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Nieuws in vogelvlucht
MOSKOU/ WASHINGTON -oU- Buitenland- minister Sje-

vardnadze tekent donderdag in Ge-
neve de akkoorden mbt deterugtrek-king derKussen uit Afghanistan.Zijn VS- collega Shultz is daarbij
aanwezig in het VN- hoofdkwartiermEuropa De VSstemmen namelijk
mmet hetakkoord, aldus Reagan, enzi.in bereid samen met deSUte funge-
ren als "waarborg" voorde naleving
ervan. Zon 50 VN-waarnemersgaanerop toezien.

ISLAMABAD — Pakistan rouwt 3
dagenvoor deslachtoffers van deex-
plosiei n hetwapendepotbij de hoofd-
stad. Het officiële dodencijfer was
Maandagavond opgelopen volgens
President UI- Haq tot93; erzijn 1100
gewonden,van wie een aantal erzeer
erg aan toe is. Er liggen nog talrijke
°nontplofte raketten en granaten in
de getroffen steden IslamabadenRa-
walpindi. VS- experts zijn ingevlo-
gen voor het helpenbij hetonschade-
lijk maken van de projectielen. Het
openbare leven lag nagenoeg geheel
sti 1.Ook de president ontkent de mo-
Kelijkheid van sabotage.

NICOSIA — Ook dit jaar zullen
'raansepelgrims demonstratieshou-
den in de heiligeMoslim-plaats Mec-
ca tegen ongelovigen, met name de
»S en Israel. De Iraanse geestelijke
leider Khomeini riep daartoe op. Hij
Waarschuwde Saudi'arabie de beto-
Rers niets in de weg te leggen. In 87
J-ijn ruim4oopelgrims, voornarrielijk
'runieis omgekomen tijdens ge-
rechten als gevolg van zon Iraansebetoging. Saudiarabie heeft gezegd
dat het geen demonstraties zal toes-
taan.

DEN HAAG — De VS moeten het
geschil met de VN over de voorgeno-
men sluitingvan hetPLO-kantoor in
New York voorleggen aan een arbi-
trage-tribunaal, aldus VN-adviseur
fleischhauwer voor het Internatio-
naal gerechtshof in Den Haag. De VS
willen het PLO- kantoor sluiten we-
gens het "terroristische karakter"
der PLO De PLO heeft de status van
Waarnemer bij de VN. Het VS- be-
sluit is volgens de VN in strijd methet VN- verdragvan 47over devesti-
ging van het VN- hoofdkwartier in
NV .De VS waren op de hoorzittingn et aanwezig. Men acht de procedu-re bij het Haagse hofvoorbarig.

NEW YORK — De dollar daalde
vanmorgen licht. In Amsterdam no-
teerde hij 1.8898guldentegen 1,8915
maandagmiddag. De beurs in WallStreetzette de opgaande lijnvan ver-jeden week voort. De Dow JonesIndex steeg met 5,80 punten tot2995.95.

BRUSSEL - Voor de Vlaamse
christendemocraat Dehaene is het
uur der waarheid aangebroken in de
4 maanden oude kabinetscrisis. Hij
Probeert een nieuwe5 partijen-coali-
tie te vormen. Hij schat de kans opsagen 509,.

OPBLAZEN VERBODEN
De Palestijnen in de bezette

gebieden gaven gisteren gehoor
aan een oproepvan de PLO om te
staken. In "vlugschrift no. 13"
eiste de PLO een verscherping
van de anti-Israëlische protes-
ten. Tot gisteravondbleef het opde Westoever en in Strook van
Gaza betrekkelijk rustig.

Vijfvan de twaalf Palestijnen
tegen wie een uitwijzings- bevel
aanhangig is gemaakt, komen
uit het dorp Beita bij Nablus,
waar woensdag Palestijnen een
Israëlische groep jongeren en

hun twee gewapende begelei-
ders aanvielen. Het hoogge-
rechtshof in Jeruzalem verbood
gisteren het opblazen van nog
meer huizen in Beita, waar het
Israëlische leger dertien wonin-
genvan "oproerkraaiers" op die
manierheeft verwoest.

De bewoners zouden bij de
overval op de jongelui, die aan
een Israëlisch meisjevan zestien
jaaren twee Palestijnen het le-
ven kostte, betrokken zijn ge-
weest. Het voorval is nog steeds
niet opgehelderd. Het meisje
werd volgens het Israëlische le-
ger vermoedelijk gedood door
een kogel uit het vuurwapen van
een begeleider. Het is nog on-
duidelijk of hij of een Palestijn,
diezichvan het wapen hadmees-
ter gemaakt, het dodelijke schot
afvuurde.

Israël heeft sinds het uitbre-
kenvan deonlustenin debezette
gebieden op 8 december onge-
veer 4.800Palestijnen opgepakt.
Dit heeft de vice-stafchef, Ehud
Barak, gisteren meegedeeld.

In Ecuador:
Gewonden bij
politieke aanslag

QUITO — Twee gewonden
zijn er gevallen bij een aan-
slag op de sociaal-
democratische presidents-
kandidaatRodrigo Borja.

De gewonden zijn een afge-
vaardigde in het parlement en
een militant lid van de partij.
Het incident deed zich voor in de
stad24 deMayo op240kilometer
ten oosten van Quito. Borja's
partij sprak over een "smerige
aanslag".

Kapers dopen Kuwayts toestel
om in ’Vliegtuig hoogste offer’

LARNACA — De kapersvan het Kuwayts verkeers-
vliegtuig hebben vanochtend
opnieuw een ultimatum ge-
steld. De Boeing moest vóór
06.00 uur(Ant. tijd) zijn volge-
'ankt. De kapers voegden er-aan toe, dat zij bereid zijn te
sterven.

"Wij moeten binnen 45 minu-ten brandstof hebben. AndersZlJnwij gedwongen opeen andere
manier op te treden", aldus éénvan dekapers ineen gesprekmet
«e verkeerstoren van Larnaca.
"e kapers houden vast aan hun
j^s tot 'vrijlating van de zeven-
den Shi'ieten die in Kuwayt ge-vangen zitten wegens bo-maanslagen die zij in 1983 heb-
£en gepleegd. Vanochtend ver-klaarden zij vastbesloten te zijnnen vrij te krijgen en bereid te
2lJn voor dat doel te sterven.

DOODSKLEED AAN
In een inhetArabisch uitgege-

v?n communiqué verklaarden
Zl) te hebben besloten "hunjj°odskledenonderhunkleren te
j|ragen opdat onze zeventienoroeders terugkeren, of zich te

zullen voegenbij degeesten in de
hemel". Het gekaapte toestel
hebben zij omgedoopt in "het
vliegtuig van het hoogste offer".

De verklaring werd via dera-
dioaan deverkeerstoren overge-
bracht nadat Kuwayt gistera-
vond vrijlating van dezeventien
volstrekt had afgewezen. De ka-
pers verklaarden zelfeen "kabi-
netsraad" te hebben gehouden
nadat Kuwayt op een kabinets-
vergadering had besloten te vol-
harden in zijn "koppigheid".
"...Wij delenmee, dat ookwij een
kabinetsraad hebben gehouden
inhet vliegtuig om verscheidene
zaken te bestuderen, waaronder
de vasthoudendheid waarmee
het Kuwaytse bewind een in-
strument blijft in de handen van
de Amerikaanse onderdrukker
over dehoofdenheen van devre-
deslievende en armeonderdruk-
te mensen".

De kapers vroegen de ver-
keerstoren om mineraalwater,
brood, toiletpapier en groteplas-
tic zakken. De situatie aanboord
van de Boeing is de afgelopen
nacht verslechterd omdat de mo-
biele airco- apparatuur is uitge-

vallen. De temperatuur in het
toestel loopt daardooroverdagop
tot35graden.Detechnici opLar-
naca zijnnief in staat demanke-
menten te verhelpen, omdat deCyprische luchtvaart-
maatschappij nietover toestelen
van het type Boeing 747 be-schikt.

Het Atheense persbureau
ANA berichtte vanaf Cyprus,
dat volgens de kapers rook het
passagiers-gedeelte bin-nendringt en dat de passagiers
gebruikt moeten maken van de
zuurstofmaskers. De kapers
hebben gisteren, de achtste dag
van de vliegtuigkaping, op-
nieuw om medicamenten ge-
vraagd. De luchtvaart- autori-
teiten in Larnaca hebben aan de
wens van dekapers gehoor gege-
ven. Het vliegveld van Larnacablijft overigens open voor het
overige vliegverkeer, zo is mee-
gedeeld.

De onderhandelingen met dekapers van deKuwaytse Boeing
747 gaan door, maar ze verlopen
moeizaam enzullen noglang du-
ren. Dit heeft een liever niet bij

name genoemde functionaris
van de Palestijnse bevrijdings-
organisatie (PLO) in de nacht
van maandagop dinsdagin Lar-
naca gezegd. Eentweede Libane-
se groep heeft met repressailles
gedreigd alshettoestelbestormd
wordt.

PLO-leider Yasir Arafat ver-klaarde inKuwayt, dat de PLOzijn bemiddelings- pogingen in
Larnaca zal staken indien deka-persdoorgaan methet dodenvan
gijzelaars. "Als zij de passagiers
en de bemanningsleden aanra-
ken, staken wij onze bemidde-ling. Wij zijn tegen dergelijke
misdaden"., aldus Arafat. Hij
verklaarde in contact te staan
met de leiders achter dekaping,
maar hij wilde niet mededelenwie datzijn.Arafat zeiook datdekapers opdrachten krijgen van
buiten Cyprus. De PLO- leider
zei dat hij, op verzoek van Ku-
wayt, contact heeft opgenomen
met deAlgerijnse regering. "Wijproberen te bereiken, dat het
vliegtuig naar Algerije vertrekt
en niet naar een anderland", al-
dusArafat.

ISRAEL VERWACHT MEER GEWELD
Ondanks Westelijke protesten eerder weer Palestijnen uitgewezen

Spanning stijgt op Westelijke
Jordaanoever na deportaties
JERUZALEM — Israëlische troepen hebben in de

nacht van maandag op dinsdag op de Westelijke Jor-
daanoever veertig Palestijnen gearresteerd. Het Israë-
lische leger houdt rekening meteen gewelddadigereac-
tie op de uitwijzing gisteren van achtPalestijnen naar
Libanon. De arrestaties werden verricht in verscheide-
ne steden.De veertig worden er van verdachtbetrokken
te zijn geweest bij onlusten. In debezette gebieden bra-
ken gisteren onlustenuit nadat deuitwijzing van de acht
was bekendgemaakt. Ook indenachtbleef hetonrustig.
Zeker éénPalestijn werd gedoodbij vechtpartijen in het
Arabische dorp Kafra Rai bij Jenin. Het leger, dat eer-
derhad toegegeven, dat er twee doden waren gevallen,
zei gisteren, dat ditaantal niet klopte en dater één dode
was. Dorpelingen meldden daarentegen drie doden.Verwacht wordt, dat deuitwijzingvan de achten deaan-
kondiging, dat ernog twaalfuitwijzingenzullen volgen,
tot nog meer gewelddadighedenzullen leiden, zo werd
uitmilitaire kringen vernomen.

De Israëlische bezettings- au-
toriteiten hebben gisteren acht
Palestijnen uit de bezette gebie-
den gedeporteerden het land uit-
gezet. Tegen twaalf anderen is
een uitwijzings- procedure op
gang gebracht. De acht Arabie-
ren zijn volgens een leger-
woordvoerder in Tel Aviv met
een helikopter naar het zuiden
vanLibanon gebrachten daaraf-
gezet.

De woordvoerder noemde de
Palestijnen oproerkraaiers, van
wie velen al enkele jaren gevan-
gen hadden gezetenwegens "vij-
andige handelingen tegen Is-
raël". De Palestijnen zouden
"leidende leden van terreur- or-
ganisaties" zijn, zij zouden "ter-
reuraanslagen" hebben ge-
pleegd en "gewelddadige beto-
gingen" hebben georganiseerd.
Zij hadden hun activiteit on-
danks herhaalde waarschuwin-
gen nietopgegeven.

Israël is begin januariwegens
de deportatie van drie Palestij-
nen door de Veiligheidsraadvan

de Verenigde Naties veroor-
deeld. Ook de Verenigde Staten
en de regering van de Bondsre-
publiek Duitsland kritiseerden
onderandere Israël om deuitwij-
zingen. Israël wees daarna drie
Palestijnen niet uit. hoewel het

hooggerechtshof in Jeruzalemde maatregelen al hadgesanctio-
neerd.

De deportatie van personen
uit bezette gebieden geldt als
strijdig met het Volkenrecht. Deinternationale commissie vanjuristenin Geneève deelde in ja-
nuari mee, dat Israël sinds 1985
al minstens veertig personen uit
de Westoever en Strook van Ga-
za had uitgewezen.

Arafat:
kaping
spoedig
ten einde
NICOSIA- De kapers

van het Kuwaytse vlieg-
tuig dat al dagenlang op
Cyprus aan de grond staat
hebben hun ultimatum
verlengd "zodat een be-
middelaar kan optreden"

In dezelfde boodschap aan
de verkeerstoren waarin zij
de verlenging van hun ulti-
matum meedeelden lieten zij
echter weten dat zij de valse
beloften beu zijn en zich aan
het voorbereiden zijn op hun
dood. In Kuwayt sprak onder-
tussen de PLO- leider Yasser
Arafat deverwachting uitdat
het drama nog vandaag teneinde zoukunnen komen.

"Dekapers willen naar Al-
giers vertrekken en daartoe
worden voorbereidingen ge-
troffen", aldus Arafat. Het
toestel zal echter pas kunnen
vertrekken indien de passa-
giers wordenvrijgelaten. Het
dreigementvan dekapers om
hettoestel op te blazen maakt
volgens Arafat "deel uit van
de onderhandelingen".

Kerk Chili dringt
aan op ”schoon”
referendum

SANTIAGO — Het Chileen-
se episcopaat dringt aan op
een "schone" campagne in
verband methet in oktober te
houden referendum over de
presidents- kandidaat. Een
afvaardiging van de
bisschoppen had een onder-
houd hierover met de rege-
ring en de oppositie.

Het gesprek had plaats in de
zetel van de pauselijke nuntia-
tuur. Nuntiusmgr Angelo Soda-
no nam aan het gesprek deel.Bij
het referendum mogen de stem-
gerechtigden de door het leger
voorgestelde presidents- kandi-
daat goedkeuren of afkeuren.
Het wasmisschien een toevallig-
heid maar op dezelfde dagverle-
denjaarhadpaus JohannesPau-
lus II tijdenszijnbezoek aan Chi-
li op dezelfde plaats een gesprek
met deregering en de oppositie.

Lusinchiop bezoek
in Indonesië

JAKARTA — President Jai-
meLusinchi is deeerste Venezo-
laanse president die een bezoek
bracht aan Indonesië. Beide lan-
den zijn lid van de Organisatie
van olie-exporterende landen.
Op hetprogramma ontbrakniet
een bezoek aan het toeristische
eilandBali.

Statendelegatie terug uit Santo Domingo

Waarschijnlijk Aruba in
oktober lid Parlatino

ORANJESTAD — De Aru-
baanse Staten- delegatie, on-
der leiding van voorzitter mr
Hector Gonzalez, is van de
vergaderingvan hetLatijnsa-
merikaanse parlement (Par-
latino) op Aruba terugge-
keerd.

Honderd gedelegeerden uit 22
landen waren op deze bijeen-
komst vertegenwoordigd. Op-
nieuw herhaalde de Arubaanse
Staten hetverzoek van 1986, dat
Aruba indiende om lid van het
Parlatino te kunnen worden.Het zieter naaruit dattijdens de
algemene bijeenkomst, in okto-
ber aanstaande in BuenosAires,
Aruba als lid zal worden aange-
nomen.

Tijdens devergaderingin San-to Domingo nam Aruba actiefdeel in depolitieke commissieende commissie die de statuten be-

handelde, waarbij waardevolle
contactenkonden worden gelegd
met landen als Venezuela, Bra-
zilië, Haïti,Nicaragua, Panama
enz. Tijdens een van dezittingen
overhandigde deArubaanse Sta-
ten- voorzitter aan de voorzitter
van het Dominicaanse Congres
een plakkaat namens Aruba.

Vrijspraak
WEB-zaak

WILLEMSTAD/KRALEN-
DIJK — De drie werknemers
van het Water en Energie Be-
drijf (WEB) op Bonaire, die
door derechter in eerste aan-
leg veroordeeld waren tot an-
derhalfjaar gevangenisstraf
op grondvan sabotage bij het
bedrijf, kregen vanmorgen
van hetHofvan Justitiete ho-
ren datzij vrijgesproken zijn.
Het Hof achtte de beschuldi-
gingen niet voldoende bewe-
zen, zeker niet waar het ging
om de grondslag 'gemeenge-
vaar voor goederen', watvol-
gens het Hof staat voor veel
ernstigere gevolgen dan al-
leen hetbederven van vlees.

De WEB- zaak heeft het nodi-
ge stof doen opwaaien. Niet al-
leen omdat het hier gingom een
uit dehand gelopen actievan het
WEB- personeel waarbij met in-
stallaties is geknoeid, maar ook
de vervolging van de actievoer-
ders veroorzaakte veel opschud-
ding opBonaire.

Drie advocaten, mr Bertie
Braam jr—samen met advocaat
mrMichielBijkerk—, mrMarva
Bennett en mr Kees Martina
vertegenwoordigden de drie
WEB- personeelsleden die ver-
volgd werden door het Openbaar
inisterie.Door hen werd met na-
me aangevoerd dat het niet be-
wezen is dat de schade die ont-
staan is aan de installaties,
daadwerkelijk is veroorzaaktdoor de actievoerders. Op de dag
van het incident was de stroom
namelijk al een paar keer uitge-
vallen en het isbovendien op Bo-
naire meer regel dan uitzonde-
ring dat het eiland zonder
electriciteit zit.

De drie werknemers werden
door het Openbaar Ministerie
twee punten ten laste gelegd: de
schade aan de installaties en het
zogenaamde 'gemeengevaa,
voor goederen. De rechter in
eerste aanleg veroordeelde het
drietal tot anderhalfjaar gevan-
genisstraf nadat door het OM
driejaar was geëist.

In hoger beroep werd ander-
halfjaar gevangenisstrafgeëist,
het Hof oordeelde echter anders
en gaf de drie werknemers vrij-
spraak. Het Hof kwam tot dit
vonnis omdat het nietvoldoende
bewezen is dat de schade aan de
installaties inderdaad door de
actie veroorzaakt is. De ten las-
telegging 'gemeengevaar voor
goederen' waar maximaal zes
jaar gevangenisstraf op staat,
werd afgewezen omdat het Hofoordeelde dat alleen bedorven
vlees niet als 'gemeengevaar
voor goederen' beschouwd kan
worden. Met dieten lastelegging
worden veel ernstigere gevolgen
bedoeld, zo meent het Hof.

Oud-president
Caldera in Asuncion

ASUNCION — Ex-president
Rafael Caldera van Venezuela
bracht eenkortbezoek aan Para-
guay en wel op uitnodiging van
de christendemocratische partij
van Paraguay. Hij gafenige le-
zingenover deinternationale po-
litiek en de socialeleervan deka-
tholieke kerk.
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f am/terctam/tor* >
f simplementeemihó {

f Un bon beter di
BRANDY

ta te hastabon pabosaló/

Demonstratie tegen ’heilige oorlog’

DEN HAAG - InDen Haag
werd gedemonstreerd voor zowelde ambassade van Irak als voor
de ambassade van Iran tegen de
'heilige oorlog' tussen beide lan-
den. De demonstranten trokken
ook langs het Vredespaleis. Het
protest richtte zich vooral tegen
het gebruik van chemische wa-
pens.



MENSEN

. msterdam heeft men bij
igen opeen bouwterrein
i h 'zeer INDRU-

_K KENDE VONDSTEN'
an. Op het terrein zijn over-

blijfselen van diverse midde-
tuizen van houtkopers

: Men. compleet met furi-
ën vloeren. Uitzonder-

lijk is ook dat derijke inventaris-
van de huizen bewaard zijn

n. Deze uit de periode
I4'2ö tot 1660 afkomstige
Isten bevatten ondermeer

lit Spanje en noord-
Italieen een groot aantal geheel

voorwerpen zoals kook pot-
ten en lepels. Ook zijn er restan-

inden van de Jacobska-
.yaaruit in de Midde-

'i de Amsterdamse
peig -ukken naarSanti-

►'lla in Spanje.. I). kaanse televïsie-
dikant JIMMY SWAG-

< 1ART. die onlangs bekendecon-
■ hebben onderhouden

een prostituee, is uit zijn.. de Assemblies of God, ge-
i let landelijkbestuurvandit

genootschap van Pinkster-

gemeenten liet weten 'met be-
droefdheid en spijt' te scheiden
van Swaggart. omdat deze had
geweigerd zich te onderwerpen
aan de sanctie die het bestuur
hem had opgelegd om hem voor
zijn 'morele fout' te straffen: een
preekverbod van een jaaren een
'rehabilitatie-periode' van twee
jaar. Vorig jaar zetten de As-
sembliesof' God een andere tele-
visie-predikant, JimBakker, uit
de kerk. Hakker, hoofd van het
televisiestation Praise the Lord,
had onder meer een sexuele ver-
houding geluid met zijn een van
zijn secretaresses.

In Groot- Brittannië worden
rond 17.0(10 huizen onderzocht
op de aanwezigheid van het cadi-
oactif1' lon. Het ga'at'om
gas dat op een natuurlijke wijze
vrijkomt uit graniet waarop de
huizen zijn gebouwd, maar dat
longkanker kan veroorzaken.
Het kan in huizen doordringen
vanuit de ondergrond. Veel van
de te onderzoeken huizen bevin-
den zich in Cornwall. West De-
von. Somerset. Derbyshire.

Schotland en Wales, alle gebie-
den meteen ondergrondvan gra-
niet.

In het plaatsje Veenhuizenjn
Drenthe geraakte een zesjarig
meisje met haar fietsje in een
sloot. Zij zou weldra verdronken
zijn als een 33-jarige man nietop
tijd in de sloot gesprongen was
om haar op die manier het leven
te redden. Op het moment dathet
meisje in moeilijkhedengeraak-
te bleven een aantal gevangen-
bewaarders als aan de grond ge-
nageld staan kijken. De 33-jari-
ge man was op weg van zijn ar-
beidsplaats naar de halfopen
straf- inrichting waar hij het
laatste gedeelte van zijn straf'
uitzit. Hijreageerde als eersteop
de situatie en wist het kind -op
tijd op het droge te krijgen. Na
behandeling in het ziekenhuis
kon het meisjenaar huis.De man
terug naar zijn cel. Hij was ver-
oordeeld wegens doodslag.

Kinderen met de ziekte van
HIRSCHPRUNG hebben aan-
geboren problemen met de ont-

lasting. Ze missen zenuwcellen
ini een deelvan i dedarmwanden
daardoorblijft deontlasting 'ste-
ken. Vroeger kregen de kinde-
ren een bolle buik en overleden.
Tegenwoordig is een deel met
een operatie te helpen, in overige
gevallen is er metdeziekte te le-
ven. Vaak komen kinderen met
deziekte van Hirschprungineen
isolement terecht omdat ze last
hebben van verstopping of juist
de ontlasting niet kunnen op-
houden. Poep enpies zijn nogwel
bespreekbaar als kinderen twee
of drie jaar zijn. Worden ze wat
ouder dan wordt het onderwerp
weggemoffeld. Opeens mag je er
niet meer over praten, want dat
hoort niet. Dat leidt ertoe dat
kinderen met problemen op dit
vlak. zielige figuurtjes worden.
Ze trekken zich terug. Maar dat
isolement is niet nodig als er ge-
woon over gesproken kan wor-
den. In het Sophia Kinder- zie-
kenhuis te Rotterdam werd
daarom onlangs een landelijke
ontmoeting gehouden voor ou-
ders van kinderen met de ziekte
van Hirschprung. Doel van deze
dag was naast het uitwisselen
van informatie, een speciale ou-
der-verenigingop terichten.

Op de middenstip gafvoetbal-
coach Steve Ash zijn jawoordaan
Lora Kyle die in de rustpauzes
tussen devoetbal-wedstrijden in
altijd optreedt met haar show-
band. Waar anders dan in Ame-
rika vond deze gebeurtenis
plaatsen welin hetplaatsje Tali-
ahassee. De scheidsrechter in dit
zeer vriendschappelijk treffen
was de eerwaarde Chuck Groo-
ver. Hij zegende het huwelijk
met de woorden "gedraagt u
sportief in dit team dan kan de
wedstrijd nu beginnen."

In Rotterdam heeft de officier
van justitie LEVENSLANGE
gevangenisstraffen geëist tegen
de 29-jarige C.W. en deeven ou-
deT.K. De twee uitHongkong af-
komstige Chinezen worden er-
van verdacht in september vorig
jaar het Chinese gezin Tang in
hun woningin Rotterdam te heb-
ben vermoord. Volgens de offi-
cier is roof het motief geweest
voor de gruwelijke moord waar-
bij de 34-jarigerestaurant- eige-
naar Tang. zijn 32-jarige vrouw,
een 5-jarig dochtertje en een ba-
by van zesweken met messteken
'gewoon werden afgeslacht. De
verdachten verkeerden met na-
medoor gokschulden infinancië-
le problemen. Gezien de ernst
van defeiten iser volgens deoffi-
cier geen ruimte om rekening te
houden met persoonlijke
omstandigheden van de ver-
dachten en saoeten zij de
'zwaarst denkbare straf krijgen.
Het onderzoek heeft niet veel
licht op de zaak kunnen werpen
omdat de verdachten zich in
stilzwijgen hulden. Tang bleek
relaties te hebben met deChine-
se onderwereld en aangezien er
nog genoeg gelden andere waar-
devolle spullen na de moord in
het huis achterbleven vermoedt

depolitie dater best eens sprake
zou kunnen zijn van een vergel-
dings actie.

