Dr-Maalwe93,we9linksafendanweer HlL*» , Qiü^^j V\
\v\ Pmontvangen grotekollektJe kleding voor demadrlna's voor de \ /"""""""""^-"""-■■--FSportS //O^*?^ <~ _ }■■.'■_>
\:-.\ IstaH-Communleen Vormsel, maat5 t/m 24.Ook voor moeder- Vf XX-X-X-.'v" 11""^ /^(<H»*^ I ____r£-~l /'"'#VO dag,sportievektedlng, verder ceintuurs,Wjoux,parfums,kou- ff 1'^ f tS?*-» f /""#Y-\ sen,kleding voortieners, ook mini's, zweefblousjes, broe- l-_r*t*m»a». f /■;"#V\ kenenbroekpakksn. ÜW Zaak VOOr l Co»»~-t,J /j#

\, Wi| accepteren AmericanExpress, DinenClub, en bonnenvan SpOll- 6n VrijetijdSSChoeneil 'fjf
| ïg£ ;;;:;:;:;:; | enballetkleding. ’/ liiÉlli **offeerderil ANTILLANA V

// Sss^sslr Montagneßeyll4 tel. 671789 !*\ \ij Bello itorii!onte supermarket J&aOvVII Aztekenweg 17-Tel.: 73332 x"-:v:"!":":":":"' iil., Uwaangewezen adres voor hetbekle- HJ^^X^ \\ij Vraa- noor :::::::::::::::::::::'H__^iden van stoelen, auto's, etc. (VZPcvslak V\/:/ Vraag naar onze mmXM *1 Tevens hebben wij een ïSFTr >^#:’ i specials. :.XÏx:\\:':j| I ruime sortering van stoffen,^^V—i* /;':’A.7 r-ss-Aft^yArr y'w Elke dag vers :::::::::'-; :-:::::v!f k-nstleer, canvas, spons, etc. /;:"/
/"'/ _vJ^^laXjPuÊ&ffé&M J-«L:::::::::: ::::l:::::: WÜ ZÜ" de hele dag non-stop GEOPEND tot 7 uur /:/fy'l v,ees» fcojl:'-'"'-' ""'Kv Zaterdag open tot 4.00 uur n.m. /’ ,
V:'=l^^^^^^^^^ V,eeswaren

' Broente'8roente ' V^:-;;::i ::§:-:.x: vvy zyn altijd tot Uw dienst! ’V De suPermarket met :::::::.:::::::'::v:::^: i -s-\?i-2ï^_^__-___-i» beste prijzen. JHB /^U^U^UKUé \
W Zaterdag degehele dag 'vsW--W__r^_ _^__ 1ai"aj^opSCHOOWEb_ed\
\\ 3 3 - ■:■:■:■:":■:■:■'"'■""■■"_^^^ L____L J z°als:*Agenda's v:\M ::::::::::x"C _l * schriften Mappen y::\
M GEOPEND, Van 8-7 30 UUr *MB&BBBG_Wn *Pennen enpotMen «"ogveel _«,. tëf
U , «."-#--■. :vXv: ':«X»X«:f Openingstijden maandag t/mzaterdag /■/■ Ruime parkeerplaats. ■:":%":*:' van 8-12uw—l.3o-6.00uur n.m. /jjr\ ~ M >X;Xv >vX':: AbrahamdeVeerstraatl2Tel.:6ll9o4-613558-612782 ffivlvX; IvX":X I Hetheleiaar door O

B/j
Nieuwekollektlebadkamertapijten In alle kleuren,

I
:":::::":":: $:s"s« —— ■ ■f] handdoeken groot assortiment, comforters in veel patro- -__ . . \// nen en kleuren, keukendoeken met bijpassende panne- GinO'S EurODean FaShlOil \// lappenen oven-wanten. Grotekeuze badgordijnen, rieten ./:/ wasmanden Inverschillendekleuren metbijpassendeac- vXvX «.ft% Vomtxclmkredraagiartmoae V%

/:"/ cassoires. :":■:":■:":":":vX-xX WatertorbV)J|«ino-19/20 V\

/:"/ <£0^- _É lt::<::::::::::::::::::::y\ open van 10am' n-m-nonrt°P \\VjX W_f& f__%* _m< K E 5:::::-"''-^'':i^_tÉl_\ _v Ontvangen V-X

\ X*X.X*:.J.X.:.*__ K "m Komlangsl ’'
_j " _-_ ; _o_o\_-*_-_ v_\m k \drip irrigation \AA Js^ %
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