Een groep mannen die in 1948
weigerde in Indonesië deNeder-
landse dienstplicht te vervullen
houdt in oktober een reünie. In
een fort, dateigendom is van Do-
meinen te Haarlem, heeft een
grote groepvan de INDONESlE-
weigeraars tussen 1948 en 1950
gevangen gezeten. Er zaten in
datzelfde kamp ook militairen
gevangen dievoor delicten in In-
donesië waren opgepakt. De In-
donesië- weigeraars zeiden dat
zij nietzitten tewachtenopreha-
bilitatie. Zij zijn van meningdat
ze nu precies hetzelfde gedaan
zouden hebben. Woordvoerder
Jan Maas: "Het klopte niet, de
politieke situatie. Er zijn inder-
tijd 2.700 jongens gesneuveld
voor niets." Sinds 1950 hebben
de weigeraars elkaar niet meer
gezien. Er zijn tot nu toe zon
driehonderd uitnodigingen ver-
zondenvoor dereünie dieergens
centraal in Nederland zal
plaatsvinden.

Han de Boer uit Zoetermeer
schijnt een levende REDDEN-
DE ENGEL te zijn. Vorigeweek
redde hij voor de vierde maal in
zijn leven iemand van de ver-
drinkingsdood. "Ik denk dat het
een soort instinct is. Meestal als
mensen iemand zien verzuipen,
blijven ze apathisch toekijken.

Bij mij flitst er op zon moment
van alles door het hoofd mét als
belangrijkste dat de drenkeling
gered moet worden. Op dat
ogenblik denk ik er ook nietaan
dat ik zelfgevaarkan lopen, ter-
wijl datmeestal wel het geval is.
Ikhebzelfaltweekeerkramp ge-
had door hetkoude water en als
ik op het laatste moment geen
hulp had gehad van de politie
stond ik nu waarschijnlijk niet te
vertellen. Ik heb geen diploma
reddings- zwemmen. Wel drie
zwemdiploma's, zoals dat in een
ouderwetse opvoeding de ge-
woonte was. En al zwem ik zel-
den meer, het blijkt toch zijn
vruchten af te werpen," aldus
Han de Boer.
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Heer Bommel en het wroeg-wezen doorMartenToonder

1570— "Het is slecht gesteld met deze Bommel!" zei de oudezonderling. "Smal zal zijn pad zijn en weinig zijn licht!"
"Hm ja, datkan wel zijn", zei Torn Poes, bezorgd naar zijn

geknakte bloemen starend, "maar intussen hebik nu geen ""....geen cadeau voor die luxe feestvierder; die uitgeholde
steen, die door de bouwmeesters werd afgewezen!" vulde de
grijsaard aan. "Maar wees niet bang, geef hem dit!"Zosprekende trok deoude eenring van zijn ongewassen vin-

a stak dieomhoogin hetmaanlicht. "Schenkuwvriend ditad in plaats van uwbloemen", hernamhij, "het zal hemte
,en geven over het wroeg-wezen!"

Wroeg-wezen?" vroeg Torn Poes. "Zeg eens,erzit toch niet
een soort wraakneming achter? Want heer Bommel is soms

misschien een beetje onaardig of opschepperig, maar hij is
toch heus een goediemand".

"Geen angst",zei degrijsaard vriendelijk. "Je hebteen goed
hart en ik zou je nietkunnen bedriegen. Nee, dezering zal al-
leen dienen om Bommel rijp te maken. Is hij werkelijk goed?
Des te beter, dan zal hij er plezier aan beleven. Maar ishij een
voze ophakker? Dan zal ditkleinood dienen om hol gepraat
waar te maken. Zodoende zal hij leren te wroegen! Het ga u
goed. Vaarwel! Ik zal terugkeren wanneer de maan opnieuw
vol boven detorens van Bommelstein staat!"

En na deze duisterewoorden ging de oude hompelend afen
was na enige ogenblikken in de schaduwen verdwenen.

TELECURAÇAO
DINSDAG: 16.00Record music& Tele-
tekst; 16.30 Meatballs & Spaghetti;
17.00MTV Musical; 18.00Obra di man
met Loupe; 18.30 Mira i Skucha; 18.45
Informe deportivo met Hector Rosario;
19.00Kushina dipro metSaida Hernan-
dez; 19.15Showbiz; 19.30 SmallWon-
der; 20.00 NotisieroTele-8;21.00Enku-
entro metPaul deWindt; 21 .30Tesorodi
Kórsou met Hermanito; 22.00 Wega di
Number; 22.10HotShot; 23.00Sluiting.

WOENSDAG: 16.00Record music &
Teletekst; 16.30 Ora pa mucha; 17!00
Flintstones; 17.30HaroldLloyds; 18.15
Survival; 18.45 Informe deportivo met
Hector Rosario; 19.00 Special: «De le-
gendevan Sint Maarten»; 20.00Notisie-
ro Tele-8; 21,00 Falcon Crest; 22.00
WegadiNumber;22.loPlaneta3;23.oo
Sluiting.

(wijzigingen voorbehouden)

AGENDA
CURAÇAO

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

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

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,tel.: 82947/81078; geopend van maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de gehele dag gesloten; na 17.00uurkunt ude zustervan de wachtbellen: zuster Boter-mans, tel.: 72682, pageboy027-360.
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur;donderdagmiddagvan07.15-10.30 uur; alleen volgens afspraak.

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curacao): KantoorScharlooweg 110, tel.: 61204£>; geopendvan maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00uur; de wacht heeft zuster Beaumont, tel.:676240.

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag van07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.Maria 17, tel.: 80222.
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend van08.00-12.00/14.00-18.00 uur; opzaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopendvan 08.00-19.00 uur.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
del Pueblo, Breedestraat 82, tel.: 625333/
625444.
Punda
Sta. Rosa, Winkelcentrum Bloempot, tel.:
77650/77679.
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavondom 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool

Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30 uur 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 19.30 uur te Aloëstraat 12.

CONCERT: 20.30uur van hetWillem Breu-
kerKollektief - Centro Pro Arte.

'KOMISHON HUBENTUT MAN'; 20.00-
-22.00uur lezing over 'Toekomstig staatkun-
dig structuur'- Landhuis Morgenster.

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

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

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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CRESTIAN TIJDENS FUNDRAISING EXPO 88:
Toerisme op andere wijze aanpakken
’Zoeken naar waarden om Antillen
van Vijf bij elkaar te houden’

WILLEMSTAD — "Er moet naar waarden gezocht
worden die de Nederlandse Antillenbij elkaar houden.
Hoewel de bewoners van deBoyenwindenen Beneden-
winden eikaars taal nietbegrijpen en deeilanden ver uit
elkaar liggen, moet er onderlinge waardering gescha-
pen worden voor datgene wat ieder eiland te bieden
heeft. De vijf eilanden moeten als land een ge-
meenschappelijk doel hebben, want door eenheid wor-
den de Antillen sterk". Deze woorden sprak demissio-
nair minister Franklin Crestian van Ontwikkelings- sa-
menwerking afgelopen zaterdag tijdens het 'fundrai-
süig dinner' van Expo Antil '88 inhet Curacao Caribbe-
an Hotel.. Het dinerwerd medeter finan-
ciering van dekomende Expo in
net International Trade Centre
ln september georganiseerd. Mi-
nisterFranklin Crestian richtte
net woord tot de genodigden,waaronder gedeputeerde Ray-
mond Bentoera, en vertegen-
woordigers uit verschillende
sectoren in de samenleving. Mi-
nister Crestian: "Ons land be-
staat momenteel uit vijf eilan-
den.Watkunnen we doenom de-
ze eilanden bij elkaar te houden?
Hoe kunnen wij een natie vor-men? Erzijn verschillendetheo-
rieën die stellen dat een natie
£en groep mensen is in een ge-
bied met een bepaald oppervlak-
te. Deze mensen kiezen een vlag,
een volkslieden noemen zich een
natie. De Nederlandse Antillenbestaan echter uit vijf eilanden
"ie meer dan vijfhonderd kilo-
meter uit elkaar liggen".

ONAFHANKELIJK
'Toch pretenderen wij een na-

tie te zijn. Veel mensen op Cura-sao zijn echter van mening dat
(''t eiland onafhankelijk van de
overige eilanden, zijn eigen weg
m oet gaan. Deze gedachtengang
's niet vreemd te noemen. Uit
"'Storisch en cultureel oogpunt
Woi'dt vaak gezegd dat de vijfei-
'anden bij elkaar horen. Dit is
L'L'hter niet waar, want elke cul-
tuur wordtbeïnvloed door deom-
yngende landen.ledereen op
"-ruba, Bonaire en CuracaosPreekt Nederlands en Papia-

entu. Deze eilanden begrijpen
H'kaar en voelendatze bijelkaar
horen. Op St. Maarten, Saba enSt. Kustatiusdaarentegen wordt
Kngels gesproken. Alleen al deze
taal- barrière zorgt dat devijfei-
landen moeilijk als één natie
kunnen optreden."

Een andere sta- in- de - weg is
volgens minister Crestian het
marktprotectie- beleid van de
''egering. "Deregering heeft een
aantalwets- wijzigingendoorge-
voerd die ervoor zorgen dat enke-'L> lokaal vervaardigde produk-
ten protectie genieten. Dit heefttot gevolg dat de betrokken fa-
brikanten een monopolie- posi-

krijgen, waardoor zij niet
'lieer geïnteresseerd zijn in ex-
P°rt of in verbetering van de
kwaliteit van hun produkt.
f^aarom is dekomende Expo An-
{"'' 88 belangrijk. Op deze beurs
kunnen de fabrikanten debevol-
king laten zien wat er lokaal ge-
produceerd wordt en gekocht
kan worden. Daar kunnen onze
elanden latenzien, wat zij ieder
°P het gebied van handel, indus-

trie en tele- communicatie alle-
maal te bieden hebben", aldus
minister Crestian.

Over de toeristen- industrie
sprak de ministeralsvolgt. "Cu-
rasao heeft ondanks miljoenen
investeringen zijn toeristen- in-
dustrie nog niet van de grond
kunnen krijgen. Dat komt, om-
dat Curasao zich richt op de ver-
keerde soort toeristen. Wij bie-
den een mooi landschap en de
zee. Maar niemand wordt bij-
voorbeeld gewezenop devele mo-
gelijkhedenvan de haven.Cura-
cao heeft geen strand, maar wel
unieke attracties. Daar moet op
gewezen worden bij het werven
van toeristen. Verder krijgt de
herleving van de binnenstad
niet voldoende aandacht van de
gedeputeerde van toerisme.
Voor Curacao moet toerisme de

belangrijkste pijler van de eco-
nomie worden".

"Evenzo moeten de andere ei-
landen hun specifieke attracties
benadrukken. Ik ben ervan over-
tuigd dat als vastgesteld wordt
wat elk eiland mist en wat elk ei-
land te bieden heeft en wij ons
verenigen, de verschillende ei-
landen de motieven vinden om
bij elkaar te bl ijven. Dit moet een
gemeenschappelijk doel worden.
De landelijkeregering moet aan
de vijf eilanden de weg wijzen
hoe een natie te vormen. Anders
groeien de tegenstellingen tus-
sen de eilanden en éénvoor één
gaan dezedanom onafhankelijk-
heid roepen". Tot zover minister
Crestian.

Al ingezet opALM-vluchten
Avensa-Boeing vanmorgen
op Curasao gearriveerd

WILLEMSTAD— Vanmor-
gen om half acht landde de
Boeing 727 van de Venezo-
laanse luchtvaart- maat-
schappij Avensa opCurasao.
Dit toestel zal gedurende en-
kele dagen door de ALM ge-
bruikt worden ter vervan-
ging van de DC-9-80 die voor
een onderhoudsbeurt naar
Oostenrijk is gevlogen. De
Boeing is vandaag al ingezet
op deroute naarPort au Prin-
ce en Miami en op de vlucht
naar Santo Domingo.

De Boeing heeft 161 zitplaat-
sen, enkele stoelen meer dan de
DC-9-80 van de ALM. Op de
vluchten waar dit toestel wordt
ingezet, zal getracht worden de
extra plaatsen ook te verkopen.

Op grond van de zogenaamde

'wet- wet lease' met Avensa, is
ook hetcockpit-en cabine-perso-
neel beschikbaar gesteld. Tothet
cabine- personeel behoren drie
Antilliaanse stewardessen die
voor Avensawerken.Zij zijn spe-
ciaal voor deze opdracht uitge-
zocht zodat er ook Papiaments-
en Nederlands- sprekend perso-
neel aan boord is.

Indien allesgoedgaat, zal van-
daag in de VerenigdeStaten het
contract worden ondertekend
voor de 'dry lease' van een DC-9-
-80 toestel. Als het contract gete-
kend is, is de Amerikaanse
maatschappij verplicht het toes-
tel binnen zes dagen af te leve-
ren. Ophet moment dathet toes-
telop Curagao arriveert, kanhet
dagcontract met Avensa beëin-
digd worden.

Illegale import van Venezolaanse goederen

Luchtvaart-personeel
betrokken bij fraude
WILLEMSTAD—De douane-
recherche ontdekte dit wee-
keinde dat er door personeelvanverschillende luchtvaart-

en de
jachthaven,op grote schaal
n*a.ude wordt gepleegd door
neinvoervan illegaaluitVen-ezüela geëxporteerde goede-re n. Deze werden door een
Werkneemster van de ALMUlt Venezuela gehaald en viaeen netwerk op de luchtha-ven,langs de douanegesmok-
keld. De ALMbetreurthet ten
perste dat er personeel vanaeze luchtvaart- maatschap-
pl bij betrokken is. Die moe-
en zelf de verantwoordelijk-
heid voor hun daden dragen
eilkunnen er oprekenen datj|0k de ALM bedrijfsmaatre-
"elen zal nemen.

De goederen,dieniet uitVene-
2Uela gehaald mogen worden
j^dathet omgesubsidieerde ar-
''kelen gaat, werden op grote

naar Curasao vervoerd.Ue 'medewerkers' op Curagao
Zorgden ervoor dat de goederen
j^etop de bagage- band terechtkwamen maar via devertrekhal
net gebouwuitkonden.

De douane- recherche kwam
~aar dit weekeinde achter en
fteeft inmiddels alverschillendePersonen verhoord. Woordvoer-aer Robin Visser van de ALM

kon niet veel vertellen over het
gebeuren. Het onderzoek is in
handen van de douane- re-
cherche maar de ALM zal alle
mogelijke medewerking geven
om de daders op te speuren.

Het gaat in ieder geval om
meer danéén ALM- werknemer.
Bovendien zouden er personeels-
leden van andere luchtvaart-
maatschappijen bij betrokken
zijn en luchthaven- personeel.
Hoe lang defraude al gaande is,
is op dit moment nog niet be-
kend. De ALM- werknemers die
zich schuldig hebben gemaakt
aan strafbare feiten, zijn daar
persoonlijk verantwoordelijk
voor, zo benadrukte Visser. In-
dien de strafbare feiten bewezen
worden, zal ook deALMbedrijfs-
maatregelentegen debetrokken
werknemers nemen.

Controle
WILLEMSTAD—Tijdens een

controle te Rio Canario werden
95 auto- bestuurders geverbali-
seerd wegens te hard rijden. Zes
anderen werden bekeurd omdat
ze door rood licht reden of geen
rijbewijs bij zich hadden.

Op de Weg naar Westpunt
werden 37 auto- bestuurders ge-
verbaliseerd wegens te hard rij-
den.Tienbestuurdersreden door
'rood.

Bijeenkomst
Dede Pikina

WILLEMSTAD-Zonda-
gochtend van tien tot twaalf uur
is er wederom een voor-
lichtingsbijeenkomstvoor deou-
dersvan dekinderen van de cre-
che 'Dede Pikina'. ShirleyLuisa-
Martes. vrijwillig sociaal
werkster bij de creche, leidt de
ochtend.

De namen van dekandidaten
voor de verkiezing van de ouder-
commissie zullen zondag ook
worden bekend gemaakt. Die
verkiezing wordt op 19 juni ge-
houden.

Nieuwe lijst Papiamentu van
standaardisatie-commissie

WILLEMSTAD — De Com-
missie voor Standaardisatie
van hetPapiamentu heefteen
tweede lijst met 2.000 woor-
den in het Papiamentu ge-
standaardiseerd.Dit heeft de
woordvoerder van de com-
missie drs. F. Martinus giste-
ren bekend gemaakt.

Vorigjaar isreeds een lijstmet
1.000 gestandaardiseerde woor-
denuitgegeven. Naar drs.Marti-
nus meedeelde, zijn in een ple-
naire vergadering van vorige
week nogmaals 3.000 woorden
aan de bestaande lijst toege-
voegd. Dit jaarhoopt de commis-
sie een lijst van in totaal 8.000
woorden te kunnen samenstel-
len, waar volgend jaarnog eens
2.000 gestandaardiseerde woor-
den in het Papiamentu bijko-
men. "Als we de 10.000 woorden

bereikt hebben, dangaan we een
uitgebreid Papiaments woor-
denboek uitgeven", aldus Mar-
tinus.

De commissie is in 1984 door
de overheid in het leven geroe-

pen om de Papiamentse taal een
uniforme schrijfwijze te geven.
In de commissie zijn zowel Aru-
ba, Bonaire als Curagao verte-
genwoordigd. Als de commissie
volgend jaar 10.000 woorden
heeft gestandaardiseerd, dan is
dat tweemaal zoveel als in het
tijdsbestek van vijfjaar gepland
was.

Martinus stelt dat het Papia-
mentu net zóveel woorden heeft
alsbijvoorbeeld het Nederlands,
"maar als deze taal niet op de
scholenen universiteitwordtge-
bruikt, dan blijft de taal arm.
Met de standaardisatie wordt
het Papiamentu in korte tijd
twee.of driemaal zo rijk. Als de
standaardisatie eenmaal vol-
tooid is, dan kan Papiamentu
nogbetervoor hetonderwijs wor-
den toegepast", aldus Martinus.

Moederdag
WILLEMSTAD — Op 7 mei

organiseert de Dienst Culturele
Zaken de traditionele Plasa di
Arte in Punda. Deze Plasa zal in
het tekenvan Moederdagkomen
te staan.

De inschrijving isvan 12 toten
met 18 april bij de Dienst Cultu-
rele Zaken, Van Raderstraat
2^o bij Ingrid Louis of Aysjel
Maria, telefoon 613900. De tij-
den zijn 's morgens van 7.30 tot
12.00 uur en 's middags van
13.30tot 17.00 uur. ledereen die
aan handenarbeid doet, kan zich
inschrijven.

Over tien dagen resultaten bekend

Kwaliteit lokale benzine
wordt door Isla onderzocht

WILLEMSTAD — De olie-
raffinaderij Isla en benzine-
distributie Curoil zijn geza-
menlijk bezig met een onder-
zoek naar dekwaliteit van de
benzine die op Curacao gele-
verd wordt. Dit onderzoek isbeslist niet op gang gebracht
omdat er aan dekwaliteit ge-
twijfeld wordt, beklemtoon-
de woordvoerderKoki van
Eps van Curoil. Eerste resul-
taten in het laboratorium van
Isla hebben bovendien al uit-
gewezen dat het produkt dat
aan Curoil geleverd wordt,
aan deinternationale specifi-
caties voldoet.

Nu het onderzoek bekend is,
komen evenwel geluidenlosvan
consumenten- klachten over de
kwaliteit van de benzine die
sinds het vertrek van de Shell
verslechterd zou zijn. Bij Curoil
zijn dergelijke klachten nooit
binnengekomen en ook de
pompstations hebben nooit mel-
dinggemaaktvan'bozeklanten.

Omdatdekwaliteit van benzi-
ne te lijden zou kunnen hebben
van deopslagtankwaarin hetbij
de benzine-stations bewaard
wórdt,zijn ernu monsters vanuit
deze tanks genomen. Bij drie
pompstations, te weten op Rio
Canario, Santa Maria en Pablo
Frederik, zijn monsters geno-
menvan de benzineop debodem
van de tank, halverwege en bo-
venaan in de tank. Ook van de
benzine die in de auto's terecht
komt — vanuit de tuit van de
slang— zijn monsters genomen.

De tanks zullen nu voorzien
worden van verse benzine, waar-
na dezelfde monsters nogmaals

genomen worden. Die monsters
zullenzowel inhet laboratorium
van deIslaals inVenezuelabij de
PDVSA aan een onderzoek on-
derworpen worden. Over onge-
veer tien dagen verwacht men de
uitslagvan deze onderzoeken.

Op de vraag of het gezien de
'onpartijdigheid' van het labora-
torium niet beter zou zijn om de
monsters elderste latenanalyse-
ren, antwoordde Koki van Eps
ontkennend. Het laboratorium
in Venezuela dat de monsters
ontvangen heeft, doet de kwali-
teits- controle voor het heleland.
Daarbij worden de internationa-
le maatstaven gehandhaafd. Ze-
ker in dit stadium, waarbij voor-
alsnog niet aan de kwaliteit ge-
twijfeld wordt, is controle door
een buitenstaander dan ook niet
noodzakelijk. Afhankelijk van
de uitslag van het onderzoek,
zullen eventuele volgende stap-
pen bepaald worden.

MAN spreekt over
staatkundige
structuur N.A.

WILLEMSTAD — Vanavond
om achtuurzullen verschillende
leden van deMovementuAntiya
Nobo (MAN) in Landhuis Mor-
genster redevoeringen houden
over de staatkundige toekomst
van Curagao. Sprekers zijn mi-
nister Winston Lourens, belast
met onder andere Staatkundige
Zaken; Lucille Wout, gedepu-
teerde van Staatkundige Zaken,
en ir Don Martina, politieke lei-
der van deMAN.

WILLEMSTAD —De speci-
ale misviering in hetkader
van devoorbereidingvan het
150-jarigbestaanvan de San-
ta Rosa deLima- kerk te San-
ta Rosa begint zaterdag 16
april om halfzeven.

Eerder was gemeld dat de mis-
viering om zeven uur zou zijn.
Deze viering is vooral bestemd
voor een aantal buurten van
Santa Rosa. Bij de herdenking
probeert mennamelijk vooraltot
een diepgaande bezinning te ko-
men aan de basis van wat bete-
kent Christen te zijn.

Voorlichting
bij en-teelt

WILLEMSTAD- Donderda-
gavondvan halfacht tot halfelf
houdt de Ontwikkelingsbank
van deNederlandse Antilleneen
voorlichtingsavond over de pro-
duktieenhetbelangvan honing.
Tijdens die bijeenkomst zal ge-
sproken worden door mevrouw
C. Martina- Pauletta over de
voedingswaarde van honing;
door J.Every over dehedendaag-
se bijenteelt en in de toekomst;
door E. Martir over de markt
voor honing.

De avond wordt gehouden in
het buurtcentrum Janwé. Er
wordt in het Papiamentu en in
het Nederlands gesproken. De
Ontwikkelingsbank van de Ne-
derlandse Antillen doet pogin-
genom debijenteelt in deAntil-
len "nieuw leven in te blazen".

WILLEMSTAD - Zaterdag-
morgen werd de Koninklijke
Luchtvaart (KLU) voor assisten-
tiegevraagd doordeVenezolaan-
sekustwachtom te helpen zoeken
naarteen vissers- vaartuig, dat
sinds maandagmorgen 4 april
gemist werd. Het vissersvaartuig
was maandagmorgenvertrokken
van de Los Roques- eilanden
richting Maiquetia. Tienkilome-
ter ten noorden van Maiquetia
ontstond er motorstoringenging
hetscheepje op drift.

Wel werd het drijfanker uitge-
gooid en werderperradio omas-
sistentie gevraagd aan
Maiquetia, maar de uitgevaren
sleepboot kon hetvissersvaartuig
niet vinden. De vier vissers aan
boord beschikten over 700 liter
wateren wistengenoeg vis te van-
gen om te overleven. De KLU
werd zaterdagmorgen ingezet.
Men vond hetvaartuigje na vijf-
tig minutenzoeken.

Een in debuurtvarendekleine
tanker, de 'Antigua', werd naar
de schipbreukelingen geloodst.
Dezezette directeenreddingsboot
over boord, diede vissersoppikte.
Depechboot werd door detanker
naar PuertoCabello gesleept.

Met vreugde kondigen wij oon de
geboortevon

Urich Newell
Alexander

d.d. 10april 1988 17.47 uur
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MEYER TRANSPORT

Telefoon 614766 Polarisweg

_mtwr
T^Jp MACHINES &

SERVICES N.V-
VOOR ALLE REPARATIES
ONDERHOUD
SERVICE
DESKUNDIG ADVIES e.d.
voor uw groot en klein materieel.
Waag er gerust een telefoontje aan. Hebt u
problemen met uw kraan, compressor,
forklift truck of welke andere machine dan
ook, waarvan u de moed dat reparatie moge-
lijk is al lang hebt opgegeven?
Kom dan naar PBC Machines <& Services N.V.
Onze vakmensen zullen u bewijzen dat op
dat gebied maar heel weinig echt onmogelijk
is. Het schier onmogelijke wordt bij ons mo-
gelijk. Probeer het maar eens U zult sen
tevreden klant worden van

PBC MACHINES & SERVICES N.V.
Bombardiersweg, Amerikanenkamp

VV Telefoon 73037 __f_

WILLEMSTAD - Gezagheb-
berRonald Casseres heefthet wa-
pen van Curagao overhandigd
aan P.C. Klein, een inwonervan
Willemstad in Noord- Brabant.
Nederland. Het echtpaar Piet en
AdriKlein iszaterdag metde s.s.
"Rotterdam" de haven van Wil-
lemstad binnengevaren. Zij heb-
benvan dezegelegenheidgebruik
gemaakt om toenadering tussen
de beide steden tezoeken.

Alsgeschenk aan degezagheb-
ber is behalve een boek over Wil-
lemstad, ook een schilderij van
een neefvan mevrouwKlein, AA.
Dekker, overhandigd.De burge-
meester van Willemstad ontving
opzijn verjaardag een telefoontje
van de gezaghebber, waarin hij
zijnfelicitaties overbracht.Klein
sprak dehoop uit dat ditdeeerste
stap isom debeide steden dichter
bij elkaar te brengen. In de toe-
komt», denkthij aan een mogelij-
ke culturele uitwisseling tussen
beide steden.

Foto: gezaghebberR. Casseres
(l) en P. Klein (r).
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Redding doorKoninklijke Luchtmacht
3

\> SERVICES JJ
WIJ MAKEN VAN
ALLES SCHOON!
Telefoon: 76679.



Bij wederkerigheid door Washington
Moskou bereid geen wapens
sturen naar Midden Amerika

SAN JOSÉ—De Sovjetunie
is bereid de wapen- zendin-
gen naar Midden Amerika
stop te zetten, wanneer de
Verenigde Staten hetzelfde
doen.Zo staat in een nota van
deRussische partij- leiderMi-
chail Gorbatsjov aan presi-
dent Oscar Arias van Costa
Rica.

Op basis van wederkerigheid
vanAmerikaanse kant is de Sov-
jetunie bereid hiertoe, aldus de
nota. Dit gebeurt dan in het ka-
der van de belofte de akkoorden

terespecteren en "rigoreus na te
komen" metbetrekking tot de
veiligheid, de controle en de be-
perking van de bewapening
waartoe de Middenamerikaanse
landen hebben besloten.

ANTWOORD
Met deze nota beantwoordt

Gorbatsjov een boodschap van de
Costaricaanse president waarin
deze aan de Russische leider
vroeg om achter de wapen- leve-
ranties aan deze regio een punt
te zetten. Gorbatsjov maakt wel
duidelijk dat deze bereidheid al-
leen van kracht is wanneer de VS
ook een soortgelijke beslissing
nemen. Moskou meent op deze
manier een bijdrage te leveren
aan het vredesproces in Midden
Amerika.

Waar gesprokenwerd in deno-
ta over hetvoorzien van derebel-
len in El Salvadoren Guatemala
van wapens door de Sovjetunie
moet hetGorbatsjov van het hart

dat dit een volkomen ongefun-
deerde" stelling is. Het is de SU
geweest, welke van het begin af
aan van hetvredes- proces via de
Contadora- groep steeds heeft
meegewerkt aan de pacificatie
van dezeregio. Niet alleen staat
Moskou volkomen achter de af-
spraken van de Contadora-
groep maarook staat men volko-
men achter akkoorden van Gua-
temala. Het isdeRussische over-
tuiging dat een dergelijke crisis
door de landenvan de regio moet
worden gelost. Men mag zich
daar niet snel vanaf maken.

P-2 logeleider

Gelli op
vrije
voeten

ROME — De wegens
bankfraude door Zwitser-
land aan Italië uitgeleverde
Ligio Gelli is om gezondheids-
redenen voorwaardelijk op
vrije voeten gesteld door de
Italiaanserechter. Hij was in-
dertijd hoofd van de ge-
ruchtmakende vrijmetse-
laarsloge P- 2, welke loge
meer weg had van een rechts
monsterverbond voor een
staatsgreep.

Gelli die onlangs besloot dat
hij geen medewerking meer zou
verlenen aan medische onder-
zoeken en dienstverlening in
verband met zijn hartklachten
omdat hij er tochalleen maar zie-
kervan werdzag ervolgens jour-
nalisten goed uit. Hij reed met
onbekendebestemming weg. Hij
moet zich op gezette tijden bij de
politie gaan melden. Gelli had
het besluit van zijn vrijlating
vernomen van het tv- journaal
en was volgens zijn advocaten
"in de zevende hemel". Hij zal
volgens hen in de komende da-
gen "intensieve geneeskundige
behandeling ondergaan diehij in
de gevangenisnietkan krijgen".

Gelli werd in februari aan Ita-
liëuitgeleverd nadathij zich eer-
derbij deZwitserse autoriteiten
had gemeld. Hij had indertijd
kans gezienuiteenZwitserse ge-
vangenis te ontvluchten. Hij
mag volgens deafspraak tussen
Bern enRome alleenmaarin Ita-
liëworden aangesproken voor fi-
nanciële delicten zoals het frau-
duleuze bankroet van de groot-
ste Italiaanse bank, deAmbrosi-
aansebank. Vooreventuele poli-
tiekedelicten mag men hem niet
voor de rechtbank brengen.

LONDEN — De Libische leider
Gaddafi denkt dat na de wisseling
van de wacht in Washington betere
relaties met de VS mogelijk zijn. Hij
wijstdevredes-pogingenvan VS-mi-
nister Shultz van de hand en vindt
dat de VS volkomen aan dekant van
Israel staan. Zo zei hij tegenover de
Britse tv.

Bij beste bondgenoot VS:
Anti-VS-betogingen
verrassend voor Honduras

TEGUCIGALPA - De
meest gewelddadige protes-
ten tegen deVerenigde Staten
tot heden toe dit jaarhebben
zich voorgedaan in Hondu-
ras, dat juist gezien wordt als
de meest getrouwe bondge-
noot van de VS in Latijns
Amerika. De omvangvan het
protest heeft velen verrast.

Nu het opruimen van het puin
bij hetAmerikaanse consulaats-
gebouw in Tegucigalpa achter.de
rug is kan men de situatie eva-
lueren. Veel diplomaten vragen
zich daarbijafwat er achter deze
uitbarsting van protest en ge-
weld heeft gezeten, als gevolg
waarvan vijf mensen het leven
verloren terwijl er voor miljoe-
nen aan schade is aangericht.

OLIFANTEN
Honduras ontvangt jaarlijks

voor driehonderd miljoen dollar
aan hulp. Het herbergt duizen-
den Amerikaanse soldaten op
zijn grondgebied, waar men re-
gelmatig al dan niet in samen-
werking met de Hondurese
str ijd krac h te n oefen i n gen
houdt. In een woordgezegd: Hon-
duras steunt de Amerikaanse
politiek ten opzichte van Midden
Amerika krachtig.

En juist in dit land deed zich
een ontlading voor van anti-
Am er ikaa n s e frustr at i es.
Misschien juist wel om deze re-
den gebeurde het. uit onvrede
over de volgzaamheid van de
Hondurese regering ten opzichte
van de VS. Een Zuidamerikaan-
se ambassadeur in Midden Ame-
rika zei tegenover het Ameri-
kaanse persbureau AF dat de
Noordamerikanen in Latijns

Amerika zich gedragen als oli-fanten in een porseleinen kast.
Met een verwijzing naar de re-

cente aanhouding van de Hondv-
rees Juan Ramon Matta als ver-
dachte in de handel in verdoven-
de middelen merkte de diplo-
maat dienaamlooswil blijven op
dathij "niet kan begrijpen waar-
om de Amerikanen die al zoveel
problemen kennen in Midden
Amerika, zoals Panamaen Nica-
ragua, er nog een ander pro-
bleem bij creëren en wel in Hon-
duras door er op arrogante ma-
nier op te treden".

Hondurese functionarissen
hebben Matta bij zijn woning in
de hoofdstad aangehouden en
hem bij de verrassings- actie
naar een vliegtuig gebracht dat
hem naar de Dominicaanse Re-
publiek overbracht terwijl hij
nog niet eens een paspoort bij
zich had. Eenmaal daar aange-
komen zetten de autoriteiten
hem in een toestel met bestem-
ming New York, zijnde aan
boord gearresteerd door Ameri-
kaanse politie- mensen.'Hij zit
ondertussen opgesloten in een
zwaarbewaakte gevangenis in
Marion, m Illinois.

Rechters bedreigd in Colombia
Leger zet zoeken voort naar
leden van Kartel Medelin
BOGOTA - Magistraten

van de Colombiaanse
staatsraad hebben zich be-klaagd overhetfeit datzij met
de dood worden bedreigd en
dat huntelefoon- gesprekken
worden onderschept door de
drugsmaffia.

De Col om b i aa n s e
strijdkrachten zetten hun jacht
voort op de kopstukken in de
drugs- wereld. Zo werd eenraz-
zia uitgevoerd op een landgoed
van JorgeLuis Ochoa Vasquez.
Hij behoort tot deleidingvan het
Kartel van Medellin.

Infebruari begonnen detelefo-
nische dreigementen tegen het
leven van de leden van de
staatsraad en hun gezin binnen
te komen. Dit ogenblik viel sa-
men met het indienen van het
verzoekschrift door de advocaten
van Pablo Escobar Gaviria voor
diensvrijlating. Hijwordt gezien
als de leider van het Kartel van
Medellin. De advocaten baseer-
den zich daarbij op de ongeldig-
heid van deregerings- actie te-
gen de drugsmaffia waartoe de
regering een aantal bevoegdhe-
dennaar zich toe trok.

BESCHERMING
De staatsraad verklaarde in-

derdaad het arrestatie-bevel te-
gen Escobar voorlopig ongeldig.
Maar desondanks gingen de
dreigementen tegen hun leven
onverminderd door.Zo onthulde
rechter Samuel Buttrago. De
voorzitter van de staatsraad
Carmelo Martinez heeft onder-
tussen een beroep op deminister
van Justitiegedaan omdeveilig-
heids- maatregelen voor de
rechters en hun familie op te
voeren.

In het verleden heeft de

drugsmaffia kans gezien de mi-
nistervan JustitieRodrigo Lara
Bonillate vermoorden, maarook
procureur generaal Carlos Mau-
ro Hoyos werd door huurmoorde-
naars in opdracht van de
drugsmaffia vermoord evenals
verschillende leden van de Co-
lombiaanse hoge raad. Dit ge-
beurde in hetkader van de "vol-
ledige oorlog" welke de
drugsmaffia aan destaat Colom-
bia had verklaard.

LANG ZOEKEN NAARPG
Deze intimidatie- campagne

had onder 'meer tot gevolg dat
president Virgilio Barco er niet
snel in slaagde om een nieuwe
PG aan te trekken. Dezer dagen
nog bedankte de jurist Jaime
Pinzon Lopez voor de eer. Ui-
teindelijk na lang zoeken vond
hij de Liberale senator Horacio
Serpa Uribe bereid dezetaak op
zich te nemen. Hij is de opvolger
van Alfredo Gutierrez Marquez
die slechts twee maanden infunctie is geweest en aftrad om-
lat de naam van zijnbroer werd
genoemd ineen drugsschandaal.

Bij het offensief van het leger
tegen de leiders van het Kartel
van Medellin werd onder meer
een zoekactie gehouden op het
landgoed Veracruz van Ocho
Vasquez. Men liet zich nog niet
uit over hetresultaat van dit on-
derzoek. Eerder bracht het leger
soortgelijke bezoeken aan bui-
tenhuizen van Escobar Gaviria
in de omgeving van Medellin.
Minister van Justitie generaal
Rafael Samudio Molina ver-
klaarde dat het legerallemidde-lenzal aanwenden, inclusiefhet
bombarderen van clandestiene
vliegvelden, in deze strijd tegen
de drugshandel.

VREEDZAME OPLOSSING
Moskou wil daarom een be-

roep op alle betrokkenen doen,
namelijk af te zien van de leve-
ring van wapens, behalve wan-
neer zij voor het politie- korps
zijn bestemd. Gorbatsjov geeft
als zijn mening dat de SU van
mening is dateen vreedzame op-
lossing bereikt kan worden.

MOORD DEA-AGENT
Hij werd door de VS gezocht in

velband met het martelenen de
dood van de Amerikaanse DEA-
agent Enrique Camarena Sala-
zarin Mexico. DeDEA is depoli-
tie- afdeling welke zich bezig-
houdt met de strijdtegen deverd-
ovende middelen. Volgens Hon-
durese paiiements- leden gaat
het hier gewoonom een "ontvoe-
ring". De minister van Buiten-landse zaken kondigde een on-
derzoek aan haar dezeaffaire.

Argentinie geeft
opponent Stroessner
politiek asiel

BUENOS AIRES- De Ar-
gentijnse regering heeft poli-
tiek asielverleend aan de Pa-
raguayaanse politieke leider
Miguel Abdon Saguier die al
enige tijd geleden zijn toe-
vluchtzochtin deArgentijnse
ambassade in Asuncion.
Hij is een erkend tegenstander
van hetbewind vanpresident ge-
neraal Alfredo Stroessner en
haalde zich de haat van de re-
geerders op zijn nek toen hij de
regering beschuldigde van het
onderhouden van banden met de
drugs- handel. Inmiddels heeft
Argentinië aan Paraguay ge-
vraagd Abdon een vrijgeleide te
verlenen zodat hij het land kan
verlaten.

Shipping Company
needs:

1) driver/helper: age 18 to 25
2) helper: age 16 to 18
Apply in person at Ponton 36-F

jÊk, MEDEDELING
De N.V. Electriciteit-Maatschappij "Aruba" brengt haar verbrui-kers in herinnering dat derekening over de maand FEBRUARI1988uiterlijkDONDERDAG 14APRIL 1988,dient te wordenvoldaan.
Indien voor of op bovengenoemde datum geen betaling heeftplaats gehad, zal helaas tot afsluiting 'moeten worden overge-gaan. y

In gevalvan afsluitingkan doorELMAR nietwordengegarandeerddatwederaansluiting zal plaats vinden opde dag waarophet ver-schuldigde zal zijn voldaan.
N.8.: Men gelieve rekening mede te houden, dat bankbetalin-gen ons eerst na enige dagen bereiken

"Gelieve bij betaling Uw kwitantiestrookje van de lo-pende maandofeen ouderekening mee te nemen te-neinde ons in de gelegenheid te stellen U sneller tehelpen".
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Ifyou like talking to people,
and speak English well,
please call us for an

appointment. .. NOW!
Tel: 29024

calf between 9am- 12noon

PUBA DAILY
tTAINMENT
QNEDTO BEDIFFERENT
ethe most popularDisco and entertainment
lex In Aruba. Our sound poundsand our lights

Izza haalt ü by __m®o/p®r@ PiZSA
lg. smithBlvd. AWAY TEL.: 33541 ASMM1 Oranjestad,Aruba., Detopnightclub Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00 a.m. -
vanAruba> " r—■ r——r 1

\ \_amm\mma4 rnt^k. GOLDEN TUUP
( ■ ■ fIK 11 ARUBA CARIBBEAN) Vt>V RESORT & CASINO
\ -S==Sr VUXfandanooniohtclub( Floating Restaurant *">"<«*P"»»"*:

ft/I// JOHNNY
( 131*7Li % PORAZZO( (onder nieuwe directie) Ace by our swjngjng House.
( zeer verzorgde rijsttafel. band Ferrari.
I Open 11.00-middernacht. daily curtain time 10.30 p.m.
( Happy Hour6.00 - 8.00Ta- cxceP| Mondays-
) , a\m * Club open from 9:00p.m. till 2:00a.m.( Iv Wevcr\ ■j^«w»wi« Cover charge show-time$7.50tnin. 2 drinks per person
| ______^______._____________-.__________________ i_____ orreservations please call 33555

( Feest... jubileum... verjaardag... verloving, enz.
( Dat viert ook U natuurlijk in
/ WIJ HEBBEN OOK s^O/T"

CATERINGSERVICE. Cft^Bfate» !
/ /W^Restaurant Warung Djawa

vW^HHWi Boerhaavestraat 4
A«rftioC _, Tel.: 33928BOT Rweitüumtrr

Het Restaurant met Indonesischeallures,
zonderpretenties.

Boulevard Theatre
in

thru Thu. at 8.15 & 9.15
FATAL ATTRACTION

f drama suspense 18yrs

> Drive -In sinverguenza i[ PERO HONRADO
( Mon. & Tue. (
/ at 8.30\ drama 18 yrs

r'fc-M- mV- "**'"' mX ___-■" _±" "__""" -__- _^T ~mm ______■ ~__fc. "^ || _^ || || _^| ~.- __ __. |

"^^K" Prop-Jet Aircraft^

ODUBEfT all
AVIATION your
CENTER flights

" Kor BUSINESS .PRIVATE
VACATION CARGO
AMBULANCE

» More than 30 years experience
* Superb fleet of aireraft
» Choice of more than 10 aircraft

Reservation.'

Office hot»:Te). 26975
xTKx After houre: Tel. 23080

\~C X/GETTHE FLYING SENSATIONV^l£-^ FLYODUBER AVIATION

' TE HUUR
AANGEBODENARUBA

Gemeubileerd

HUIS
2 slaapkamers met centrale
airco, meidenkamer, grote
keuken en bijkeuken.
Inlichtingen bij:

Aruba TrustKantoor J

WAARSCHUWING
De commandant van de marinierskazerneSavaneta maaktbekenddat erop
dinsdag 12april 1988 van 07.00 tot 15.00uuren donderdag 14april 1988van 07 00
tot 15.00uur

een schoolschietoefening gehouden zal
worden op Anabui. Er zal geschoten wor-
denmet scherpe munitie. Het onveilige ge-
bied aan landzijde zal worden afgebakend
met rode vlaggen en waarschuwingsbor-
den.
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FOR THOSE WHO THOUGHT
A GOOD FREIGHT SERVICE
IS AS SCARCE AS HENS' TEETH

i y

Services: USA/Europe/Puerto Rico/Curagao/Panama
!"""■.""_.,■,. ■■■**■■■<■■((■■, ■■■"■ii_.ii_.iii.

NAAMSVERANDERING I

ICAREX PAPER PRODUCTS n.v. I
(Voorheen Greggy van Meel Paper Co. n.v.) }
Belgiëstraat 5
Tel.: 21404/23248

MET SPOED GEVRAAGD
VROUWELIJKE KRACHT

Vereisten:
— Opleiding op Mavo-4 nivo;— Zelfstandig kunnen werken;— Bezit van rijbewijs en eigen auto;— Ervaring bij een administratie-

kantoor strekt tot aanbeveling.
Sollicitatie-briefte richten aan:
Kamer van Koophandel en Nijverheid
Zoutmanstraat 21, P.O. Box 140,Oranjestad, Aruba.

Our client, S.E.L MADURO & SONS(ARUBA) N.V., an inter-national and growing service business seeks a

PRESIDENT/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

for its diversifiedAruba organization which includes: Ship-
ping, Travel, Oil Distribution, Merchandise and TourismSer-
vices Divisions.
Reporting to the Board of Directors,responsibilities include
hands-on corporate management of all divisions, shortand
long range planning, andfurther development of growthand
profitability, selection and development of key personnel.
Preference given to applicants degreed in business with a
minimumoftenyearsexecutivemanagementbackground in
service industries.
Important are, indepth experience in corporate, operational,
marketing, and financial management with a proven record
of performance in setting and meeting corporate goals, and |
leadership abilities.
Competitive compensation, profit sharing and benefits with
excellent growth potential. Relocation assistance offered
where applicable.
Applicants must submit letter enumerating strenghts and
proven records of successful performance relative to this
position along with detailed resume, including salary and
educational history, as well asreferences.
Send in complete confidence to:

INTERNATIONALBUSINESS SERVICES
Dept. J.B. Ref. nr. 1002
P.O. Box 86
Oranjestad, Aruba.

JIBS International Business Services
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AGENDA
ARUBA

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

Telefoon: 24333.

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

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115

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

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
+11: 20.15 + 21.15 uur Fatal Attraction (18ir-).

DRIVE-IN: 20.30 uur Sinverguenza pero
nonrado (18 jr.).

BOTICA'S (nachtdienst)
Pabao brug: Santa Anna, tel.: 28181.pariba brug: San Nicolas, tel: 45712.
WACHTREGELINGDOKTORENOranjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord,TankiLeendert, Paradera en Sta. Cruz: dokter J.vanVeen, Tanki Flip 24, tel.: 27100.J;os Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokterB. Britt-Croes, viaCentro MedicoSan
"colas, tel.: 48833.Kinderarts: dokter Hart, tel.: 27263/24300
(hospitaal).
WïT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:
lel-: 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
47020/48301; SanNicolas: tel.: 45906; Da-
kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444 (kan-
(voor brandgevallen, ongelukken of
®en of ander ongeluk gelieve
Alarmcertraie 0p te bellen,tel.: 115)

TELEARUBA
DINSDAG: 18.00 Robotech II; 18.30
CNN international news; 19.30 Political
Program; 19.45Pa vn Aruba mas sigur;
20.00 Telenoticias; 20.30 Alf:
"Pennsylvania»; 21.00 Falcon Crest:
«False Front"; 22.00 Larry King show;
,22.50 Showbiztoday; 23.00Moneyline;
23.30 Sports tonight; 24.00 Sluiting.

WOENSDAG: 18.00 Thundercats;
18.30 CNN international news; 19.30
Profile of nature: «Mountain goats»;
20.00 Telenoticias; 20.30BUVO forum;
21.15 Historia Antiano: «Testigunanku
«papia»; 22.00 LarryKing show; 22.50Showbiztoday (CNN);23.00Moneyline;
23.30 Sports tonight; 24.00 Sluiting.

DIVERSEN
KERSEN[■LIGHT INFORMATION CENTER: dage-rs geopend van 07.00-20.00 uur;na 20.00
UUr informaties viaverkeerstoren.

|SSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
p-00 uurper daggeopend(alleen geslo-
|en van zondag 20.00 uur tot maandagmor-9en07.00 uur).

Dokter horacio oduber hospi-
-1 AAL(tel: 24300):bezoekuren 15.00-15.45/18-30-19.30uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
«4652/22817): informatiecentrum*°ensdag geopend van 08.30-12.00 uur -aardenbaaistraat 8 (boven).

SPORT
Vn°vOLLEYBALL: 19.00uur competitie voor
overheidsdienaren - sporthal teSanta Cruz.

*****

WOENDSDAG
DINSDAG

uSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijden maandagt/mvrijdagvan 09.00-

-' £00/16.00-19.00uur;zaterdagvan 09.00--2.00 uur.

STICHTING TOT BEVORDERING VER-
ANTWOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-
J«a): dagelijks van 08.00-12.00/13.00-
-16.00 uur - Medical Centre, Bernhardstraat
£|. San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/

jjjj de praktijken in het Wit Gele Kruis- ge-
P°uw: dinsdag 10.00-12.00uur teNoord 66,
_*"'■ 23425; 13.00-14.00 uur te Oranjestad,
Koningstraat/ Emmastraat, tel.: 23168;
woensdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruzf»C, tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00"Ure Pampoenastraat 15, Dakota,
'-entro di Barrio Dakota, Pampoenastraat
'9. tel.: 23822; donderdag08.00-10.00 uur.
Jr.'Ubub Caiquetlo, Paradera 47A, tel.: 24280:O'nsdag 08.00-10.00 uur.
bureau levens-, gezins- en huwe-L'JKS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
]o verdieping): iedere werkdag van 07.30--'2OO/ 13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-haakte maken via tel.: 23145 of 25111).

NACIONAL (ope-

ANTILLIAANSE SECTIE, STUDIEZAAL,
KRANT- EN TIJDSCHRIFTEN:baandag t/m vrijdag vanaf 07.30 uur (de

rvant- en Tijdschriften- afdeling is ook tus-ffn 12.00-13.30uur open).
AFDELING: maandag,

«oonsdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30--fO-00 uur; dinsdagvan 09.00-12.00/13.30--,'■oo uur; donderdagvan 13.30-17.30uur<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 13.30uur uitlenen van boe-
ken; van maandag t/m vrijdag van 08.00-
-12.00/13.00-17.00 uur studiezaalopenvoor
publiek

SHASA(Stichting Hulpaan Slechthorenden
Aruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/o
Eagleclub), is dagelijksgeopendvan 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).

TROTTOIRS BREDER
De Nassaustraat — de strook

vanaf dekruising metde Emma-
straat en Schelpstraat tot dever-
keerslichten bij het Arends-
pompstaton — zal bredere trot-
toirs en een smallere rijbaan
gaan krijgen. De rijbaan wordt
drie meter breed.

Wat betreft de aanleg van on-
dergrondseelectriciteits-kabels
gaf ing.Canninga, van Publieke
Werken, te kennen dat de
werkzaamhedenin diversefasen
zullen worden uitgevoerd. Ge-
tracht zal worden het ongemak
zo gering mogelijk te houden
voor dehandelaren en dekopers.

Bij het Aruba Trading- ge-
bouw komt een rijbaan- ver-
schuiving met een breder trot-
toir waarop planten, bloembak-
ken, een fontein en zitjes zullen
komen.

ANDERE FONTEINTJES
Er zijn nog vier andere fon-

teintjes, die komen bij de fruit-

winkel tegenover Spritzer and
Fuhrmann. bij deAruba Banken

op de parkeerplaatsbij NickiHa-bibe. Op genoemde par-
keerplaats kan men in de toe-
komst niet meer parkeren, om-
dat deze in een pleintje met fon-
tein, bloembakken en bankenveranderd wordt. Wel zalruimteworden vrijgemaakt om tegeno-
ver dit pleintje te parkeren.

Hetzelfde is het geval met het

niet verharde gedeelte tegeno-
ver De Dissel waar ook gepar-
keerd wordt. Ook hierkomen de
nodige verfraaiingen met moge-
lijkheden om naast ditpleintje te
parkeren.

Voorts komt er verlichting
aan beidezijden van deNassaus-
traaten zullen er veertig prulle-
bakken worden geïnstalleerd.

ORANJESTAD -
Minister

drsFrank Booi gafgisteren—sa-
men metoverheids-functionaris-

sen—denodige inlichtingenover
het 'plan renovatieNassaustraat'
en omgeving.

Eengroot aantal

handelaren uit de Nassaustraat
was in Cas di Cultura aanwezig
om zich te laten inlichten en om
vragen en suggesties te lanceren.

Caribbean TravelandLife:
Aruba opgenomen in alle
windsurf-package-tours

ORANJESTAD — Uit Ca-
ribbean Travel and Life
blijkt, dat Aruba is opgeno-
men in alle windsurfing pac-
kage- tours van dit jaar.

Aruba is dit jaarde Vela Ca
ribbean- bestemming, een
windsurf- package dat jaarlijks
georganiseerd wordt door Vela
Sports Travel. De zomerprijzen
op Aruba variëren van 319 tot
495Amerikaanse dollarper per-
soon. Lathrop Sport Vacations
sponsort windsurf- trips naar
acht Caribische eilanden, waar-
onder Aruba. De andere eilan-
den zijn: Puerto Rico, Barbados,
Bonaire, St Thomas, St Croix,
Antiguaen StLucia. Volgens het
blad kost een weekverblijf op St
Lucia 589dollar en opAruba 451
dollar.

Windsurfing vakanties orga-
niseert Isla v> packages naar
Puerto Rico, de Dominicaanse
Republiek, Aruba, Antigua,
Barbados. St Maarten en St

Barths. Deze packages houden
niet alleenraces in. maar ook les-
sen, clinics en equipment.

Vergadering van
dragracers

BRAZIL - In hetBuurtcentrum Brazil wordt don-
derdagavond om acht uur een
vergadering gehouden door de
organisatorenvan de dragraces:
Brazil Lucor Jewellers en Roc-kets voor de deelnemers aan deze
wedstrijden. leder teamkan een
vertegenwoordiger sturen naar
dezebijeenkomst. Een uitzetting
van de wedstrijden en het prog-ramma zal worden gegeven.

SANTA CRUZ - De Suri-naamse ploeg Lyzecks heefthet internationaalvolleyball-
toernooi in de Sporthal ge-wonnen.

De Surinamers wonnen alledrie gespeelde wedstrijden en
gaven zowel Aruba als Curagao
een volleyball- lesje. De uitsla-
gen waren: Lyzecks (Sur) - Pen-halAru) 15-5,15-10,14-16en 15-
-14; SilverBlaster (Cur ) - NaturalHealth Center (Aru) 15-13, 15-
-13, 15-6: Lyzecks - Natural He-
alth Center 11-15, 15-10,15-11,
17-15; SilverBlaster - Penha 15-
-6,7-15,10-15,15-3,15-12; Natu-
ral Health Center - Penha 15-4,
15-4 en Lyzecks - Silver Blaster
15-9,15-9,14-16,15-4,

RIJBAAN WORDT VERSMALD TOT DRIE METER
Minister drs. Frank Booi:

Nassaustraat over jaar
moeilijk te herkennen

ORANJESTAD — Uitvoering van het 'plan renovatie
Nassaustraat' tenbedrage van drie miljoenflorin, waar-
van Nederland eenvierde financiert en de Arubaanse
regering derest, zal vijf maanden in beslag nemen. Ook
de Schelpstraat zal als verlenging van de Nassaustraat
een verfraaiing ondergaan.

"Erzijnplannen", zo verklaar-
deministerdrs Frank Booi giste-
ren in Cas di Cultura". die over
een jaar de herkenning van de
Nassaustraat zeer moeilijk zal
maken".De mi nister spraktot de
handelarenvan deNassaustraat
en omgeving over deze plannen
en gafdaarbij degelegenheidom
met vragen en suggesties te
komen.

Minister Booi wees op projec-
ten die reeds in uitvoering zijn,
zoalshet Strada- gebouw, hetCo-
ralReef Hotel, projecten diebin-
nenkortzullen starten,zoals het
plein tegenover het Strada- ge-
bouw dat bekend staat als 'Plaza
di Shea', het Mansur- hotelpro-
jectbij DOW, het Harms- ho-
telprojectbij dehavenen hetpro-
ject op het terrein van Plaza
Shopping Center.

In kader om her- en bijscholing
Op 20 april begint eerste
cursus en wel voor pijpfitten

ORANJESTAD — De her-
trainings- cursussen van de
overheid gaan op 20april van
start met een pijpfittets- cur-
sus in de J.F.Kennedyschool.
De lessen zijn van maandag
tot vrijdag, 's middags van
kwart voor drie tothalfzeven.

Voor bovengenoemde cursus
kan worden ingeschreven op 18

april van zes uur 's middags tot
acht uur 's avonds bij deKenne-
dyschool. In april/mei zullen ook
de volgende cursussen worden
gegeven: bouwtimmeren op 21
april in de Martin Luther
Kingschool, waar men 19 april
kan inschrijven, het aanleggen
van siertegels 25april in Martin
Luther Kingschool i inschrijving
22 april op dezeschool) en decur-
sus terrein-meting 27 april in de
MTS, waar men 25 april kan in-
schrijven.

In april /mei zullen ook nog
worden gegeven cursussen voor:
banktimmeren, waiter, hulpkok
en bartender. In juli/augustus
volgen dan de cursussen: front
office, computer, hovenieren,
empresa chikito, Spaans. Engels
en het maken van souvenirs. In-
schrijving voor alle cursussen is
steedsop dezelfdetijd: van zes tot
acht uur 's avonds.

VERGOEDING
Werklozen, die een van deze

cursussen volgen, krijgen een
vergoeding van tien florin per
dag, terwijl cursisten die wel
werken een inschrijfgeld van 25
florin moeten betalen. Elke cur-
suswordt meteen certificaat/di-

ploma besloten, welke door de
overheid en de particuliere
werkgevers- sector erkend
wordt.

De cursussen zullen 's mor-
gens of 's middags worden gege-
ven, terwijl het in de bedoeling
ligtom vooral voor personen, die
overdag werken, de cursussen
's avonds te organiseren.

Maccheroni
bij Filmliga

ORANJESTAD — De
Filmliga Aruba vertoont zon-
dag 17 april de comedie
'Maccheroni' (Italië/VS 1985),
geregisseerd doorEttore Sco-
la. De voorstelling begint om
halfnegen in Cas di Cultura.

Indezefilmtreden onder ande-
re op: JackLemmon en Marcelo
Mastroiani. In verband met de
slechte geluidskwaliteit van en-
kele van dekorte films, die oor-
spronkelijk op het programma
stonden,heefthetbestuur van de
Filmliga besloten een wijziging
aan tebrengen doorhet vertonen
van 'Maccheroni'.

Voorafgaande aan de
filmvoorstelling op 17 april
vindt er een algemene ledenver-
gadering plaats dieom half acht
begint. Allezittende bestuursle-
den hebbenzich herkiesbaar ge-
steld, terwijl C. Tjon-A-Tjoezich
bereid heeft verklaard het be-
stu: ;ttekomen aanvullen.

VACATURES
Minister mr Mito Crocs ver-

klaarde maandag — naar aan-
leiding van het vorige week geo-
pende 'job center' — dat dit job
center maandagmorgen 377 va-
catures bekendmaakte.
Werkzoekenden kunnen bij het
jobcenter een lijst krijgen met
namen en andere gegevens van
personen die werk zoeken.
Werkzoekenden betalen niets
voor de servicevan het jobcenter
en werkgevers kunnen tegen
betaling van een symbolisch be-
dragbij het jobcenter terecht.

Minister Croes gaf verder te
kennen, dat op de eerste dag
(vrijdag), dat het jobcenter open
was, menreeds van 74 personen
bezoek kreeg en dat verwacht
werd dat maandagmorgen het
jobcenter zijn honderdste bezoe-
ker zou krijgen.

Minister Vos bij opening NFPA-seminar:

Preventie erg belangrijk
ORANJESTAD — In het

Bushiri Beach Hotel opende
minister Watty Vos gister-
morgen het seminar van de
National Fire Protection As-
sociation (NFPA). De be-
windsman uitte zijn waarde-
ring voor dehulp, die van de-
ze internationale organisatie
wordt ontvangen, alsmede
datditseminarop Arubakon
worden gehouden.

Waardering had ministerVos
voor dewijze waaropdeNFPA op
technische- en opvoedigkundige
wijze te werk gaat zonder winst
te maken. Het is dan ook beg-
rijpelijk, dat in de loop der jaren
de NFPA is uitgegroeid tot een
internationaal erkende en hoog
aangeschreven organisatie op
ditgebied.

In verband met de vele activi-
teitenop Aruba, onder meer wat
de hotelbouw betreft, erkent de
Arubaanse regering de 'general
code' en hetstreven om personeel
te trainen op het gebied van
brand- bescherming. Daarom
ook steunt deregering alsmede
de particuliere sector dit semi-
nar opAruba. Met nadruk stelde
minister Vos, dat brandpreven-
tie een belangrijk onderdeel is
om deveiligheidvan bevolingen

bezoekers te kunnen ga-
randeren.

Minister Vos besloot met de
deelnemers van de brandweer-
korpsen van Curagao, Sint
Maarten, Bonaire en Aruba als-
mede personeel van dehotels en
particuliere instellingen ge-
slaagdedagentoe te wensen.On-- der de aanwezigen bevonden
zich William Ale. directeur van
het trainings- programma van
de NFPA; James Robertson,
hoofd van de brandbeveiliging
afdelingvan de stadGainesville;
George Dirks, directeurdeparte-
ment van Arbeid en ing. Juan
Lopez van de Arubaanse
brandweer.

Polk County
ORANJESTAD — In het

Concorde Hotel werd gister-
morgen een ontbijt- bijeen-
komst gehouden, waarbij ge-
legenheid bestond enerzijds
om kennis te maken van de
handelsmissie uit Polk coun-
ty en anderzijds de han-
delsmissie de nodige in-
lichtingen en voorlichtingen
over Arubakon krijgen.

De handelsmissie uit Polk
County (Florida) bestond uit le-
denvan de industrie-vereniging
alsmedeacht industriëlen, dieop
Aruba de nodige contacten wil-
lenleggen ommogelijktot indus-
triële uitwisselingen over te
gaan.

ATIA- voorzitter, Hans
Schnog, gaf een uitvoerige ui-
teenzetting watAruba te bieden
heeft, wat voor bedrijven moge-
lijk in aanmerking kunnen ko-
men, alsmede de mogelijkheden
van de vrije zone, waarover de
ATIA een inlichtingen- folder
ontwierp.

Veertienjarige op stap

Vermiste
Canadese
terecht
ORANJESTAD—Door een

Canadees echtpaar, dat met
hun veertien- jarige dochter
met vakantie op Aruba ver-
blijft, werd aangifte gedaan,
dat hun dochter vermist
werd.

Zondagavond was het meisje
nog met de ouders gaan eten.
Daarna hadden de ouders het
meisje niet meer gezien. Door de
politie werd direct een zoekactie
ingezet. Tevens werd via radio
en televisie de vermissing met
gegevens bekend gemaakt.

Uiteindelijk werd het meisje
in goede gezondheidin een ander
hotel gevonden, waarheen zij
met een vriend was gegaan zon-
der haar ouders op de hoogte te
stellen. De Kinder- en Zedenpo-
litie heeft de zaak inonderzoek.

WETTELIJKE
VOORZIENINGEN

Merry Robles, van het depar-
tement van Economische Zaken,
belichtte de kantvan dewettelij-
ke voorzieningen en mogelijkhe-
den.De bijeenkomst stond onder
leidingvan JohnBrateley, direc-
teurvan hetEconomische depar-
tementvan Polk County. Hij zet-
te in zijn inleiding uiteen, dat
Polk Countyrecentelijk door het
terugvallen van het toerisme en
de citrus- en fosfaat- opbrengst
een achteruitgang kreeg te ver-
werken in de geest zoals Aruba
ditmoestervaren met desluiting
van de Lago.

Gistermiddag voerde de han-
delsmissie nog besprekingen
met enige zakenlieden waarna
doorgereisd werd naar Curagao
om ook daarde nodige contacten
te leggen.

Ben Davidson
enthousiast
over Aruba

ORANJESTAD — Van de
hand van Ben Davidson ver-
scheen in de Spring- edition
1988 van Caribbean Travel
andLife- tijdschrifteen uitge-
breid artikel over 'Aruba:
wherethe living is easy.

In ditartikel, datgeïllustreerd
is met een aantal foto's, wordtzon beetje van alles over Aruba
aangehaald. Van het vinden van
goud te Rooi Fluit tot 'funchi',
'keri keri', 'lagadishi' en 'pega
pega'.Aande lezers, diedecaffei-
ne-koffiedrinkers zijn, geeftBen
Davidson in zijn artikel de vol-
gende waarschuwing: "Jekrijgt
een glimlachvan dewaiterals je
een 'Sanka' bestelt, omdat dit
woord in het Papiamentu bete-
kent: het gedeelte van je anato-
mie waar jeop zit".

ORANJESTAD- Vrijdag 15
april om acht uur 's avonds is in
het Institute di Cultura de ope-
ning van de schilderijen- ten-
toonstelling van Mateo Hayde
(foto). Er zal een groot aantal
schilderijen te zien zijn waarop
Mateo Hayde de Arubaanse
landschappen en geschiedenis
heeft vastgesteld.De tentoonstel-
ling is dagelijks tot en met 30
april te bezichtigen van halfac.'t
tot twaalfuur 's morgens, van één
tot halfvijf's middags en zes tot
acht uur '« avonds. De ten-
toonstelling is op zaterdagen en
zondagen te bezichtigen van zes
tot acht uur 's avonds.

DINSDAG 12 APRIL 1988
'HIGH ENERGY', 'excitement',
'magnetic talent', allemaal be-
namingen voor de Amerikaanse
zanger Johnny Porrazzo, de
nieuwe ster dieoptreedt in Fan-
dago nachtclub van het Golden
Tulip Aruba Caribbean Hotel.
Johnnybegon zijn carrière als
gospelzanger en vormde daarna
een rockgroep waarmee hij door
de Verenigde Staten trok. In
1981 lanceerde hij zijn eerste
langspeelplaat 'Porrazzo'. In zijn
solo-show begeleidt JohnnyPor-
razzo zichzelfop de piano.

TRINTTARIA
DRUGSTORE

Dakota Shopping Paradise
Tel.: 22450

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

Bekijk onze wekelijkse specials
metgoedkopeprijzen.

' Dienstverlening
met een

Persoonlijk karakter

ißSßffk
Beatrixstraat 34

Tel. 22720
Alle verzekeringen J

AMIGOE

FLS. 40.000,-
PROBECHA - CUMPRA BO LOTTO PA FLS. 3.00 SO

L , __
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MOSKOU — De richtingen- strijd
in de SU- pers tussen voor- en te-
genstandersvan Gorbatsjovs hervor-
mings- beleid neemt steeds scherpe-
re, ideologische vormen aan. De
Pravda. welke pro is zette de discus-
sie onverdroten voort, de grootstete-
genpool leek Sovietska.ja Rossija
waarin 3 weken geleden een anti-ar-
tikelstond in devorm van een lofrede
op Stalin. Inmiddels heeft deze
centrale Sovjet- krant zelf- kritiek
beoefend ivm dit artikel.

CHER
De vrouwelijke helft van

het zingende duo Sonny and
Cher, begon pas acht jaarge*
leden met acteren. In 'Moon-
struck' speelt zij een wat grij-
zende weduwe die verliefd
wordt op de broer van haar
verloofde en geestelijk en li-
chamelijk weer opbloeit. "Ik
geloof niet dat dit betekent
datik nu iemand ben, maar ik
ben op weg", aldus Cher. De

film kreeg nog twee prijzen:
voor het beste oorspronkelij-
ke scenario van JohnPatrick
Shanley en voor de beste
vrouwelijke bijrol door Olym-
pia Dukakis.

De56-jarigeDukakis diein
'Moonstruck' de moeder van
Cherneerzet, is een nagenoeg
onbekende in de filmwereld.
Zij speeldeechter inmeer dan

honderd toneelproducties. In
haar toespraak tot de onge-
veer 6000 genodigden en een
televisie- publiek van om-
streeks een miljard kijkers
trachtte zij een deelvan haar
glorie door te schuiven naar
haar neef Michael Dukakis
die verwikkeld is ineen hevi-
ge strijdom denominatie van
de Democratische partij voor
de Amerikaanse presidents-
verkiezingen. "Ok Michael,
zet em op", schreeuwde de
prijswinnares aan het slot
van haar dankwoord.

DOUGLAS
De 42- jarigeDouglas, die

de prijs voor de beste manne-
lijke hoofdrol kreeg voor zijn
portret van de zeer onaange-
name beursspeculant Gordon
Gekko, komt uit een van de
beroemste Hollywood- fami-
lies. Michael Douglas dankte
in zijn toespraak zijn vader
Kirk, dienooiteenOscar in de
wacht sleepte, omdat die hem
had toegestaan "uit zijnscha-
duw te treden". Het is overi-
gens de tweede keer dat Mi-
chael Douglas een Academy
Awardwint. In 1972kreeg hij
dieprijs voor deproductie van
defilm 'Oneflew over the cuc-
koo's nest.

Volgens waarnemers zal de
Oscarregen voor 'The Last
Emperor', die tot nu toe
slechts op beperkte schaal is
uitgebracht in de VS, beteke-
nen dat de 23 miljoen dollar
kostende film aan de kassa
nog zeker 15 miljoen dollar
binnen halen bovenop de
rolprent buiten deVS alheeft
verdiend.

De Deense film 'Babette's
Gaestebud' (Babettes feest)
won de Academy Award voor
debeste buitenlandse film en
versloeg daarmee defavoriet,
'Aurevoir les enfants' van de

Franse regisseur Louis Mal-
le. De Deense productie gaat
over twee oude vrijsters wierFranse huishoudster, ge-speeld door de Franse actriceStephane Audran, na hetwinnen vaneen prijs voor hethele dorp een koningsmaal
bereidt datuitloopt op een re-
ligieuze belevenis. De film is
gemaaktnaar een ideevan de
schrijfster Karen Blixen('Out ofAfrica').

OLYMPIADUKAKIS

President Balaguer geeftfiat
DEA opent kantoor in
Dominicaanse Republiek

SANTO DOMINGO — De
Amerikaanse politie- afde-
ling welke zich bezig houdt
met debestrijding van dehan-
del in verdovende middelen
DEA heeft toestemming ge-
kregen een bureau te opene-
nen in de hoofdstad van de
Dominicaanse Republiek. Dit
gebeurt in het kader van het
Dominicaanse streven deze
handel beter onder controle
te krijgen. Ook is de tweede
radar- installatie opgesteld
welke door de Amerikaanse
luchtmacht wordtbediend.

President Joaquin Balaguer
van de Dominicaanse Republiek
en de minister van de
Strijdkrachten, generaal Anto-
nio tmbert Barrera, hebben hun
toestemming gegeven aan deze
uitbreiding van de DEA- activi-
teiten. Dit gebeurde tijdens het
recente bezoek van de Ameri-
kaanse ministervan JustitieEd-
win Meese 111 aan onder meer
SantoDomingo. Zo berichtte het
dagblad El Nacional.

BRUGGEHOOFD
Volgens dit dagblad gaat de

DEA ook in de Haitiaanse hoofd-
stad een eigen kantoor openen.
Volgens dit dagblad is het zo dat
debeide landen welke samen het
eiland Hispanola vormen het be-
langrijkste bruggehoofd vormen
voor de drugshandel tussen Zuid
Amerika en de Amerikaanse
markt.

In de Dominicaanse Repu-

bliek blijken zes DEA- agenten
werkzaam te zijn.De uitbreiding
van de DEA- betrokkenheid van
Santo Domingo bij de anti-
drugsstrijd werd besproken tij-
denshet onderhoudvan deAme-
rikaanse minister met Domini-
caanse autoriteiten. Meese deed
op zijn Latijnsamerikaanse trip
het eerst Santo Domingo aan
waarna hij verder ging naar Co-
lombia, Peru en Bolivia. Overal
voerde hij besprekingen met de-
genen diebelast zijn met de ope-
raties tegen de drugs-handel.

De laatste maanden heeft
Danto Domingo de internationa-
le drugshandel enige flinke
klappen toegebracht doordat la-
dingen welke voor de VS be-
stemd waren onderschept wer-
den.Tijdens hetbezoek van Mee-
sewerdendanooktwee snellepo-
litie-boten als een Amerikaanse
donatie aangeboden evenals vijf
vliegtuigen voorde Dominicaan-
se luchtmacht.

RADARPOST
Eerder al vestigde Was-

hington op een strategisch punt
eenradar- stationwaarmee men
vliegtuigen van de drugshandel
kan opsporen welke onderweg
zijn van Zuid Amerika naar
Noord Amerika. Minister Im-
bert Barrera kondigde aan dat
men spoedig een tweede radar-
station zal inrichten. Ook dit is
bedoeld voor het onderscheppen
van vliegtuigen en vaartuigen
waarmeedrugs wordenvervoerd
naar de VS.

Aangekondigde staking werk van ”dollemannen”

Alfonsin: vrijheid niet in
gevaar door groepje Nazi's

BUENOS AIRES — Presi-
dentRaul Alfonsin van Ar-
gentinië heeft de garantie ge-
geven dat zijn regering voor
eens en voor goed een einde
zal maken aan de activiteiten
van Nazi- groepen tegen de
democratie.De president had
ook weinig goede woorden
over voor de deze week aan-
gekondigde algemene sta-
king van 24 uur tegenhet eco-
nomische beleid van zijn
regering.

Zinspelende op derecente aan-
houding van ultrarechtse acti-
vistendiemen verantwoordelijk
achtvoor de talrijke bomaansla-
genvan delaatstetijd inhet land
zei de Argentijnse president dat
men zich niet druk moet maken
om wat Nazi's diewijzullen ver-
pletteren en ook moet men zich
niet bezorgd maken voor een
paar Trotskisten van uiterst
links. In een toespraak in Alta
Gracia, op 750 kilometer ten
noordwesten van Buenos Aires,
zei Alfonsin dat deze extreme
groepjesniet instaat zijndevero-
verde vrijheden ongedaante ma-

ken. Wij zullen blijven leven in
vrijheid, zoriep hijuit.

NIET VOLKSWIL
Een van de doordepolitie aan-

gehoudenen is Enrique Ale-
jandroBrios, waarnemend voor-
zitter van de ultrarechtse orga-
nisatie Alerta Nacional. Vol-
gens de regering zit deze bewe-
ging achter de meeste bo-
maanslagen. Eerder was al zijn
voorzitter Alejandro Biondini
aangehouden.

Volgens depresident isdedoor
de vakbeweging aangekondigde
staking niet in overeenstem-
mingmet devolkswil. Hij noem-
de de staking het werkvan "dol-
lemannen". Deze hebbenniet ge-
peild wat er onder de bevolking
leeft, aldus Alfonsin. Onder zijn
bewind heeft het invloedrijke
Peronistische vakverbond CGT
alverschillende maleneen alge-
mene staking uitgeroepen.
Doorgaans hadden deze een ge-
deeltelijk effect. Vooral in de fa-
brieken wordt aan de oproep ge-
hoorgegeven en ook het openba-
re vervoer kwam vaak plat te
liggen.

Cher beste actrice in ’Moonstruck’
The Last Emperor: negen Oscars

LOS ANGELES — 'The
Last Emperor', Bernardo
Bertolucci's epos over het
bizarre leven van de
laatstekeizer van China, is
de onbetwiste winnaar ge-
worden bij de toekenning
van de belangrijkste
filmprijzen in de Verenig-
de Staten. De film won en-
kele van de belangrijkste
Oscars, zoals die van de
beste film en debesteregis-
seur.
Negen van de 22 Oscars wer-
den in de wacht gesleept door
Bertolücci's biografie van Pu
Vi, die zijn leven begon als
kind- keizer van een enorm
imperium en die zijn leven
eindigde als verarmde tuin-
man in communistisch Chi-
na. De film won een Oscar in
alle categorieën waarvoor hij
was genomineerd.

'The Last Emperor' is met
negen Oscars de meest onder-
scheidenfilm geworden sinds
'The West Side Story' die in
1961 tien Oscars kreeg en
'Ben Hur', deabsolutekampi-
oen diein 1959elfOscars in de
wacht sleepte.

De prijzen voor de beste
mannelijke en vrouwelijke
hoofdrol waren weggelegd
voor de actrice en popster
Cher voor haar rol in 'Moon-
struck' en Michael Douglas
voor zijn vertolking van een
gewetenloze speculant in
'Wall Street'. De Oscars voor
debestebijrollen gingennaar
de Schot Scan Connery en
Olympia Dukakis voor hun
rollen in 'The Untouchables'
en 'Moonstruck.

De Chinese Volksrepu-
bliek toonde zich dinsdag ver-
guld met de Oscarregen. "Als
co- producent van The Last
Emperor', zijnwij erg blij met
het nieuws", zo verklaarde de
directeur van het departe-
mentfilm van het ministerie
vanradio, televisie en film in
Peking, Teng Jingxian. "Dit
bewijst dat de Chinese cine-
matografie een plaats heeft
veroverd in de internationale
filmwereld".

CHER

Weduwe Zhou Enlai na
70 jaaruit politiek

PEKING — Na een poli-
tieke carrière vanbijna ze-
ventig jaar kan Deng
Yingchao, de weduwe van
dein 1976overledenChine-
se premier Zhai Enlai, het
wat rustiger aan doen. Zij
verliet de actieve politick
met haaraftreden alsvoor-
zittervan hetNationale co-
mité van de raadgevende
politieke conferentie van
het Chinese yolk, een ad-
viesorgaan van de rege-
ring.

De in 1904 geboren me-
vrouw Deng Yingchao,
dochtervan een officier inhet
keizerlijke leger, was er al in
1919 bij toen zij deelnamaan
de 'Beweging van 4 mei', een
demonstratie van intellectu-
elen en studenten tegen voor
China ongunstigebepalingen
in het Vredesverdrag van
Versailles. Deze betoging
leidde twee jaar later tot de
oprichting van de Chinese
Communistische partij.

In 1920 was de vrouw sa-
men met Zhou Enlai, met wie
zij in 1925 zou trouwen, be-
trokken bij de oprichtingvan
een politieke studieclub.
Yingchao was toen al lid van
de Nationalistische Kuo-
mingtang- partij van Chang
Kai-Shek. Toen het in 1927
kwam toteen breuk tussen de

nationalisten en de commu-
nisten, werd de vrouw lid van
de Communistische Partij en
maakte zij derevolutie mee.

LANGE MARS
Tijdens de historische lan-

ge marsin de jaren'30werd zij
wegens ziekte meegedragen
op een brandcard. Later ont-
snapte zij dankzij de steun
van de Amerikaanse journa-
list Edgar Snow uit het door
de Japannersbezette Peking.
Tijdens de oorlog was zij lid
van het verbindings- comité
tussen de Communisten en
Changs Nationalisten. In
1945 werd zij opgenomen in
het centrale partijcomité, het
partijparlement.

Sinds 1956, toen Deng
Yingchao ook volwaardig lid
van het centrale comité was
geworden,vergezeldezij haar
man op buitenlandse reizen
en leidde vaak zelf vrouwen-
delegaties naar het buiten-
land. In 1978, twee jaarna de
doodvan haar nog steeds po-
pulaire man, werd zij lid van
het leidende Politburo. Pas in
1985, op de gevorderde leef-
tijd van 71 jaar, lietde vrouw
de partij voor wat zij was. Als
voorzitter van het Nationale
comité van de CCPPC, de
functie diezijopgaf, hadzij ei-
genlijk alleen ceremoniële
zaken.

Het Curacaosch Museum
heeft deeer U uit te nodigen deopening bij te uionen
vonde

expositie
olieverfwerken en aquarellen

von
RIA HOUWEN

op Zaterdag 16 april 1988
om 8.30 p.m.

Het openingswoord zol gehouden uiorden
i door Dhr. €koRosario.

0^ U bent allen van horte welkom!

VanLeeuwenhoekstraat
Mundo Nobo

nK_w PtiriNiSSLP DeKAMER
If\f I = VANKOOPHANDEL
xfi[e 1 S EN NIJVERHEID
| kUll | teCURACAO
UCURACAOU

zoekt kontakt met gegadigdenvoor defunktie van

EKONOMISCH MEDEWERK(ST)ER
DeEkonom ischMedewerk(st)er analyseertdeekonomischeen soci-
aal-ekonomische ontwikkelingenopCuracao en draagtzorg voor de
opbouwvanrelevante statistischegegevens,ten behoevevan debe-
leidsbepalingdoor deKamer.

De medewerk(st)er staat de leden van deKamer bij in devertegen-
woordigingvan deKamer in diverse organen, kommissies, enz.
De medewerk(st)er heefteen belangrijkaandeel in deverslaglegging
van deKamer in jaarverslagenen andere publikaties.

Kandidaten voor dezefunktie moeteneen voltooideUniversitaireop-
leiding ekonomie (bij voorkeur algemeen ekonomische richting)
hebben genoten, over goedekontaktuele eigenschappen beschik-
ken en hun inzichten goedkunnen formuleren.

Werkervaring en talenkennis (Nederlands, Engels, Spaans, Papia-
mentu) strekken lotaanbeveling.

De arbeidsvoorwaardenzijn in overeenstemmingmethet belangvan
de gebodenfunktie.

Handgeschreven sollicitaties, voorzien van volledigegegevens en
met vermelding van motief omte solliciteren, dienenbinnen 2weken
na verschijningsdatum van deze advertentie te worden gericht aan
deSekretaris van de Kamer, P.O. Box 10,Curacao.

V J

IM^ CURACAO en BONAIRE
V LANDSRADIO

MAAKTBEKEND
dat bij voldoende deelname gedurende de periode 23t/m
31 mei 1988, er op Curacao en Bonaire gelegenheid zal
worden gegeven tot het afleggen van Radio-examens en
herexamens voor de bevoegdheden:

— Beperkt Certificaat Radiotelefonie t.b.v. de
scheepvaart

— Radio-amateurs examens; Bevoegdheden:
A, B en C.

Schriftelijke aanmeldingen kunnen geschieden bij de Di-
rekteur Landsradio Schouwburgweg 22 - APNA-gebouw
en v.w.b. Bonaire, bij het Hoofd Landsradio Bonaire, Kra-
lendijk Bonaire, onder vermelding van Radio-examens op
deenveloppe.

Aanvragen die na 9 mei 1988 binnen komen worden niet
meer in behandeling genomen.

De thans van kracht zijnde examenstof voor Jt
het behalen van het "Certificaat Radio- X__\
telefonie" is nu verkrijgbaar zowel in Neder- / _\\ ■landse als ook de Engelse taal bij de boven- >4__Ml
genoemde Hoofden, tegen betaling van _^^^ _\YNA/.20.- per exemplaar. _>4mHl||lfm

AMIGOE DINSDAG 12APRIL 19886

H__________P^!^
_\^__m_^ I

.^-—^ffff■_!____■ iiHmnmiiïr_^__r> Denk vooruit, U wilt dat Uw auto in goede condi-iWftii wiiii ° i muifc£)k frw ~., llh..L£ _j. __ _■ '-1 . il .{ Ukuntgerust zijn als Ubijons Uwautolaat „ser-

==^___fFr4i I '-. .Doorsmeren en verversen van * AutoTechHabaai
y**j^if!'_. „ . ———ytfi^mntnr olieen oliefilter, tot 5 qt. Weg naar Welgelegen 38

ff}; *t_Mè_~am**mmmm&-nÊm&!& olieenoilfilter v.e. bekendmerk, Tel.: 624812
E3j ESsHtötëlf een 5 Punten checkup en * Auto Tech Salina

■Jij ,qP^K#F^lwPy doorsmeren van alle punten ?c,hoUSSJIfSI??I.W^«^S|W^»J/^ v.d.chasis. Het stofzuigen van . tR^S,II 0r ' - iiwaiitn Sta.Rosa Car ServicellP^^T' uwauto. Sta.Rosaweg 75-76j|fc^ Slechts ’IS. 35.- TeL:72318-- Offerte geldig tot 30 april 1988.

interamo nv. iiii .
adviesbureau voor personeel en organisatie
Het belang van een doordacht flexibel ondernemingsbeleid behoeft
nauwelijks te worden onderstreept. Dat geldt voor zowel een groeien-
de als een stagnerende of teruglopende economie. Omdat arbeids-
kosten in de meeste bedrijven veelal het grootste deel van de totale
kosten in beslag nemen is een zorgvuldige vaststelling van het
arbeidsvoorwaardenbeleid van een niet te onderschatten betekenis.
Aangezien 'flexibiliteit' binnen dit kader een belangrijk sleutelwoord is,
organiseert ons bureau voor de tweede keer dit jaar, en wel op
zaterdag 28 mei a.s., een seminar met als thema

FLEXIBILITEIT IN
ARBEIDSVOORWAARDENBELEID

Programma-onderdelen:
" Bedrijlseconomischeoverwegingen
" Mogelijkheden vanuit het personeelsbeleid;

welke onderdelenvan het arbeidsvoorwaardenpakket lenen
zichvoor flexibele toepassing;
aandacht voor materiële en immateriële gevolgen

" Juridische beperkingen en mogelijkheden
" Voorbereiding invoering 'flexibiliteit in arbeidsvoorwaardenbeleid'

Medewerkers:
" Mr. E.F. Promes, advokatenkantoor Promes,

van Doorne & Sjollema
" Ing. P.C.T. Sampson, Directeur Personeelszaken CDM
" Drs. Th. Tijssen, bedrijfsadviseur

Doelgroep:
Het seminar is primair bestemdvoor:
" directieleden die de eindverantwoordelijkheid dragen voor het

te voeren arbeidsvoorwaardenbeleid

en tevens toegankelijk voor:
" de overige leden van het managementteam, zoals hoofden van

afdelingen financiële administratie en personeelszaken titiill.illÜiilll^'"
" externe adviseurs; b.v. accountants en juristen lilllP !!L^
Belangstellenden kunnen zich voor aanvullende informatie en voor 9^opgave van deelname wenden tot INTERAMO N.V. (mevr.drs. E. ! ||2Q 5j
Leve of dhr. H. Dieperink), Wilhelminalaan 9, Curagao, tel. 73577. Q^&K

:y!ÊÉiïillllltfi!liitt!



Sanchez scoort mooiste seizoentreffer
Winst voor Reals en
verlies voor Atletico’s

MADRID — Real Madrid
heeftzich in denationale com-
petitie hersteld van de tegen-
vallende Europa-
Cupwedstrijd en versloeg
Logrones met 2-0. Ook het
andereReal in de topverover-
de twee punten. Sociedad
won met 3-2 van Betis. Beide
Atletico's verloren. Athletic
de Bilbabo ondervond wat
het is tegen degradatie- voet-
bal te moeten spelen. Las Pal-
mas won met 3-1.Atletico Ma-
dridging met 2-1 tenonder te-
gen Osasuna. Barcelona
kwam niettot scoren in en te-
gen Murcia: 0-0.

De ploeg van Leo Beenhakker
ondervond weinig tegenstand
van het laaggeklasseerde Logro-
nes. Beenhakker had conse-
quenties verbonden aan het ge-
lijkspel (1-1) tegen PSV. De Joe-
goslavische middenvelder Jan-
kovic en Camacho kregen rust
voorgeschreven. Zij waren vanaf
de tribune getuige van een bril-
jantdoelpuntvan Hugo Sanchez,
De Mexicaanse aanvaller,
misschien wel de mooiste van
z'jn 27 treffers dit seizoen. Hij
ontving debal na een lange trap
van Gordillo. De spits zette de
keeper met een schaar- bewe-
ging op het verkeerde been en
Jietde bal daarna in het doel rol-
len. De score werd kort na rust
verdubbeld door Gonzalez.

REAL SOCIEDAD
De voorsprong op Real Socie-

dad bleef gehandhaafd op tien
Punten. De ploeg van de Britse
trainer Toshack had veel moeite

metBetis (3-2). Het leek een ge-
makkelijke middag te gaan wor-
den nadat Loren Juaros en Za-
mora in het eerste kwartier (in

de 2e en 14e minuut) reeds een
2-0 voorsprong hadden opge-
bouwd. Betis, kandidaat voor
degradatie, kwam weer langszij
door een eigen doelpunt van La-
ranaga en een treffer van aan-
valler Rincon. Zamora hield de
Baskische titel- aspiraties le-
vend door een doelpunt in de
laatste minuten.
- Met Atletico Madrid gaat het
sindshetvertrek van Menotti, de
oud-Argentijnse bondscoach,
van kwaad tot erger. De stadge-
noot vanReal verloor de uitwed-
strijd tegen Osasuna. Tot aan de
laatste minuutwas de standnog
gelijk door treffers van José An-
gel (24e) en de Portugees in Ma-
drileense dienst, Futre, in de47e
minuut. Sola schootin de laatste
minuut de toegekende
strafschop in: 2-1.

ATHLETIC DE BILBAO
Door toedoen van de Chileen

Contreras verloor Athletic de
Bilbao opLas Palmas. Hij schoot
twee van de drie treffers in: 3-1.
Door dezewinstdeedLasPalmas
de op een na laatste plaats op
ranglijst over aan Mallorca.

Barcelona kon evenmin over-
tuigen. Hetdueltegen Murcia le-
verde weinig hoogtepunten en
geen doelpunten op. Misschien
datkomende zondag inspiratie
kan worden geput uittegenstan-
derReal Sociedad, diedanop be-
zoek komt. Ook het duel Celta -Real Madrid kan interessant
worden.

Murcia - Barcelona: 0-0; Real
Sociedad -Betis:3-2; Valladolid -Celta: 0-0: Real Madrid - Logro-
nes: 2-0; Gijon - Mallorca: 2-0;
Zaragoza - Sabadell: 1-2; Osasu-
na - Atletico Madrid: 2-1; Las
Palmas - Athletic de Bilbao: 3-1:
Sevilla - Valencia: 0-0; Espanol -Cadiz: 2-2.

De stand:
1.Real Madrid 32 54
2. Real'Sociedad 31 44
3. Atletico Madrid 32 39
4. Athletic de Bilbao 32 39
5. Celta 32 35
6. Sevilla 32 35
7. Valladolid 32 34
8. Osasuna 32 32
9. Sporting Gijon 32 32
10. Barcelona 32 31
11. Espanol 32 29
12.Cadiz 32 29
13. Zaragoza 3128
14. Valencia 32 28
15. Murcia 32 27
16.Logrones 32 26
17.Las Palmas 32 26
18. Betis 32 25
19. Mallorca 32 24
20. Sabadell 32 21

Start met voetbal en ijshockey

Spoedig prof-sport
in de Sovjetunie
MOSKOU — De vernieu-

wingen onderregeringsleider
Gorbatsjov in de Sovjetunie
worden binnenkort ook in de
sport doorgevoerd. Eind deze
maand komt een rapport uit,
op grond waarvan het profes-
sionalisme voorzichtig zijn
intrede zal doen. De overheid
zal de nieuweregels heteerst
toepassen op voetbal en ijs-
hockey.

Vjatsleslav Koloskov, top-
functionaris van het Spcrt-
comité, heeft de plannen ui-
teengezet in het dagblad Mo-
lodesj Estonja. De voet-
balclubs krijgen meer vrij-
heid op bestuurlijken financi-
eel gebied. In dehuidigeopzet
zijn de clubs in de hoogste
klasse verbonden aan grote
organisaties als het leger, va-
korganisaties offabrieken.

Club en speler zullen voort-
aan een contract sluiten. De
voetballers krijgen een sala-
ris voor hun sportprestaties

en komen bij de club op de
loonlijst.

Aan de plannen tot profes-
sionalisering zijn jarenlange
discussies voorafgegaan over
de organisatievan de sport in
de Sovjetunie. De sporters
zijn eigenlijk alleen in naam
amateur. Vooraanstaande
personen als coach Loba-
novski van het Russische
voetbalelftal en wereldkam-
pioen schaken GariKasparov
pleitten onlangs voor een
andere aanpak.

Volgens Koloskov is het
denkbaar dat buitenlandse
spelers voor clubs in deSovje-
tunie zullen uitkomen. De
overheid zal echter een uit-
tocht van Russische spelers
naar het westen voorkomen.
Alleen voetballers met een
lange staat van dienst, die
over hun hoogtepunt heen
zijn, mogenvertrekken.

Zo maakte OlegBlochin vo-
rige maand zijn debuut in de
Oostenrijkse competitie.

Baseball-manager Leito terug

Blue Hawks rekent af
met GrootKwartier

WILLEMSTAD — Blue
Hawks/Ray-O- Vac heeftzich
ingeslotenbij deeerste win-aars in denieuwe AA-klasse
°aseball- competitie. Voor«enklein publiek— 131 beta-lende toeschouwers — werd
*etruime marge (11-4) van

Kwartier Stars/AGT
afgerekend.

Een relatief gemakkelijke
overwinning voor Blue Hawks,
°at aldus de rentree van Papi
Leito als manager op gepaste
*ijze vierde. GK Stars heeft de
dubieuze reputatie een zwakke
starter te zijn en bracht gistera-
v°nd bovendien een sterk ver-
engdeploeg in het veld, dieniet

eel kans van winnen had tegen
net geroutineerde Blue Hawks-negental. De Groot Kwartier-Ploeg nam weliswaar in de derde
jnning de leiding met 3-1, maar
kon deze voorsprong niet langer
J'asthouden. In de vierde inning
had Blue Hawksreeds het initia-
tief in handen.

De speler, die GK Stars voorkorte tijd aan een voorsprong
nielp, was debutant Erwin Can-
ister die twee punten produ-
Ceerde met een homerun en de
stand op 3-1 bracht voor zijn
P|oeg. In dezelfde inningnogliep
Wawks middels Emile Haswell(goed voor een drie-honkslag) intot2-3,waarna Arnold Jacoboin
"evierde meteveneens eentwee-rUn- homer zijn ploeg weer opv°orsprong zette.

Vanafdat momentwas heteen
Vri.ieenzijdige wedstrijd, waarbij

HavvKo gco-uuig __iju voorsprong
bleefuitbouwen: twee punten in
de vijfde inning (op honkslagen
van Emile Haswell en Wismar
Angelina en twee misgrepen bij
GK Stars, één punt in dezesdeen
liefstvier in de achtste(honksla-
genvan NigelFaneyte en Emile
Haswell gecombineerd met drie
vrije lopen) voor een totaal van
elfruns.

De eindcijfers waren als volgt:
11-9-4voor BlueHawks en 4-7-3
voor GK Stars. Hawks regi-
streerde een collectiefslagresul-
taat van .265 punten in de wed-
strijd (negen honkslagen in to-
taal in 34 beurten) en GK Stars
een gemiddeldevan .206punten.
De beste individuele slagpresta-
ties bijBlue Hawkswerden gele-
verd door Emile Haswell (5-3),
Nigel Faneyte (4-2) en Jersey
Obispu (4-2). Bij GK Stars ein-
digdenFranklin Maria en Dem-
ley Damoen eveneens met 4-2.
HenryGranger eindigdeals win-
nende werper, terwijl de neder-
laag op naam kwam van Rutsel
Eustatia.

Eustatia werd in de vijfde in-
ning vervangen door Sharlon
Medina en deze weer op zijn
beurt in de achtstedoorRigobert
Schotborgh. Bij Blue Hawks
startte Humphrey Grangerop de
heuvel. Hij wierp drie inningsen
moest daarna wegens een bles-
sure de strijdverlaten.

De twee ploegen, dienog geen
actie hebben gekend, komen
vanavond tegen elkaar uit. Het
zijntitelhouder SantaRosa Indi-
ans en subkampioen Wild Cats.

SPORTAGENDA
MALTA AMSTEL

SENTRODEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopend van 09.00-12.00/14.00-17 00uurdinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchubiweg)
openingstijden: maandag t/m donderdagvan 17.00-02.00 uur; vrijdag en zaterdagvan 16.00uurtotna 02.00uur; zondag vanaf13.00 uur. 3

SCHAAKVERENIGING CURAÇAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.

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

BRIDGEN
('Asiento')

19.30 uur voortzetting competitie - Rust &
Burgh.

BASEBALL
(AA-klasse)
20.00uur SantaRosa Indians vs WildCatsSentro Deportivo Kórsou.

NEW YORK — De uitslagen
van de maandag gespeelde wed-
strijden uit de Amerikaanse ba-
seball- competitie zijn:

National League
Pittsburgh Pirates -— Phila-
delphia Phillies 5-1, Chicago
Cubs - St Louis Cardinals 6-1,
Cincinnati Reds - San Francisco
Giants 4-0, Houston Astros - At-
lantaBraves uitgesteld.

AmericanLeague
Toronto Blue Jays - New York
Yankees 17-9, Cleveland Indi-
ans - Baltimore Orioles 7-2.

Winst voor Marseille

Monaco en Bordeaux
maken geen fouten

PARIJS — Met nog zeven
wedstrijden te gaan in de
Franse competitie heeft Mo-
naco zijn voorsprong van vijf
punten op Bordeaux in stand
gehouden.

De Monagaskenwonnen thuis
"met 2-0 van het laag geplaatste
Brest. Bordeaux versloeg mid-
denmoter Toulon, dat nog altijd
hooptopdekomst van Ajax-spits
John Bosman volgend seizoen,
met 3-0.

Olympique Marseille, dat
woensdag in Europees verband
verloor met 0-3 van Ajax. her-
steldezich enigszinsdankzij een
2-1 thuisoverwinning op Laval.

De uitslagen en de stand in de
Franse competitie na dit wee-
keinde:

Toulouse- Nantes: 0-1: Niort -Nice: 0-0: Monaco - Brest: 2-0;
Cannes - Lille: 1-5; Bordeaux
Toulon: 3-0: Marseille - Laval: 2-
-1: Lens - Auxerre: 2-1;Le Havre -Metz: 1-1: Montpellier - St.
Etienne: 5-0:ParisSt. Germain -
Racing Club de Paris: 1-1.

De stand:
1. Monaco 3144
2. Bordeaux 31 37
3. R.C. deParis 3137
4. Marseille 31355. Montpellier 3134
6. Auxerre 3134

7. St. Etienne 3134
8. Metz 31 32
9. Toulon 3131
10. Cannes 3131
11. Laval 30 31
12. Nantes 30 31
13. Lille 31 28
14. Niort 31 28
15.Lens 3128
16. Nice 3127
17. Toulouse 3127
18. Paris SG 3126
19. Brest 3124
20. Le Havre 3121

BOKSEN GRENOBLE -DeFranse profbokserRene Jacquotheeft in Grenoble zijn Europese
titel behouden dooreen overwin-
ning op deBelg Eric Taton. In detwaalfde ronde staakte de arbi-
ter het gevechtwegens een bles-
sure bij de Belgische uitdager.

UITSLAGEN EN STAND
De uitslagen en de stand in de

Portugese competitie:
Bra ga - Farense: 2-1:Espinho-

Academica: 0-2; Penatiel - tieie-
nenses: 1-0; Salgueiros - Guima-
raes: 0-0: Chaves- Boavista: 0-0;
Elvas - Varzim: 0-0; Maritimo -Covilha: 1-1; SportingLissabon-
Porto: 2-1;Rio Ave - Benfïca:0-1.

De stand:
1.Porto 2949
2. Benfïca 2943
3. Boavista 29 35
4. Belenenses 29 35
5. Sporting Lissabon 29 34
6. Setubal 29 32
7. Chaves 29 32
8. Penafiel 29 31
9. Espinho 29 29
10. Guimaraes 29 28
11. Maritimo 29 27
12. Farense 29 25
13.Academica 29 25
14. Portimonense 29 25
15. Braga 29 24
16. Elvas 29 23
17. Varzim 29 23
18.Rio Ave 29 23
19. Salgueiros 29 20
20. Covilha 29 18

_

Benfica nog zes punten achter

Eerste nederlaag Porto
bij Sporting een feit

LISSABON — Negen ron-
den voorheteindevan dePor-
tugese competitie heeftPorto
zijn eerste nederlaaggeleden.
De houder van de Europese
beker voor landskampioenen
werd in Lissabon met 2-1 ver-
slagen door Sporting Lis-
sabon.

Peter Houtman had geen aan-
deei in de score. Sporting kwam
in de eerste minuut na rust aan
de leiding door Cascavel. Jorge
verdubbelde de voorsprong een
kwartier voor tijd. Placido
maakte kort daarnadeenige tef-
fer voor Porto.

Het verschil tussen Porto en
Benfïca, de nummer twee op de
ranglijst, werd daardoor terug-
gebracht tot zes punten. Benfïca
versloeg degradatie-kandidaat
Rio Ave met 1-0.

A.D. Zjuntan
bestaat 15 jaar
WILLEMSTAD — Donder-

dag herdenkt de 'Asosiashon
Deportivo Zjuntan' het feit,
dateen groepje jongeren, ge-
vormd doorLucio Djaoen, Er-
win Doran,VioletLeitoen Mi-
garda Martina, te Barber de-
ze sport- vereniging heeft op-
gericht.

AD Zjuntanricht zich momen-
teel op volleyball en bestaat uit
jongerenvanaf dertien jaarver-
deeld in vijf categorieën, name-
lijk dames en heren senioren B,
een dames senioren A, heren
jeugdB en hoofdklasse.

Voor het vijftien- jarigebe-
staan is er een programma op-
gesteld, dat de volgende activi-
teiten omvat:
- donderdag iser een Heilige Mis
in de JLBCountry Club te Soto,
gevolgd door eenreceptie;
-^ zondag 24 april vindt er een
schoonmaakactie plaats bij de
grot yan Hato. Met deze actie
willen déleden wijzen op hetbe-
langvan een grotere maatschap-
pelijke betrokkenheid van elke
sport- vereniging;- zaterdag 30 april en zondag 1
mei is er een strandvolleyball-
toernooi op 'Kenepa Chiki' te
Bandabao.

Het huidige bestuur bestaat
uit: Migarda Martina, voor-
zitster, Max Elstak vice-
voorzitter, Shirley Kopra secre-
taresse, Hensley Hernandez
penningmeester, Etline Elstak
commissaris belast met vor-
ming, Trudis Correa public rela-
tions en SaidaPiar commissaris
belast met sociale activiteiten.

De feestcommissie bestaat uit
Etline Elstak, Hensley Hernan-
dez, Elvis Jamanika, Purcey
Francisco, Franklin Pinto en
Lindon Dorthalina.

0-0-0-0-0
VOETBAL/PARIJS — Sonny
Silooy, linkervleugelverdediger
van Racing Club de Paris en het
Nederlands elftal, heeft tijdens
de bekerwedstrijd tegen Creteil
een breukje in zijn linker juk-
been opgelopen. Silooy werd in
de wedstrijd, waarin zijn club
werd uitgeschakeld, door zijn
clubgenoot Krimau met een
schoen in hetgezichtgeraakt.De
oud-Ajacied heeftbovendien een
wond onder de oogkas en eenflin-
ke bloeduitstorting. Zijn oog is
niet geraakt.

WILLEMSTAD - Op zondag
10 april is in het Sta. MariaBallpark het achtste kampi-
oenschap softball van de LigaUniturvan startgegaan.

Op de foto verricht de gedepu-
teerde van Sportzaken, de heerAgustin Diaz, deeerste officiëleworp.

Diaz actiefals softballer
AMIGOE 7DINSDAG 12 APRIL 1988
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JVOETBAL/ROSARIO — Bij de
Argentijnse competitie wed-
strijdNewelIs Old Boys-San Lo-
renzo in Rosario blijkt een 23-
-jarige toeschouwer door pis-

toolschoten om het leven te zijn
gebracht. Bij de vechtpartij tus-

sen supporters werd ook een
andere toeschouwer dooreen ko-
gel geraakt. De politie verrichtte

arrestaties.
0-0-0-0-0

WIELRENNEN - ROUBAIX —De BelgDirk de Mol ham&WP
editie van Parijs - Roubaix ge-
wonnen. Indesprint versloeg hij

3ia 266kilometer deZwitserTho-
mas Wegmuller. Laurent Fig-

3ion eindigde met twee minuten
{achterstand op de derde plaats.

"De beste Nederlander was Corne
van Rijen op dezesde plaats.

0-0-0-0-0
BOKSEN/ LAS VEGAS — De
Amerikaan Evander Holyfield.
reeds houder van de wereldtitel
in het licht-zwaargewicht van de
IBF en WBA, heeft in Las Vegas
ook het kampioenschap in de
WBC-versie op zijn naam ge-
bracht. Hij versloeg dePuertori-
caan Carlos de Leon, die de
WBC-titel in bezit had. doordat
dearbiter in deachtste ronde het
gevecht beëindigde. Holyfield is
de eerste wereldkampioen in de-
ze klasse dietitelhouder isbij al-
le drie de bonden.

0-0-0-0-0

SCHAKEN - HILVERSUM -De 15-jarige Loek van Wely uit
Heesch is in Hilversum Neder-
lands schaakkampioen bij de ju-
nioren geworden. Hij speelde inzijn laatste en beslissende partij
remise tegen de driejaar oudere
Jock Geselschap uit Arnhem.Geselschap eindigde op de twee-
de plaats samen metKardienaal
en Van de Werf met zes punten
uit negen partijen. Van Wely
had een punt meer.

ORANJESTAD -"Eén dezer;dagen gebeuren er ongelukken".
■Zo voorspellen de buren van het
jCentro diBarrio yDeporteDako-
ta bij hetzien van de 'backstop 'op
hetspeelveld. Aan hetonderhoud
ervan wordt niets gedaan en de
'backstop' verkeert momenteel inzon slechtestaat datzij iedermo-
ment naar beneden kan storten.
Zoopdefototezienzalhetgevaar-
te niet binnen, maar buiten de
omheining — waar dagelijks

\mensen lopen — terechtkomen.

Auteur 'Tranen
over Johannesburg

Alan Paton
overleden

DURBAN — De liberale
Zuidafrikaanse schrijver
Alan Paton, die aan kanker
leed, is dinsdag op 85- jarige
leeftijd overleden. De dag
tevoren had hij het zieken-
huisverlaten na op 5april een
ingrijpende borstoperatie te
hebben ondergaan.
Paton, schrijver en politiek filo-
soof, was een uitgesproken criti-
cus van het apartheids- bewind.
In 1948 maakte hij internatio-
naalnaam met "Cry, the beloved
country", een roman waarin hij
beschreef hoe zwarten van het
platteland geconfronteerd wer-
den met de hardheid van het
geindustraliseerde stadsleven
en metracisme. In een laterwerk
stelde Paton de inmiddels inge-
trokken wet aan de orde die sek-
suele betrekkingen tussen men-
sen van verschillende ras ver-
bood.

Hij was een van de mede- op-
richters van de niet- raciale Li-
berale partij, die opheffing van
de apartheid voorstond. Hij leid-
de deze partij totdat zij in 1968
werd verboden.

Na hetsucces van "Cry, thebe-
loved country" (Tranen over Jo-
hannesburg!, schreef Paton nog
drie romans die in Zuidafrika
spelen, een tiental korte verha-
len en zijn autobiografie, waar-
van het tweede deel binnenkort
verschijnt.

ALADI bijeen
in Montevideo

MONTLVIDEO - In de
hoofdstad van Uruguay werd
een vergadering gehouden van
de Centrale banken van de elf
landen die deel uitmaken van de
Latijnsamerikaanse integratie-
organisatie ALADI. Onderwerp
van gesprek was een evaluatie
van het akkoord over wederzijd-
se betalingen en leningen bin-
nen de Aladi. Ook kwam ter
sprake het systeem voor het in-
brengen van de informatie in de
computer te voeren zodat de
Centrale banken voortaan dage-
lijks de standvan zaken kunnen
krijgen metbetrekking tot de re-
keningen.

Ingezonden

’Ambtelijke nietsnutten’
en het volume-beleid
VRIJWEL DAGELIJKS WOR-
DEN wij geconfronteerd met
kreten uit desamenleving dieer
voor pleiten korte metten te ma-
ken met bijvoorbeeld ambtena-
ren die reeds tijden geschorst
zijn, of ambtenaren die 's mor-
gens op het werk verschijnen om
daarna snel weer te verdwijnen.

Op het eerste gezicht, zeer af-
keurenswaardig gedrag. Onge-
twijfeld zullen er ambtenaren
zijn, die te lui zijn om te werken
en dekantjes er vanaflopen. De-
sondanks is er ook een categorie
ambtenaren dieniets lievers zou
willen doen dan's morgens naar
't werk tegaan enzinvol werk te
verrichten. Dit laatste wordthen
echter onmogelijkgemaakt door
het dictatoriaal bewind van bij-
voorbeeld eenhoofd van dienstof
directeur.

Dezen hebbenalshet ware een
'benoeming voor het leven' en
zijn niet zelden de hoofdoorzaak
van misstanden en wanbeleid
binnen de organisatie. Helaas
komt hun functioneren slechts
sporadisch aan de orde in de dis-
cussies betreffende het volume-
beleid.

Een groot deel van de lei-
dinggevende ambtenaren is be-
noemd doorbemiddeling van een
politieke 'godfather' met med-
werking van het hoofd van
dienst. Veel van deze ambtena-
ren hebben niet de meest ade-
quate opleiding voor de hen toe-
bedeelde functie en genieten een
hoger salaris dan de wel gekwa-
lificeerde ambtenaar die ettelij-
kejaren van zijnlevenaan studie
heeft opgeofferd.

Bevordering en bezoldiging
vindtplaats op grondvan wille-
keur en politieke kleur waarbij
het ambtelijk reglement vrije-
lijk wordt geïnterpreteerd. Nog
een ander belangrijk aspect bin-

nen de ambtenarij, dat aanlei-
ding geeft tot demotivatie en de-
moralisatie, is het boycotten
door hoofden van dienst van de
zogenaamde onaangepaste
ambtenaar.

Het gaat hier vaak om
ambtenaren die er een eigen vi-
sieop na houden, ofbehoefteheb-
benaaneen beetje structuur bin-
nen de organisatie. De zoge-
naamde 'niet-ja-knikkers'. Het
gaat hier vaak om ambtenaren
meteen voortreffelijke staat van
dienst, mogelijk in het buiten-
land, diehaveen goedhebben op-
gegeven om hun kennis en kun-
de ten behoeve van hun eigen
land te stellen.

Dezen worden door het hoofd
van dienst alszeer lastigervaren
en op eenzijspoor gezet, ofgeboy-
cot door hen met werkzaamhe-
den beneden hun opleidings- ni-
veau te belasten; in het geheel
geenwerkzaamheden aan tebie-
den en hun bevordering tegen te
houden. Ondertussen wordt deze
ambtenaar zeer hoffelijk door
zijn hoofd van dienst bejegend,
hetgeen de schijnmoetophouden
als zou er niets aan dehand zijn.
Terecht often onrechte ge-
schorste ambtenaren zitten
thuis, nog steeds in afwachting
van een definitieve beslissing
omtrent hun schorsing.

Welke legale weg staat deze
ambtenaren open, verandering
te brengen in een voor hen uit-
zichtloze situatie? De ambtena-
ren- rechter? De vakbond? Beide
mogelijkheden dwingen de
ambtenaaruit de anonimiteit te
treden, hetgeen in een democra-
tisch bestel zeerwel mogelijk zou
moeten zijn. Echter de realiteit
in deze is, helaas, dat derechter
beslist en het hoofd van dienst
beschikt! Oftewel, de rechter
oordeelt en het hoofdvan dienst
veroordeelt!

Een andere mogelijkheid deze
wantoestanden het hoofd te bie-
den zoukunnen zijn, een bunde-
lingvan krachten onder deze on-
vergelijkte ambtenaren. Echter
het risico nog méér te verliezen
dan ze reeds zijn kwijtgeraakt,
weerhoudt hen hiervan.Rest, in-
dienmogelijk, tesolliciteren bui-
ten deoverheid, aanpassing aan
het corrupte systeem en zelf ook
corrupt worden, of adapteren
aan het systeem metverlies van
eigen persoonlijkheid.

Een groot aantal voormalige
ambtelijke repatrianten hebben
het eiland alweer verlaten.
Andere 'principiëlen' die weige-
ren zich van het eiland te laten
verjagen door een corrupt hoofd
van dienstof een andere wanbe-
leidsmaker, zijn hoopvol in af-
wachting van betere tijden.

Ondertussen gaan ze 's mor-
gens naar hun werk, schenken
zich een warm kopje thee in, le-
zen de ochtendkranten en ver-
dwijnen daarna spoorslags om
hun frustratie en verdriet thuis
te gaan verdrinken. De airco en
het lichtkunnen worden uitge-
draaidom de overheid nog meer
onkosten te besparen.

Naam en adresbij
deredactie bekend

Dit jaarmeer wedstrijden gepland

Nieuwe reglementen voor
komende Drag-races

WILLEMSTAD — Op een
onlangs gehouden vergade-
ringvanDragRacing Assicia-
tion Curacao werden de de-
tails besproken van de op 30
april en 1 mei te houdenDrag-
races te Koraal Tabak.

De vijfenzeventig aanwezigen
kregen naderuitleg vaneenaan-
talregels welkevoor dekomende
wedstrijden gelden. Het bestuur
van DRAG heeft contact meteen
aantal rijders in hetbuitenland,
diegeïnteresseerdzijn eindapril
naar Curacao te komen voor de
wedstrijden. Zo hoopt men acht
Arubanen tezien deelnemen.Ze-
ker isreeds de deelnamevan zes
Venezolanen.' Twee rijders ko-
menzonderauto enzullenvan lo-
kale wagens gebruikmaken. Uit
Trinidadkomt TrinidadConnec-
tion en uit de Verenigde Staten
heeft men toezegging datKing
Kong weer aanwezig zal zijn.
Overlegd wordt nog met rijders
uitBonaire en St. Maarten.

Ook werd op de vergadering
besloten de nieuwe DRAG- reg-
lementen voor het jaar 1988 toe
te passen. Het bestuur is tevens
van plan dit jaareen of twee ex-
tra wedstrijden te houden, waar-
van een op hetweekeinde van de
Dag van de Vlag (2 en 3 juli) is
gepland.

Het bestuur maakt tevens de
volgende afspraken bekend aan
de leden. Inschrijven moet ge-
schieden op 23 april in de kanti-
ne van Maduro & Sons (Maduro
Plaza tussen 20.00 en 23.00 uur.
Op 24 april worden de auto's
technisch gekeurd. Dezelfde dag

kunnen opKoraal Tabak de wa-
gensworden getest.

Naast een viertal categorieën
auto's (Pro Modified, Modified
Super Stock, Super Stock en
Sunday Special) worden er ook
weer motoren verwacht.

De toegangskaarten zijn
slechts op dewedstrijddagen zelf
vanaf 08.30uuraan depoort van
Koraal Tabak verkrijgbaar. Per
wedstrijddag zijn dekosten tien
guldenper persoon.Kinderen tot
12 jaarbetalen vijf gulden. Wil
men een pitt-pass dan betaalt
men vijftig gulden voor twee da-
gen. Deze passen zijn een week
voor de races reeds te koop bij
Wonder Steam,Lindbergweg 3c.

1.FCKöln haakt afna nederlaag
Westduits kampioenschap wordt
zaak tussen Werder en Bayern

MUENCHEN —Werder
Bremen deed het zuinig,Bay-
ernMünchen deedhetroyaal.
Beide ploegen zonderden
zich zeven speeldagen voor
heteinde van decompetitie af
van derest van deBundesli-
ga. Het voetbalkampi-
oenschap van de Duitse
Bondsrepubliek gaat alleen
nogtussen Werder Bremen en
Bayern München. De eerste
ploeg, ook nog kansrijk in de
nationalebeker en het Uefa-
bekertoernooi, is met vier

punten voorsprong favoriet,
De Noordduitse ploeg heeft

hetoverladen programmategen.
Bayern München, uitgescha-
keld voor de nationale en Euro-
pese beker, lijkt juist op tijd op
schot te zijn gekomen voor een
flonkerend einde. Zaterdag
walste de titelverdediger over
Schalke '04met de grootstescore
van dit seizoen: 8-1. Toni Schu-
macher, eens een gevierdeDuit-
se sportheld, stond voor jokerin
het doel. De ballen vlogen hem
aan alle kanten om de oren.
Schalke '04 was nochthans veel-
belovend begonnen. Schipper
passeerde Pfaff in de elfde mi-
nuut. Een door Matthaus inge-
schotenstrafschop bracht de om-
mekeer. Matthaus werd topsco-
rer met drie treffers, de andere
vijfkwamen op naam van Weg-
mann (2),Rummenigge, Dorfner
en Augenthaler.

WERDER BREMEN
Werder Bremen werd in

Mannheim op de proef gesteld
door Waldhof. De lijstaanvoer-
der nam in de eerste minuut na
rustde leidingdoor Borowka. Dit
washetenige doelpunt inhet du-
el, waarin beide ploegen uiterst
voorzichtig te werk gingen. Bre-
men wist nooit bij Waldhof te
winnen. Waldhofkwam door de
vijfde nederlaag op eigen veld in
de degradatie-zone.

I.FCKöln haakte definitiefaf
in de strijd om de landstitel door
een nederlaag in de uitwedstrijd
tegen rode-lantaarndrager FC
Homburg. Köln kwam daardoor
op zes punten achterstand. Een
kopbal van Dooley op slag van
rust besliste de levendige wed-
strijd. Het was een mirakel datniet veel meer doelpunten
vielen.

Bij VFB Stuttgart lijkt de top-
vorm niet meerop tezulien leve-
ren dan een startbewijs voor het
Uefa-bekertoernooi. De ploeg
van Arie Haanbehaalde zijn zes-
de achtereenvolgende overwin-

ning. Tegen Kaiserslautern
werd het 3-0 door doelpunten
van Schutterle, Allgower
(strafschop) en Walter.

CONTRACT VOOR
KESSLER

FC Antwerp, datKessler een
contract voor driejaar heeft
voorgelegd, kwam bij AA Gent
niet verder daneen gelijkspel (1-
-1). Severeyns opende in de 5e mi-
nuut de score (0-1), raakte kort
daarna de paal en verschoot
daarmee al het kruit in de
Antwerpse aanvalslinie. De ver-
jongde thuisclub, zonder Ver-
heyen, Vandereycken en Mar-
tens, speelde met elan en kwam
in de 63e minuut verdiend lang-
szij door Jacobs (1-1).

Trainer Fafié vierde het ge-
lijkspel als een overwinning. Hij
lijkt het gevecht met de oudere
spelerskern op punten te gaan
winnen, alzijn de degradatiezor-
gen nog lang niet voorbij.

De interne conflicten bij AA
Gent zijnkinderspel vergeleken
met de uitslaande brand bij
Beerschot.

SUPPORTERSREL
Vijfpolitiemensenraakten ge-

wond, waarvan drieernstig, toen
150 aanhangers van Schalke de
tribune met Bayern-fans be-
stormden. Vierhonderd politie-
mensen werdeningezetom deor-
deteherstellen. Dertigvandalen
raakten gewond, toen de politie
een koppel honden losliet. Er
werden 22 arrestaties verricht.
Toen de vrijgelaten arrestanten
bij het station opnieuw met de
politie in deslag gingen, werden
opnieuw honden ingezet.

UITSLAGEN EN STAND
De uitslagen van de dit wee-

keinde gespeelde wedstrijden in
deBundesliga:

Bayer Uerdingen - VFL Bo-
chum: 3-1; Nürnberg - Eintracht
Frankfurt: 1-1; FC Homburg -
FC Köln: 1-0; Waldhof
Mannheim - Werder Bremen: 0-
-1; VFB Stuttgart - Kaiserslau-
tern: 3-0; Bayern München -Schalke '04: 8-1; Borussia
Dortmund - Hannover '96: 3-3;
Bayer Leverkusen - Karlsruher
SC: 0-0; Hamburger SV - Borus-
sia Mönchengladbach: 2-1.

De stand:
1.Werder Bremen 27 43
2. Bayern München 27 39
3. I.FCKöln 27 37
4. VFB Stuttgart 27 36
5. I.FC Nürnberg 27 33
6. Borussia MG 27 29
7. Hamburger SV 27 27
8. Leverkusen 27 26
9. E. Frankfurt 27 24
10. Hannover '96 26 23
11. Karlsruher SC 27 23
12. Bor. Dortmund 27 22
13. Waldhof Mannheim 27 22
14. Kaiserslautern 27 21
15. Bayer Uerdingen 26 20
16.VFLBochum 2619
17. Schalke'o4 2619
18.FC Homburg 27 19

Barry Hughes lonkt naarBeerschot

Club Brugge nieuwe leider
in Belgische competitie
BRUSSEL — Club Bruge is

de nieuwe leider in de Bel-
gische competitie. Brugge
heeft evenveelpunten als FC
Antwerp, maar twee wed-
strijden meer gewonnen.
Club Brugge passeerde de
ploeg van Kessler door een
moeizame overwinning (2-1)
op St.Truiden. De Antwerpse
club speelde gelijk bij AA
Gent (1-1). KV Mechelen bleef
op de loer door een zege bij
Beerschot (0-1).

Club Brugge speelde zondag-
middagvoor 13.00 toeschouwers
in de eerste helft onherkenbaar.
Moe, uitgeblust, opgebrand, het
elftal draaidenieten St. Truiden
profiteerde door toedoen van
Cvjetkovic (0-1). Na derust was
Club Brugge ouderwets opdreef.
Snel, gevaarlijk en'vechtlustig.
Degryse maakte onmiddellijk
gelijk (1-1), waarna uitblinker
Brylle in de 70e minuut voor de
winst tekende(2-1).

BARRY HUGHES
Daar ligt iedereen met iede-

reen overhoop. Bestuur met spe-
lers, bestuur met trainers en be-
stuursleden onderling. Interim-
trainer Smolders wil liever van-
daagdan morgen weg. Desayere
heeft een getekend contract in
zijn bezit, waarmee hij als trai-
ner van de club het komend sei-
zoen aan de slag denkt te gaan.
Maar er staat de verkeerde
handtekeningonder, van een be-
stuurslid diebuitenzijnboekje is
gegaan. Lachende derde wordt
hoogstwaarschijnlijk Barry
Hughes. Hij staat nummer een
op de kandidatenlijst. Vooral
omdat hij een geldschieter zegt
mee te brengen.

Voetballen deden de spelers
van Beerschot ook. Maar binnen
hetelftal is er al evenminsprake
van een hechte eenheid.KV Me-
chelen, zonder zijn voorhoede
Ohana - De Boer, en ook zonder
de geblesseerde Rutjes (gebro-
ken middenhandsbeentje), was
nauwelijks gevaarlijk, maar
won toch. Door een doelpunt van
Polleke de Mesmaecker in de
tweede helft, die een rebound
van de lat doeltreffend ver-

werkte (0-1)
Anderlecht en FC Luik twis-

ten om een plaats in het Uefa-bekertoernooi. FCLuik versloeg
Lokeren overtuigend met 3-0
door twee doelpunten van de
Hongaar Varga en een van deJoegoslaaf Malbassa. Ander-lechtbehield deaansluiting door
de 2-0 winst op Cerkel Brugge.
Krnevic maakte beide doelpun-
ten, een voor en een na derust.

Van0-1 naar 2-1

Sensatie bij
Celtic - Hearts

GLASGOW—In een van de
meest dramatische wedstrij-
den van de laatste jarenkwa-lificeerde Celtic zich voor definale van het toernooi om deSchotse voetbalbeker.

Twee minuten voor tijd stond
defavoriet met 0-1 achter tegen
Hearts of Midlothian. McGheemaaktein de 88e minuut gelijk.
Celtic zegevierde sensationeel
dooreentreffervan Walker, toen
de laatste seconden wegtikten.
Hearts waandezich lange tijdze-
ker van de finale door een doel-
punt van Whittaker.

De tegenstander van Celtic
wordt deze week pas bekend.
Dundee United en Aberdeen
gaan danopnieuw destrijd om de
andere finaleplaats aanbinden.
Zaterdagkwamen beide ploegen
niet verder dan0-0.

Voor decompetitie in de Schot-
se eredivisie werd slechts een
wedstrijd gespeeld. Morton ver-
sloeg Glasgow Rangers met 3-2.
Gezien de plaats van de
thuisclub is diteen verrassing.

De stand in dehoogste divisie
van het Schotsevoetbal is nu:
1.Celtic 40 66
2. Hearts 39 56
3. Glasgow Rangers 40 55
4. Aberdeen 39 53
5. Dundee United 39 41
6. FC Dundee 40 38
7. Hibernian 39 36
8. Motherwell 40 32
9. St.Mirren 40 31
10.Falkirk 39 27
11. Dunfermline 39 23
12. Morton . 40 16

UITSLAGENEN STAND
De uitslagen en stand in deBelgische competitie na het af-

gelopen weekeinde:
Beerschot- Mechelen:0-1; Ware-gem - Racing Jet: 0-0; Win-terslag - Kortrijk: 0-0; AA Gent -FC Antwerp: 1-1; Beveren -StandardLuik: 1-0;Anderlecht-CerkelBrugge: 2-0; Club Brugge- St. Truiden: 2-1; FC Luik -Lokeren: 3-0.

De stand:
1. Club Brugge 28 42
2. FC Antwerp 28 42
3. KV Mechelen 28 41
4. FC Luik 28 37
5. Anderlecht 28 36
6. Waregem 28 31
7. Cerkel Brugge 28 26
8. St. Truiden 28 26
9. Charleroi 28 26
10. StandardLuik 28 25
II.RWDM 28 25
12.Beerschot 28 23
13.KV Kortrijk 28 23
14.SK Beveren 28 23
15.Lokeren 28 21
16. AA Gent 28 21
17. Winterslag 28 19
18.Racing Jet 2817

Schilderij voorgouverneur

WILLEMSTAD - Vorige
week heeft mevrouw Hennießlok
van ArtGallery '86 een bezoek af-
gelegd bij gouverneur prof. dr.

Cultureel Centrum krijgt boekwerk

WILLEMSTAD - Het boekAntilliaans Verhaal werd aan-geboden aan het bestuur van deStichtingCultureelCentrumCu-
racao gezien deculturele waardevan zowel de televisie- serie alshet boek. De medeschrijver TedSchoutenbood het bock aan voor-zitterBeatriz Scoop en secretaris
Egbert LaufDe uitgave van De WalburgPers vertegenwoordigd doorVan
Dorp- Eddine N.V. kost f. 39,90
en is vanafvolgendeweek volop indeboekhandel verkrijgbaar.
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totstandgekomen door samen-
werkingvan JanHermansenArt
Gallery '86.

Rene Romer, lijdens dit bezoek
bood mevrouw Blok de gouver-
neur een schilderij aan van de
Handelskade. Het schilderij is



Gezien politieke situatie

Seminar Cariri gaat
voorlopig niet door

WILLEMSTAD — Het in-
ternationale seminar datdeze
week op Curacao door het
kwaliteits- onderzoeks bu-
reau Cariri gehouden moest
worden, is voorlopig uitge-
steldin verband met dehuidi-
ge politieke situatie.Demissi-
onair minister Marco de Ca-
stro acht het niet ver-
antwoordelijk om als demis-
sionaire regering een zo be-
langrijk seminar te organise-
ren waarbij concrete beslis-
singen genomen moeten wor-
den over het toekomstige be-
leid voor wat betreft de
controle van lokale pro-
dukten.

Zoalsbekend heeft deregering
het instituut Cariri aangetrok-
ken om te helpen lokaal een
controle- orgaanopte zetten. Het
Caribische instituut Cariri
houdt zich al lang bezig met de
kwaliteits- controle van produk-
ten en zou daar veel ervaring in
hebben.

Omdat de regering voorstan-
der is van 'lokale normen' voor
kwaliteit en een lokale controle
van de produkten, is Cariri mo-
menteel op Curagao bezig alle
mogelijkheden hiertoe te inven-

tanseren en een dergelijk in-
strument op te zetten. Voor de
maand april wasin ditkader een
seminargepland met internatio-
nale gastsprekers. Aan dit semi-
nar zouden vertegenwoordigers
van Cariri deelnemen, over-
heids- ambtenaren, industriële
en commerciële vertegenwoordi-
gers, laboranten en vertegen-
woordigers van deUNA. Tijdens
hetseminar zoudenbeslissingen
genomen moeten worden over de
wijze waarop de kwaliteits-
controle in de toekomst groten-
deels lokaalkan gebeuren.

Minister de Castro is evenwel
van mening dat gezien het feit
dat de regering demissionair is,
het seminar uitgesteld moet
worden. Pas als er een nieuwe
regering gevormd is, kan dit
doorgang vinden, zo meent De
Castro. Ondertussen gaan de
andere werkzaamheden op het
gebied van kwaliteits- controle
en de werkzaamheden van Cari-
ri op Curagao, gewoon door, zo
bevestigde de bewindsman.

WILLEMSTAD - Afgelopen
zaterdag heeft Virginia Betan-
court Valverde, de dochter van
ex-president Rómulo Betan-
court, een bezoek gebracht aan
gezaghebberRonald Casseres.
Het bezoek volgde op een lunch

die de eilandelijke overheid aan
Betancourt had aangeboden.

Vervolgens werd een korte pa-
rade gehouden voorde residentie
van de Venezolaanse consul.Ro-
berto Suriel toonde aan dat deei-
landelijke overheid haar vader

geëerd heeft door de naam van
een grote vriend van Curagao te
geven aan deze indrukwekkende
straat.

Foto: V. Betancourt 13de l),ge-
zaghebber Casseres (2de r) en ge-
deputeerde A. Salsbach Ir).

Studio di Baile
WILLEMSTAD — Op 15, 16

en 17 april presenteren de leer-
lingen van Studio di Baile Kór-
sou hun schoolvoorstelling aan
het publiek in Centro Pro Arte.
Deze uitvoering wordt gegeven
°m de topleerlingen van de Stu-
dio in staat te stellen om in de
maand juli mee te doen aan een
festival in Nederland en in
Frankrijk. Volgens directeur/
choreograaf Arthur Leuden is
bewust gekozen voor dansen, die
hier nog onbekend zijn.

Hetpuliek zal kunnen genie-
ten van dansenuit onder andere
Peru, Ecuador, Paraguay, Ar-
gentinië,Bolivia en Curagao. In
de uitvoeringzijn drie stijlen, af-
ro, modernen jazzin elkaar ver-
Weven. Na de pauze wordt een
verhaal uitgebeeld van Arthur
Leuden met als choreografen
ArthurLeuden, SandraLeonora
en Sylvia Jöngslager. Het ver-
haal gaat over eenkreupel meis-
je, dat steeds contact zoekt met
de dorpsbewoners. Zij wordt
echter steeds door henverstoten,
totdat één van de jongens die
reeds een vriendin heeft, meer
aandacht aan haar gaat schen-
ken, met allegevolgenvan dien.

Aan de voorstelling doen 180
leerlingen, waarvan de jongste
driejaar en de oudste 53 jaar is,
mee. De kostuums zijn ontwor-
pen door Helen Leuden en ver-
vaardigd door Helen Leuden en
Hyma Fashion. Kaarten zijn
verkrijgbaar bijCentro Pro Arte,
Studio di Baile Kórsou, Hubo,
Shoes 'n Things, Nos Electro-
nics, Cas di Arte, boekhandels
Salas en Mensing's, NewEdition
en Art Screen.

Tevens kunnen donaties aan
de balletschool worden geschon-
ken. Voor iedere vijf gulden ont-
vangt men een bon, waarmee
men een reis naar Nederland,
Miami of Caracas kan winnen.
De trekking is op 17 april bij de
laatste voorstelling. Cassettes
van de showen T- shirtszijn eve-
neens verkrijgbaar. Bij elke
voorstellingwordt één kaart ge-
trokken voor eenjaargratis les.

Tentoonstelling
Gallery 86

WILLEMSTAD —Van 24
april tot en met 7 mei exposeren
Pier de Jongen Betty Kuiper in
Gallery '86, op de hoek van
Breedestraat en de Bloksteeg in
Punda. De Jong en Kuiper wo-
nen in Amsterdam. Hun voor-
naamste werk bestaat uit olie-
verf, zowel abstract als figura-
tief.

WILLEMSTAD — De 21-
-jarige werklozemetselaar S.B. is
gearresteerd wegens poging tot
berovingin een woningtePieter-
maai. De recherche stelt een on-
derzoek in.

De 20-jarige G.M. is aange-
houden, omdat hij twee pakjes
marihuana bij zich had.

De 22-jarige A.N. werd gear-
resteerd omdat hij in het bezit
was van base en cocaïne.

De 27-jarige R.R. is ingere-
kend, nadat hij een horloge en
een portemonnee uit een woning
te Weis Afó had gestolen.

Premier zal niet reageren

Martina wacht verdere
stappen Godett rustig af

WILLEMSTAD — Het feit
dat enkele kranten gewei:
gerd hebben de rectificatie
van Godett te plaatsen en
andere dezegeplaatsthebben
met daarbij een mededeling
van Godett dat dit 'onder
dwanggeschied is', isvoor de-
missionair premier Don Mar-
tina en advocaten- kantoor
Moeniralam, geen reden om
stappen te ondernemen.

Mr Elvia Moeniralam ver-
klaarde desgevraagd tegenover
deAmigoe dathet enigedoel van
het kort geding was om de be-
schuldigingen van Godett recht
te zetten. De problemen die nu
rond derectificatie zijnontstaan,
zijn in principe bijzaak. Het is
echter niet correct, zo merkte de
advocate op, om een gerechtelijk
vonnis op deze manier uit te
voeren.

Godett heeft inmiddels ook al
aangekondigd dat hij in hoger
beroepzal gaantegenhetvonnis.
De vierde getuige — Richard— die tijdens de behande-
ling van hetkort geding uitlan-
dig was, zou volgens Godett ook
een verklaring pro- Godett heb-

ben afgelega en uai wil cte r vjij-

leidernu in hogerberoep horen.
Verschillende media hebben

geweigerd de rectificatie te
plaatsen. Deels omdatzij niet ge-
dwongen willenworden door de
rechter om een advertentie op te
nemen en eveneens omdat die
kranten heter niet mee eens zijn
dat deradiostations en de televi-
sie geenrectificatie behoeven op
te nemen. In anderekranten ver-
scheen derectificatie met daar-
onder een mededeling van Go-
dett dat de advertentie onder
dwang was geplaatst. De Ami-
goe, die derectificatie wel op-
nam, weigerde deze mededeling
van Godett erbij te plaatsen om-
datde directieer van uitgaat dat
niemand tegen zijn wil een ad-
vertentie in dekrant behoeft te
plaatsen.

Deze zaak was de tweede in
korte tijd, waarbij doorverschil-
lende media fel gereageerd is op
een vonnis. De eerste zaak was
die tegen het dagblad Nobo.
Waarnemend gezaghebber
Stanley Lamp had die zaak aan-
gespannen omdat in de rubriek
'Den Kareda ibou diTapara' be-

ledigende uitspraken over nem
waren gedaan. Toen de rechter
oordeelde dat de rubriek de
eerstvolgende vijfkeer de me-
dedeling moestvermelden dat deinhoud van dierubriek 'met een
grote korrel zout genomen moet
worden', besloot de auteur deru-
briek niet langer te publiceren.

Nobo spande echter op haar
beurt een kort geding aan tegen
Lamp om te voorkomen dat de
rechter het dagblad zou verbie-
den een nieuwe, maar met de-
zelfde opzet, rubriek te begin-
nen. Advocatenkantoor Moeni-
ralam—die Lamp verdedigde—
meent dat dat welverboden mag
worden. Anderszou immers met
een 'flauwe truc' aan het vonnis
van de rechter ontkomen kun-
nen worden. De Nobo zou dan de
rubriek een andere naam kun-
nen geven en dezelfde soort be-
richten blijven publiceren zon-
der de mededelingvan 'een grote
korrel zout. De rechter stelde
Lamp gistermiddag inhetgelijk:
dekosten van hettweede kort ge-
ding, dat volgens Moeniralam
overbodigwas, komen voor reke-
ning van het dagblad.

Actieplannen voorlopig bevroren
CPA en vakbond morgen weer
aan onderhandelings-tafel

WILLEMSTAD — Morgen
zal de landsbemiddelaar, me-
vrouw drs. Migda Schill- Ma-
ria, opnieuw vergaderen met
de vakbond CBH/OVP en de
Curacao Ports Authority
(CPA) om te trachten de on-
derhandelingenover een Col-
lectieve Arbeids- Overeen-
komst (cao) weer op gang te
krijgen. "De situatietussen de
twee partijen is nu dusdanig
gespannen, dat beide ge-
dreigdhebbentot actie te zul-
len overgaan. Daarom heb ik
zowel de vakbond als de
werkgever opgeroepen om
morgen in een vergadering
hun grieven naar voren te
brengen. Op deze wijze hoop
ik datdecao- onderhandelin-
gen tot een goed einde ge-
bracht kunnen worden", al-
dus Schill-Maria.

In januariwas de landsbemid-
delaar, op verzoek van de vak-
bond, al bij debesprekingen be-
trokkenomdatdecao- onderhan-
delingen die in september vorig
jaar al begonnen waren, nog
steeds niet tot een definitieve
overeenkomst hadden geleid.
Toen de gesprekken tussen de
CPA en de vakbond in een goede
sfeer vervolgd werden, trok de
landsbemiddelaar zich terug.
Vorige week kreeg zij echter op-
nieuw bericht over stijgende
spanningen tussen deCPA en de
werknemers, üm de arbeidsvre-
de te bewaren, besloot zij beide
partijen voor een gesprek op te
roepen. Zowel de vakbond als de
CPA hebben afgelopen vrijdag
eerst apart en latergezamenlijk
met de landsbemiddelaar verga-
derd. Aangezien de besprekin-
gen nog niet het gewensteresul-
taat hebben gehad, wordt mor-
genopnieuwvergaderd.

GEEN HAAST
De cao voor de CPA- werkne-

mers is de eerste diewordt afge-
sloten.Naar CPA- directeurJac-
ky Voges meedeelde, gaat het
hier om 25 werknemers, waar-
van slechts 15 zijn aangesloten
bij de vakbond. "Het duurtlange
tijd voordat allevoorbereidingen
voor zoneerstecaozijn afgerond.
Bovendien heb ik geenhaastmet
deze cao. Mochten.de werkne-
mers tot actieovergaan, dankan
ikaltijd dewerknemers dienuop
wachtgeld staan, inschakelen",
aldus Voges. Afgelopen donder-
dag stelde devakbond de CPAin
een telegram een ultimatum,
waarin zij de CPA twee dagen de
tijd gaf om een nieuwe datum
voor de onderhandelingen vast
te stellen. Doortussenkomstvan
de landsbemiddelaar is dit pro-
ces nu bespoedigd.

Voorzitter Gilbert Marchena
van de CBr_7 OVP bevestigde
vanmorgen tegenover de Ami-
goe dat de actie- plannen van de

vakbondvoorlopig bevrorenzijn.
Immers, hetgeen de vakbond
wilde is nu bereikt: aan tafel zit-
ten om te proberen door onder-
handelingen tot een oplossing te
komen. De vakbond heeft inmid-
dels ook een concept- cao van de
CPA- directie ontvangen. Com-
mentaardaarop wilde devoorzit-
ter in dit stadium nog niet
leveren.

WACHTGELD
Overigens blijkt er een ver-

schil van mening tebestaan tus-
sen de twee partijen over het
aantal werknemers dat nu in
dienst is van de CPA. De CPA-
directiezegt dat heter 25 zijnen
de vakbond houdt het op 34
werknemers. Gevraagd naar het
juiste aantal werknemers,
antwoordde Marchena dat er
momenteel, gezienhetvele werk
in dehaven, werknemers diemet
wachtgeldzijn, op contractbasis
worden aangetrokken. Er ko-
men dus steeds meer werkne-
mersbij. Inprincipe heeft devak-
bond daar geen bezwaar tegen.
Het is volgens Marchena echter
wel zaak dat voor alle werkne-
mers dezelfde rechten en
plichten gelden.

OPENBARE VERKOOP
Op woensdag, 20 april 1988 desvoormiddagsom 10 uurzal
ten overstaan van ondergenoemde notaris of diens waar-
nemer, tezijnen kantore aan deSchottegatweg Oost 191,te

" Curacao, in het openbaar worden verkocht krachtens on-
herroepelijke volmacht ex artikel 1203 lid 2van het Burger-
lijk Wetboek der Nederlandse Antillen:

twee percelen grond, gelegen in het Tweede District
van Curacao op PARADIJS, ter grootte van respec-
tievelijk 595m2 en 258m2, nader omschreven in
meetbrieven respectievelijk nummer 118 van 9 mei
1968 en nummer 82 van 12april 1948, met het op die
percelen grond gebouwde, plaatselijk bekend alsPara-
dijsnummer 6Ben alhetgeen verder daartoedooraard,
bestemming of natrekking behoort.

De veilingvoorwaarden zullen ter inzagetenkantore 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 overte leggen,welke tenminste gelijk dient te
zijn aan het bedrag van zijn bieding vermeerderd met de
veilingskosten.

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

AMIGOE

&o LANDSLOTÉRIJ &
DE ENIGE LOTERIJ IN DE NEDERLANDSE ANTILLEN,

WAARBIJ HET ÖM MIUOENEN GAAT.

, av.'.t;*:t^V.',.V. 1.I?,^^

I De trekking is op 14 APRIL 1988. I
I De loten zijn reeds verkrijgbaar. I
I Een heel lot kost F. 75,--. Elk tiende deel kost F. 7,50. I

HOOFDPRIJS (een HALF MILJOEN) NAf. 500.000,-
Tweede prijs " 5°222"
Derde prijs " 40.000,-

-2 approx.van de hoofdprijs af. 4.500,- " 9.000,-
-2 approx. van de tweede prijs af. 3.000,- " 5"«R2*—
2 approx. van de derdeprijs af. 2.000,- ,J'ïn

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

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

tweede prijs 15.300,-

-■ 34 bijzondere prijzen af. 300,- afgeleid van de laatste DRIE cijfers van de
derde prijs 10.200,"

315 bijzondere prijzen af. 375,-- afgeleid van de laatste TWEE cijfers van de
hoofdprijs 118.125,-

-315 bijzondere prijzen af. 210,-- afgeleid van de laatste TWEE cijfers van de
tweede prijs 00.i0u,-

-315 bijzondere prijzen èf. 150,-afgeleid van de laatste TWEE cijfers van de
derde prijs " .JJ-J2"3105 prijzen èf. 200,- 621.000,-

-4186 prijzen NAf. 1.565.125,-

I Uw garantie dat U ook werkelijk Int wanneer U Wint! B
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JitltSS \° I I t '*___B \

\^^% ■ Uata) ==
ANTHONY VEDER TRA VEL

reserveer Uwreis naar
NEDERLAND^~^*\nS^rle^ \\ m2& _____ \\ js&~^o*o^o*0* bel eens even
ofkom langs voorinformatie
611255 erieweg
614700 zeelandia



Trotse melding
RARA-strijder
ALMERE — Een telefoontje
naar het politiebureau om
een vernielings- actie "op te
eisen" is een 36- jarigeZich
Rara- sympathisantnoemen-
de inwoneruit Almere nood-
lottig geworden.De man bel-
de de politie in de nacht van
maandag op dinsdag met de
mededelingdat hij uit sympa-
thie met de Rara- beweging
alle benzine- leidingen van
een pompstation in Almere-
haven had doorgesneden.

Hij was nog volop in ge-
sprek met het hoofdbureau
van politie in Almere toen de
politie arriveerde en hem in
zijn kraag greep. Hij bleek in
hetbezit van een naar benzi-
ne ruikende zaag.

De verdachte is ingesloten
op hetpolitiebureau. Hijheeft
nog geen bekentenis afge-
legd. Hetis detweedekeer dat
bij hetzelfde pompstation de
leidingen geheelzijn doorges-
neden.

RECHTBANK AMSTERDAM: NOODWEER-EXCES

Vrouw die ex-zwager doodstak
ontslagen van rechtsvervolging

AMSTERDAM — De
rechtbank in Amsterdam
heeft maandag meteen na de
rechtzitting de 21-jarige N.R.
uitAmsterdam ontslagen van
rechtsvervolging wegens het
doodstekenvan haar27-jari-
ge ex- zwager. De rechtbank
volgde daarmee deeisvan of-
ficier van Justitie mr. N. van
derWerf.

R. stond maandag terecht we-
gens doodslag op S. Janki vorig
jaar december. Op 15 december
werd devrouw aangehouden na-
dat zij haar ex- zwager in haar
woning aan de Kinkerstraat in
Amsterdam had doodgestoken.
Dit gebeurde nadat Janki voor
dezoveelstekeer hetgezinvanR.
waskomen lastigvallen. De man
was uitermate agressief en viel
zijn vroegere schoonzusje aan. In
doodsangst pakte ze daarop een
mes uit dekeuken en bedreigde
hem aanvankelijk.

Nadat de man het mes had af-
gepakt en de vrouw enkele ma-
len hadgestoken, lukte het haar
zich uitzijngreep teverlossen en
het mes terug tepakken. Zij stak
toen naar haar eigen zeggen uit
zelfverdediging op Janki in. De-
ze stierf voor de deur van het
huis.

Derechtbank zei in deoverwe-
gingdatdevrouw wel schuldig is
aan doodslag,maardater sprake
is van het juridische noodweer-
exces. Dit betekent dat het feit
wel bewezen is, maar dater voor
de vrouw een rechtvaardigings-
grondbestaat. "Umochtzich wel
verdedigen en het mes pakken
omafte schrikken maarU mocht
niet steken. We kunnen ons
echter voorstellen, gezien de
voorgeschiedenis en deruzie op
15 decemberzelf, dat de emoties

zich zodanig opgekropt hebben
datUtever gingdoor opJankiin
testeken", aldus derechtbank in
de overweging.

AANRANDING
De vete tussen N.R.'s ex- zwa-

ger en het gezinR. ontstond en-
kelejaren geleden toen Janki ge-
probeerd zouhebben zijn schoon-
zusje aan te randen. Na de
echtscheiding diekort opdit, vol-
gens de Reclassering een voer
een Hindoestaanse vrouw
schandalig, incidentvolgde, liet
Janki zijn voormalige schoonfa-

steeds lastig en wilde met mij
iets beginnen", aldus N.R. op de
zitting. Daarbij zou Janki zich
meer dan eens agressief gedra-
genhebben.

De zaak escaleerde vorig jaar
december toen Janki opnieuw
aan de deur in de Kinkerstraat
verscheen. Bij N.R. sloegen toen
allestoppen doorvan angst. Vol-
gens het psychiatrische rapport
was zij op datmoment vermin-
derd toerekenings- vatbaar. De
vrouw iseindmaart al invrijheid
gesteld nadat zij op 15 december
vorig jaarwas aangehouden.

Ingezonden

Snoeivoorstel nummer drie
DE KONSEKWENTIES van de
af tevloeien ambtenaren geheel
financieren uit de respectieve
PARTIJKASSEN (ik zie ze al
bleek wegtrekken).

Dus nietafschuiven op Neder-
landofde werkgevers ofde overi-
ge belastingbetalers of subsidie-
of heropleidings- potten, maar
daarwaar hetkindje thuishoort:
de politieke partijen die door de
jaren heen gezorgd hebben voor
deaanleg van dezekunstmatige
"parkeerplaatsen". Wie 't kindje
krijgt mag 't houden.

Deze konstruktie kan overi-
gens tot zeer vermakelijke en
vooral verhelderende situaties .
leiden. Nadat departijnotabelen
enigszins van de eerste schrik
zijnbekomen en 's onder deklep
v.d. partijkas hebben gekeken,
zal er sowieso al een fikse
konsternatie ontstaan bij de in-

ventarisatie der discipelen. De
lijsten beschermelingen zullen
als bij toverslag opmerkelijk
kort blijken te zijn. Een scene
waarbijzelfs eenPontius Pilatus
zich in zngraf zou omdraaien.

Daarna begint pas het échte
onderhandelen in het partij-
hoofdkwartier met de overgeble-
ven slachtoffers op de verkorte
lijsten. Dan zal pas werkelijk
blijken hoezeer de gesaneerde
geloofsgenoten de partij aan het
hart liggen. Wedden datze er be-
kaaider afkomen dan als ze op de
gemeenschap afgewenteld zou-
den kunnen worden?

De onsmakelijke verwikkelin-
gen zullen nietvan de luchtzijn.
Kortom, voldoende stofwolken
voor weer maanden leesgenot.

RALPH PETERSEN
Curagao

Ondermeer brandstichtingen bij
Shell-stations en Makro-panden

Actiegroep RARA in Amsterdam
na langdurig onderzoek opgerold

AMSTERDAM — Met de
aanhouding van acht ver-
dachten maandagmorgen in
Amsterdam heeft depolitie de
actiegroep Revolutionaire
Anti Racistische Actie (RA-
RA) uit de anonimiteit ge-
haald. Weliswaar is nog niet
de helegroep opgerold, maar
er is nog een aantal mensen
aangehouden die betrokken
zijn geweestbij deactiviteiten
van RARA.

Woordvoerder K. Willing van
een vorig jaaropgericht lande-
lijkcoördinatie- team terbestrij-
ding van de actiegroep heeft dit
maandagmeegedeeld. De arres-
tanten worden ervan verdacht
zich bij hun acties, gericht tegen
bedrijven die belangen hebben
in Zuidafrika, schuldig te heb-

ben gemaakt aan onder andere
brandstichting, diefstal en ver-
nieling. Ook zouden enkelen de
vuurwapenwet hebben over-
treden.

Bij de actiesvan RARA. waar-
van de aanslagen op enkele ves-
tigingen van de Alakro de be-
kendste zijn. werd volgens Wil-
ting sinds 1984 totaal zon 150
miljoen gulden schade aange-
richt. Daarbij rekent de politie
zowel de acties waarvoor RARA
deverantwoordelijk- heid in ver-
klaringen opeiste, als een aantal
acties die niet rechtstreeks door
RARA werden geclaimd, maar
waarvan depolitie vermoedt dat
ze wel door RARA ;:ijn gepleegd.

De verdachten variëren in
leeftijd van 27 to 34 jaar en zijn.
allenafkomstig uit Amsterdam.

De meesten van hen zijn volgens
de politie geen bekende actie-
voerders. Wel is duidelijkgewor-
den dat ze uit de anti- militaris-
tische hoek. zoals bijvoorbeeld
'Onkruit' komen, aldus de
woordvoerder.

Bij de in beslag genomen spul-
len zit volgens Wiltingook mate-
riaal dat verdenkingen van de
politie heeft bevestigd. Over het
in beslaggenomen materiaalwil
de politie nietmeerkwijt dandat
het om twee computers gaat en
'administratieve bescheiden.

De acties waarvoor RARA in
de loop der jaren verantwoorde-
lijk- heid heeft opgeëist waren
bij: Makro Duivendrecht (1985i,
Leer in Amstelveen 11986). Ma-
kro Duiven en Duivendrecht
11986i. Makro Nuth (1987). een
Shell- pompstation in Nieuwe-
gein i 198 7) en een Shell -
pompstation in Alphen aan de
Rijn (1987i.

NIET GECLAIMD
Enkele acties die niet door de

RARA werden geclaimd maar
waarvan de daders volgens de
politie wel moeten worden ge-
zocht in 'RARA- kringen' zijn: de
inbraak bij het Marokkaanse
consulaat 11984), aanslag op het
Heutsz- monument (1984).
brandstichting bij een oliehan-
del in Berg en Dal i1985i. aan-
slag op een PTT- schotel en het
lOC- kantoor in Amsterdam
(1986) en de vernielingen van
slangen bij Shell- stations op 7
maart van dit jaar.

De groep gingvolgens Wilting
bij deaanslagen steedsprofessio-
nelerte werk: In het begin werd
nog brand gesticht met behulp
van molotov- coctails, later ge-
beurde dat zelfs met behulp van
ontsteking**- mechanismen.

Aanvankelijk werden de da-
ders van de diverse acties ge-
zocht in de Amsterdamse
staatsliedenbuurt. Daar werd
echter al snel vanaf gezien. Na-
dat het onderzoek zich vervol-gons tot het hele land uitstrekte,
kwam het team uiteindelijk toch
weet in Amsterdam terecht.

RARA streed
tegen bewind
in Pretoria
AMSTERDAM- De actieg-

roep Revolutionaire Anti Ra-
cistische Actie (RARA) ver-
klaarde solidairte zijn met de
"bevrijdingsstrijd in Zuidaf-
rika, een strijd tegen het be-
wind in Pretoria, dat een on-
derdeel is van het imperialis-
tische systeem". Omdat dit
systeem volgens RARA in
stand wordt gehouden door
een "wereldwijd net van poli-
tieke en zakelijke belangen",
richten de acties zich ook op
diegenen diedeelvan dat 'net'
uitmaken.

De actiegroep zegt dat de
acties ook gericht zijn tegen
het imperialistische systeem
alszodanig "dat nietalleen in
Zuidafrika. maar overal ter
wereld honger, armoede, on-
dervoeding, ziekte, dood, oor-
log en afhankelijkheid
creëert. Met onze acties wil-
len we de samenhang uit-
drukken tussen de strijdhier,
daaren overal terwereld", al-
dusRARA destijdsineen ver-
klaring.

ZAKENVARIA
HANS LODDER is benoemd

totpresident van Golden Tulip
International B.V. Lodder, die
Gideon Spitz opvolgt, was gedu-
rende zes jaarpresident van Gol-
den Tulip Hotel Management
B.V. De laatste anderhalfjaar
was hij ook vice- president van
GT InternationalB.V.

Glaswerk van
R.J. Willems
VOOR DE BESCHEIDEN

tentoonstelling die het afge-
lopen weekeinde in Casa
Blanca werd gehouden, be-
stond geote belangstelling.
Terecht, want het glaswerk
van R.J. Willems is prachtig.

Er stondenvazen, karaffen.
een lampglas, schalen, rond,
vierkantendriehoekig, maar
ook een glazen damtafel, ra-
men en losse kunstobjecten.
Willemsmaakt dezevoorwer-
pen van gewoon glas, waar
ook vensterramen van ge-
maakt worden. Daar geefthij
vorm aan en of structuur.
Soms worden motieven in het
glas gesmolten met ofzonder
kleur, een andere keer wor-
denfiguren in het glas gebla-
zen doormiddel van zandstra-
len.Als devormer is, kan het
kunstwerk nog verder ver-
sierd worden door etsen. En
ook ditetswerk kan gekleurd
worden. De opening van de
tentoonstellingwerdverricht
door gedeputeerdeR. Bentoe-
ra en de heer J.Beaujon. Daar
spraken ook de moeder van
Reginal Willems en zijn leer-
meester die voor deze gele-
genheid naar Curacao geko-
men was. Deze legde uit hoe
Reginald met zijn glaswerk
begonnen was. Stef Hage-
meyer heeft eenklein bedrijf
voor hoogwaardige glaspro-
dukten in Tilburg. Daar
maakt hij dingen die bijna
niemand wil of kan maken,
zoals b.v. restauraties van
glas- in- loodramen uit dezes-
tiende en zeventiende eeuw
en ookkunstwerken die geëx-
porteerd worden naar Enge-
land en Frankrijk tot Japan
toe. Op een dag werd er bij
hem aangeklopt door Wil-
lems: "Kan ikhierhet vak ko-
men leren?" "Geen sprake
van", en Hagemeyer deed de
deur dicht. De volgende dag
kwam Willems weer en de
daaropvolgende dag weer.
Tenslotte kwam het tot een
gesprek.

Glas is een gecompliceerd
materiaal met veel proble-
men. Het wordt verwerkt in
gespecialiseerde bedrijven en
in die bedrijven zelf vindt de
kennisoverdracht plaats, zo-
dat niemand van buiten iets
te weten komt. De bedrijven

houden hun kennis vast. Er
zijn ook geen scholen voor dit
soort werk. Zo was het ookbij
hagemeyer, maar tenslotte
zwichtte hij voor de andrang
van Willems. Deze wilde zich
niet ontwikkelen in de
richting van het glas- in- lood
omdater daarvoor op Curagao
te weinig kerken zijn, maar
hij wilde souvenirs maken,
kunstvoorwerpen, zodat hij
op Curacao een bedrijfje kon
beginnen.

Willems en Hagemeyer
werktennadien samenaan de
opdrachten waarbij Willems
geen geld verdiende maar
waarbij voor datgeld appara-
ten en gereedschappen aan-
geschaft werden. Zelfs een
oven bouwde hij zelf. Op deze
manier hoefde Willems zich
nietdiep in de schulden teste-
ken, wilde hij voor zichzelfbe-
ginnen.

Na een jarenlange oplei-
dingvertrokWillems tenslot-
te naar Curacao om eerst
naast een andere baan het
vak uitteoefenen en nu heeft
hij dan zijn eigen zaak geo-
pend aan deRooseveltweg.

Onder de tentoongestelde
voorwerpen bevindt zich b.v.
de groot uitgevoerde postze-
gel, in glas gegraveerd, die
door deKamer van Koophan-
delaan Maduro Holdingwerd
aangeboden t.g.v. het 150-ja-
rige bestaan, en ookeenrecla-
mebord voor de Coca Cola.

De platte schalen, met ge-
styleerde tekeningen gegra-
veerd, zijn heelmooi, ookvan
kleur die als de schaal nog
warm is, in de groeven wordt
verwreven. Ook met een
schaafdievan matglas helder
glas maakt of met een hak
rechtop in het glas gedreven
kunt u op deze tentoonstel-
ling kennismaken. R.J. Wil-
lems laat zien datkunst en
nijverheid, voor veel mensen
tegenstellingen, prima sa-
men kunnen gaan en ik denk
dat zijn werk op allerlei ter-
rein toepasbaar is in onze ge-
meenschap.
Voor opdrachten kunt u te-
recht in de zaakaan deRoose-
veltweg.

NELCASIMIRI

Lezing Paula in boekvorm

WILLEMSTAD-De lezing,
die drA.F. (Yandie) Paula op
'CuraqaoDag',27 juli vorig jaar,
hieldtijdenseen bezinnings-ont-
bijt van deAsosiashon diIndus-
trialistananAntiyano (ASINA),
is in boekvorm uitgegeven. De
uitgave is mogelijk gemaaktdoor
Maduro & Curiei's Bank op Cu-
ragao.

Paula sprak zijn redevoering
uit onder de titel 'Pa por
komprende e totalidat'. In het
boek staat een Engelse vertaling
'Understanding the whole'.

ASINA- voorzitter LionelHooi

enPaula hebben hun dank v:
sproken tegenoverde algem
directeurvan Maduro & Curiei's
Bank, Lionel Capriles-, toen zij
het eerste exemplaar aanboden.
Mede dankzij de hulp van de
bank, zo zeiden zij, wordt het
mogelijk de lezing te verspreiden,
waarna een discussie opgangge-
bracht kan worden.

Op3 juliwordt weereen lezing
gehouden. Onderwerp is 'Desay-
uno di kontemplashon . De spre-
ker is ir Jaime de Sola, vice- pre-
sident van Hess OU in de Vere-
nigde Staten.

, '
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WILLEMSTAD - Onlangs
hebben in de VIP- room van het
Plaza Hotel de onderhandelin-
gen plaatsgevonden tussen de
Belgische en Antilliaanse dele-
gatiebetreffende hetculturele sa-
menwerkings- programma tus-
senßelgiëen deNederlandseAn-
tillen voor 1988,1989 en 1990.

Het samenwerkings-prog-
ramma omvatzowel wetenschap-
pelijke als culturele aangelegen-
heden die gedurende de geldig-
heids- duur van hetprogramma
aan de ordezullen komen. Op het
gebied van onderwijs en we-
tenschappen zullen aan beide
partijen studie-, specialisatie-en
navorsings- beurzen ter beschik-
king worden gesteld.Ook moeten
etno- musicologisch onderzoek
en taal- onderzoek denodigeaan-
dacht krijgen. Binnen dit kader
zullen deskundigen ter beschik-
king worden gesteld.

het karakter van diepte- investe-
ringen hebben.

Foto:vlnr. Ernestvanß uynder
(commissaris- generaal van In
ternationaleZaken),Rudy Naal-
dijk (directeur van het Departe-
ment van Onderwijs) en Paul
Berckx (administrateur- gene-
raal voor Onderwijs en Perma-
nente Vorming).

Op het gebied van cultuurzul-
len beide partijen informatie uit-
wisselen over literatuur, musea,
toneel, dans, film, beeldende
kunst, muziek en televisie.

Op het gebied van.podium-
kunsten zullen tevens de nodige
uitwisselingen plaatsvinden,
waarbij echter het accent zal ko-
men te liggen op activiteiten die

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

* Donderdag 14 april 1988
van 9.00tot 16.00 uur.

* Weg naar West Punt en omgeving, gedeelte Barber, gedeelte
Leliënberg en gedeelteWacao.

S@IKOD.EL.AK=

§ Overwegingen (1)
I//J In dezetijd van Gezagscrises ('t zijn er toch twee?//I of is het "crisisi" of "crisiso"?) denk je wel es:
j/r "Democratie is een wil van 'tvolk"!?
j? Elke daglees ik stomverbaasdin dekrant wat ik nu
ij weerwil!
// Er waseens een man dievertelde datkabinetsfor-
yL-matie's op de Antillen hoelanger hoe meer doen
'Cl denkenaan de man diehet schottegat moestover-j
'M steken met een wolf, een kabriet en een kool! Alsj
lijf het luktkrijgen we een demodictacratietuur!

i Specials Ij
k % h. Broccoli 3.45! .

i^"% Boston Sla 3.95 f !

fpL prei - 4-501 i
v&a* Grapefruit 0.85 1 '_ | :__ Gerookte Karbonade 1 3.50 \

*&r*s\ Gemalen Biefstuk 10.80!

è f»0 J" Loinribs 4.95 !

ff ~^7~ " IIK _
%ö Macaroni Elleboog 250 gr 0.77 I

[jrt v«
}( f *&** $ Mix Mac/Spaghetti 1.30 j

lf^S^ Brintasoogr 2-10|
|f^^ ovaltine 2.521 |
||^>ova.tine 4.17 \
% pfi^S. Chicken Cup a Soup 1.66 !
I Jwsf A «iji r^%. "__ Odorono Deo Spray., 4.79
'Ijl1 f ü_^ fc<«^ Cussons Talk Poeder 4.55//) %j^Z^
ft -#'**j*lL Zacht& Zeker 5.75

I #^%Boerenmik 159
//l^^T^w-^Gebakken met 100%Roomser.' / Brood van NU met de smaaK van Toen.

J \£/uikertuintje de Grutter van altijd vers!!
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AGENDA
BONAIRE

POLITIE: 8000BRANDWEER: 8222TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL: 8900
LANDFILL te Lagoen: maandagI/m vrijdagvan 07.00-16.00 uur; zaterdag08.00-12.00uur;zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK(openingstijdenvoor hetpubliek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/14.00-17.00uur; zaterdag van 10.00-12.00uur) M

'openingstijdenvoor lezers)
woensdag van 14.00-19.00uur.
pOSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewonestukken 16.30 uur.
SERVICE CLUBS*'wams: donderdagavond 19.30 uur - HotelBonaire.J-ions: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.
[jound Table: elke tweede maandag -buurtcentrum Terra Corra.notary: woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.

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

[^ZAKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
"ervan gelieve contact op te nemen met de
"eerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

j'OLITIECLUB(Weg naar Willemstoren):
9eopendopvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
'eroag van 12.00-24.00uur.
SPREEKUUR (gezaghebber): elke donder-dag van 09.00-11.00 uur op het Be-

Kralendijk; laatste donder-
dag van de maand van 10.00-12.00uur te
nincon.

(tel.: 8198): verzameling Bo-
aireaanse schelpen en koraal; open van""isdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Kaya NikibokoZuid 3.
"v: openingstijden slachthuis maan-

16nt/rnwoensda9van 07.00-12.00/13.00-
-_? 00 uur en donderdag en vrijdag van

1.00/11.30-14.30uur.

JPKDIENSTEN'°t Bernarduskerk Kralendijk:
18.45 uur; zondag 08.30en 19.00

Antriol:
Ijselijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00

Ludovicuskerk Rincon:a9elijks, ook zondag, 19.30uur.

GEEN MENING
De opmerkingen van Sealy

hebben niet alleen aardig wat
stof doen opwaaien, maar ver-
plichten minister drs Marco de

Castro van HIW om duidelijk
zijn huiswerk over te maken en
zich in verbinding te stellen met
eilandelijke overheid en sociale
partners over hetgeen hij eigen-
lijk van plan was zonder daaro-
ver enige ruggespraak gehouden
te hebben met debetrokkenen op
Bonaire. HetBC noch deopposi-
tie (in dietijd was UPB oppositie
en dePDB vormde hetBC) gaven
hun mening over het protectie-
beleid. De Kamer bij monde van
voorzitter Aubrey Sealy liet er
echter geenmisverstanden over
bestaan dat indieneen eilandals
Bonaire opteert voor een toeris-
tischeontwikkéling. dateenpro-
tectie- beleid zoals door het de-
partement van HIW werd voor-
gesteld onmiddellijk problemen
met zich mee zou brengen voor
een ontluikende toeristen- in-
dustrie.

STAATKUNDIGE STRUCTUUR
Hetzelfde standpunt nam Ka-

mer-voorzitter Sealy in ten aan-
zien van de staatkundige struc-
tuur.

Aubrey Sealy: "Dit college
noch het vorige college en zelfs
hetBC daarvoor hebben nimmer
een mening geuit over de staat-
kundige structuur. Toch waren
er inmiddels in de ontwikkeling
van de staatkundige structuur
en zeker ten aanzien van Bonai-
re een aantal gegevenswaardoorde bevolking een oordeel zou
kunnen vellen over de toe-
komstige staatkundige struc-
tuur. De gemeenschap is door de
heren politici echter nimmer in
dezematerie betrokken".

Het is duidelijk aldus Sealy
dat Aruba een geheel ander
standpunt heeft ingenomen.
Daar werd enkele jaren lang viade buurtcentra voorlichting ge-
gevenover hetgeen debevolking
te wachten stondenw&t hetstre-
ven van de Arubaanse politici
was. Op Bonaire is datnooit ge-
beurd, aldus Sealv en datbrengt
naar zijn mening grote proble-
men, ophet moment datdebevol-king zich zou moeten uitspreken
in enquêtes ofreferenda. Zij die-
nen eerst op dehoogte te zijn van
deontwikkelingen aldus deKa-
mer- voorzitter alvorens zij zich
een mening vormen over een
staatkundig beleid dat uit een
referendum kan voortvloeien.
Vers in het geheugen ligt trou-
wens nogde oproep van Sealy als
Kamer- voorzitter om de door de
UNA én de sociale partners van
Curacao georganiseerde enquê-
te te boycotten.

Incomptabilitietvanfuncties ontkend
Aubrey Sealy: EVD slechts door-
geefluik overheids-informatie

v KHaIENDIJK — Het heeft
eel verwondering gewekt,

"at Juist het huidige hoofd
a" de Eilands- voorlichtin-

?fn- dienst(EVD) Aubrey Se-,.y onderwerp is van de kri-ek van degedeputeerde Ra-
/l°ncito Booi. Sealy behoort

et alleen tot dezelfde partij
doethetEVDwerk al se-
1984. Notabene aange-

leid door het toenmalige
UBBestuurscollege. Inmid-~e« heeft het BC bij mondean gedeputeerde Booi laten

J*eten, datdeEVD onderSea-
£ ftiet voldoet en dateen an-

r aangetrokken zal wor-
§.n- Het is de momenteel op
j ftt Maarten werkende on-pj*\yijzer Rudy Thomas, een
d van gedeputeer-

Ramoncito Booi.. van de problemen diege-
u Pfiteerde Booi naar voren|yeeft gebrachtis hetfeit datSea-
j "~~ bekend en berucht om zijn
a Jj^Znuten mening — behalve
lok i naar °P ookvoor een■ alekrant correspondent is en

endien voorzitter van deKa-
gejr Van Koophandel. Volgens
o^PuteedeBooi is datmede de
jjy^ak dat de intensiteit van de
'aat berichten te wensen over-
Put r wordt volgens de gede-
v 0teerde bovendien te weinig
Si

orHchting gegeven over de
jatkundige structuur.

a1v ten Sesprek met Aubrey Se-
g6p "lijkt al gauw dat hij
den Szins de mening met de &e~

a jPuteerde deelt. Integendeel,
oD^s Sealy, het feit dat mensen
kj °fiaire meerderefuncties be-
klee- en is een gevolg van
Oo.'fischaligheid. Dat gebeurt
aJ[ ifi de ambtenarij, waar
l6j ?tenaren met een geringe op-

va^mg toch posities innemen
iju een aanzienlijke zwaarte.
fen r̂aard met de daarbij beho-
<lee ] em°lumenten- Het meren-
fee Van deze ambtenaren heeft
s'ui? enkele basis, maar zijn uit-

uitpolitieke overwegin-

gen in bepaalde functies ge-
plaatst.

VOORLICHTING
Heel hard valt Sealy, die zich

er van bewust is dat het
ambtenaren in eilandsdienst of
centrale overheid niet geoor-
loofd is, gegevenste verstrekken
aan de pers die zijn dienst aan-
gaan, over het léit dat gedepu-
teerde Ramoncito Booi een uit-
spraak doet over het uitblijven
van voorlichting van de EVD
over de staatkundigestructuur.
Sealyvindt dat het uiterst moei-
lijk is voor een dienst om infor-
matie te geven over een materie
waar de gedeputeerde zelf geen
enkele mening over geeft. Die
bovendien geen richting aan-
geeft waarzijn bestuur, zijn par-
tij op af streven. Een dienst die
onder een gedeputeerde van
Staatkundige structuur werkt,
aldus Sealy kan toch niet op ei-
gen houtje verklaringen gaan
uitgeven over de staatkundige
structuur van Bonaire. Deze me-
ning noemt het hoofd van de
EVD absurd. Het hoofd van de
EVD meent dat de voorlichting-
van de bevolkingeen zaak is die
louteruit de contreien van de po-
litici dient te komen.

De frictie die er inmiddels is
ontstaan tussen hethoofd van de
EVD en de gedeputeerde van
Staatkundige structuur die te-
vens de Eilands-voorlichtingen-
dienstonderzich heeft is terug te
leiden tot het feit, dat Sealy —niet als ambtenaar — maar als
voorzitter van de Kamer van
Koophandel en in zijn werk als
correspondent van een krant
duidelijk de politici aanvaltover
gebrek aan voorlichting.

NIEUWE ADMINISTRATIE
"Ik aceepeerniet", aldus Sealy

"dat de gedeputeerde nu insinu-
eert datdewerkzaamheden opde
EVD niet intensief zouden zijn
zoals de gedeputeerde in een lo-
kaal ochtendblad beweerde. Ik

werd in oktober l.iM hiet do iei-
ding van de EVD belast door de
t o c n m a 1 iq e geclepu t e er de
Franklin üjx'ütian en Monchm
Soliana ibeiden PDB wd'. Dat
zou tijdelijk zijn orii de admini-
stratieve warboel van Chaco de
Castro op te ruimen die als hoofd
van de EVD in een jaar tijds
slechts 52 communiques heeft
uitgegeven. In overleg met drs
Harm Swtere n ga van Be -
renschot heb ik een totale nieu-
we administratie op poten gezet
en van oktober tot december1984 gaven wij al 199 communi-
ques uit".

Overigens is dat na te lezen in
de maandstaten van de EVD
waarover het BC eveneens be-
schikt. Met nadruk zet Sealv een
vraagteken bij de intensiteitvande werkzaamhedenvan de EVD-
in 1985 een totaal van 329 com-
muniques, in 1986 zelfs 434.Hetjaardaarop 431 en dit jaar 1988
tot en met eind maart al reeds
112 communiques. Het lijkt dus
moeilijk voor gedeputeerde Booiom zijnkritiek op de intensiteitstaande te houden, aldus hethoofd van de EVD Sealv

CONFLICTEN
Het is overigens niet deeerste

maal dat Sealy in conflict komt
met de overheid. Onder hetPDBbestuur werd hij verschillendemalen gerapporteerd door alge-
meen adviseur Jopie Abraham.Allemaal onbenullige zaken, al-dus Sealy. Opzet was echter omzijnfunctie alsambtenaarvan deEVD en die van Kamer- voorzit-
teronverenigbaar te maken.Datbewijs van incomptabiliteit vanfuncties is echter niet gelukt al-dus Sealy. Het schrijven van hetBC viel helemaal niet in goedeaarde bij het Centraal Bureau
voor Algemene Juridische za-ken.. Het hoofd daarvan mr C.Dip stelde datnochin delandsve-rordening noch in het Materieelambtenarenrecht een bepaling
was opgenomen over het al danniet verenigbaar zijn van be-paalde hoedanigheden. Er is inprincipe geen enkelbezwaar dateen ambtenaarvoorzitter is van
de Kamer van Koophandel. Depraktijk zal moeten uitwijzen
hoe de werkzaamheden in beidefuncties worden verricht. De in-tenties om Aubrey Sealy dus uithet voorzitterschap van deKvK
te wippen leden schipbreuk.

Een ander heet hangijzer is defunctie van correspondent van
een krant die Sealy inneemt.
Volgens gedeputeerde Booi is defunctie van deEVDniet verenig-
baar met die van correspondent
van eenkrant. Sealy isdaar heel
kort over: "Als de inhoud van
mijnkrant in hetstraatje past, is
ieder blij. Als de objectieve be-
richten echter niet stroken met
bepaalde beweringen, dan is
men plotseling tegen dekrant.

BC EN OPPOSITIE IN GEBREKE GESTELD
Kamer van Koophandel-voorzitter Sealy:

Bevolking niet voorgelicht
over toekomstige structuur

KRALENDIJK —Deuitspraken van devoorzitter van deKa-
mervanKoophandel van Bonaire (KvK) Aubrey Sealy vallen
nietaltyd in goede aarde.Zekernietals Sealyer opwijst, datde
kamer tot nog toe de enigeis, die geattendeerdheeft op hetfa-
lenvan bestuurspartijen en oppositie om daadwerkelijk voor-
lichtingte geven over demogelijkhedenvan dekomendestaat-
kundige structuur. Opmerkingen van de zijde van de KvK
waarmee bepaalde politici in hunneven-betrekkingen gebaat
zijn, worden luid toegejuicht, aldus Sealy. Wat minder aan-
trekkelijke standpunten van de Kamer worden echter onder
hevige protesten veroordeeld.

In de kleinschalige ge-
meenschap van Bonaire hebben
verschillende functionarissen
meer dan één pet op. Daarop is
Aubrey Sealy geen uitzonde-
ring, hoewel hij met nadruk
stelt, dat zijn verschillende
functies door hem duidelijk ge-
scheiden worden. Dat isdan ook
de reden dat Sealy die behalve
ambtenaar, correspondent van
een krant en bovendien voorzit-
ter van deKamer van Koophan-
del is duidelijk zijn meningnaar
voren heeft gebracht over het be-
leid van deministervan Handel,
Industrie en Werkgelegenheid
(HIW) over het import- verbod
van bepaalde produkten op Bo-
naire.Met nadruk steltSealydat
deze import geen Antilliaanse
zaak is maar louterbeperkt is tot
Curagao en Bonaire, waarbij het
eerste eiland duidelijkvoordelen
trekt uit de situatie.

MOTIE
Een nog duidelijker voorbeeld

van ditontbrekend beleid noemt
Sealy de nog steeds vigerende en
unaniem aangenomen motie in
de eilandsraad. "Zonder«nige
ruggespraak werd er een motie
ingedienden aangenomen waar-
in gesteld werd dat indien een
van de eilanden uit de Antilli-
aanse constellatie zou treden,
dat Bonaire onmiddellijk zou
opteren voor staatsrechtelijke
banden met Nedeland". Volgens
Sealy is er weinig reactie geko-
men op deze motie aangezien de
bevolking niet beter weet. Bo-
naire is zeer koningsgezind, al-
dus Sealy en derhalve kan iede-
reen zich er tevreden en geluk-
kig bij voelen wanneer Bonaire
onder Nederland valt.

Aubrey Sealy: "Nooit is er
echter op geattendeerd dat wan-
neer Nederland dit zou accepte-
ren (overigens heeft Nederland
zelf ook een eigen- beschik-
kingsrecht. Red.i dat Bonaire
dan een soort provincie van Ne-

derland zou worden. Dan is het
uitmet de nietkloppende begro-
tingen. Danwordter geenenkele
uitgave naast de inmiddelsgoed
gekeurde begroting geaccep-
teerd. Als Bonaire provincie
wordt van Nederland danzijnwe
nog verder van huis. Dan im-
mers kan er van directe inmen-
ging gesproken worden op alle
bestuursbesluiten.

AUBREY F. SEALY
...overheidfaalt...

FINANCIERING
Dot wordt groots aangepakt

aangezien de stichting oproept

tot hetgevenvan donatiesdie lo-
pen van vijfduizend gulden of
méér tot wat meeraanvaardbare
bedragen als vijftig gulden. Het
eerste jaar aldus het
stichtingsbestuur is uiteraard
het duurst omdat er totaal niets
is. Er dienteen behoorlijk infra-
structureel plan te komen voor
de bouw van kennels, een ade-
quate omheining terwijl in
eerste instantie eveneens ge-
zorgdmoetworden voor voeding,
medicijnen en onderhoud. Dat
vergt een bedrag van rond hon-
derdduizend gulden, aldus voor-
zitsterLynn Tijssen.

MOEILIJK
Daarom is het ook zo moeilijk

vindt de voorzitter van de KvK
om een oordeel tevellenover een
komende staatkundige struc-
tuur, als in feite niemandprecies
weet wat het een en ander gaat
inhouden. In een van de laatste
besprekingen van de commissie
staatkundige structuur werd
naarvoren gebrachtdat hetniet
nodig is dat debevolking gekend
werd in de toekomstige staat-
kundige structuur aangezien dit
een louter politieke zaak is;
althanseenzaak diedoorpolitici
beoordeeld zal worden. Sealy
noemt dit ernstig, vooral omdat
tot op heden noch hetBC noch de
oppositie duidelijk hun mening
hebben gegeven over wat zij ei-
genlijk voorstaan.

TenslottezegtKamer- voorzit-
ter Aubrey Sealy dat het boven-
dientijd wordt datdepolitici zich
nogmaals gaan buigen over dein
1973 ingediende motie over de
staatsrechtelijke banden met
Nederland. Deze motie is nu in
een status quo en het is devoor-
zitter van de Kamer van Koop-
handel van Bonaire niet geheel
duidelijk of deze motie uitslui-
tend dient om tegenover andere
gesprekspartners een stok
achter de deur te hebben.

Nieuw opgerichte stichtingDierenasiel:

Hondenprobleem
niet nodig

KRALENDIJK — Hoewel
deenkele jarengeleden opge-
richte Stichting Dierenasiel
opBonaire alspoedig terziele
was gegaan, is er ditmaal een
tweede poging ondernomen
om tot een aanvaardbaar on-
derkomen voor dieren te ge-
raken. Het initiatief is van de
dames Tijssen, Gerharts en
Rood diezichgesteund weten
door deoverheid en de dienst
Landbouw Veeteelt en Visse-
rij (LVV).
Dat een dierenasiel op Bonaire
bittere noodzaak is mag wel be-
kend heten, nude overheidvia de
politie al verschillende malen
heeft aangekondigd dat loslol
pende honden zullen worden af-
geschoten. Dat is inmiddels ook
ree #ds gebeurd. Niet alleen bren-
gen deze dieren zonder eigenaar
overlast bij bewonersvan Bonai-
re maarrichten ook daadwerke-
lijk schade aan onder deveesta-
pel, met name de geiten. Een bij-
komend proßleem, datvooral de
teven telkens weer opnieuw een
aantal nakomelingen krijgen,
die de aantallen loslopende hon-
denaanzienlijk vermeerderen.

De driedames diehet bestuur
uitmaken van de stichting Die-
renasiel, voorzitster Lynn Tis-
sen, vice- voorzitster Julia Ger-
hartsen secretaresse Lous Rood
hebben van de overheid gedaan
gekregen, dat nabij de LVV en
hetverblijfvan deaangetrokken
Bonaireaanse dierenarts een
stukje grond is verkregen, waar-
op een nieuw dierenasiel annex
dierenkliniekkan worden opge-
trokken. Uiteraard is de eerste
stapvan dedames na deontvou-
wen plannen te zorgen voor de
nodigefinanciën.

BESTE VRIENDEN
Met nadruk stelt het bestuur,

dat dieren en vooral honden ge-
rekend moeten worden tot de
beste vrienden van de mensen,
maarbovendien zal er ook reke-
ning gehouden moeten worden
met de toekomst van het toeris-
me van Bonaire. Een groot ge-
deelte van het inkomen van het
eilandgebiedkomt uit hettoeris-
me en datbetekent dat Bonaire
zich niet kan permitteren om de
toeristen te confronteren met
loslopende honden die vrijwel
uitgehongerd zijn een brokje
eten trachten bijeen te scharre-
len in debuurtvan restaurants
en op hotelterreinen. Een van de
voornaamste doelstellingen van
de stichting Dierenasiel is te
trachten een onnodig probleem
te voorkomen.

BANGKOK —Bij een busongeluk
in Thailand zijn zeker 50 doden ge-
vallen en 11 gewonden.Het was het
ergste verkeers- ongeluk dat er zich
ooitvoordeed. In debuszaten 70 men-
sen.Hijreed doordebetonnenrailing
van een brug in het districtGhainat
enstortte toenin een rivier.De mees-
te dodenvielen doordat men niet uit
het gezonkenwrak kon ontsnappen.

Van 24 april tot 1 mei

Gratis steriliseren van
honden en poezen

KRALENDIJK — Een uitste-
kend initiatief van de nieuwe
stichting Dierenasiel Bonaire
(SDB) is de mogelijkheid om
teven en reuen en poezen en
katers te laten steriliseren
dooreen arts. Deze behande-
ling is gratis.

De sterilisatie van deze huis-
dieren behoort tot een van de
voornaamste doelstellingen van
het Dierenasiel, aangezienmaar
al te vaak — hetzij door on-
achtzaamheid hetzij omdat men
geengeld wilbesteden voor inen-
ten—teven enpoezeneen aantal
jongenwerpen. Loslopende reu-
en en katers zorgen er welvoor,
dat de vrouwelijk dieren be-
vrucht worden en voor de eige-
naar— voor zover het beest geen
zwerfkat of loslopende hond is —is de dierangezins- uitbreiding
niet altijd een bron van ge-
noegen.

UNIEKE GELEGENHEID
Temeer daarmen lang niet al-

tijd weet wat men met deze die-
ren moet doen. Om alle proble-
men tevoorkomen is hetzaak om
de dieren te steriliseren, want
dan kunnen er geen nakomelin-
gen meer komen. De stichting
heeft nu een uit Amerika af-
komstige dierenartsbereid ge-

vonden om gedurende zijn één
weeks verblijf op Bonaire, alle
aangeboden honden en katten ;
gratis te steriliseren.Dat zal ge-
beuren in de week van 24 tot eni
met 30 april. De SDB noemt dit
een unieke gelegenheid om een I
probleem in te dammen. De
noodzakelijke lichte operatieve |
ingreep^al verricht worden in :
een apart gebouw van Sorobon
Beach resort. Daarvoor moet wel
een afspraak gemaakt worden
met de voorzitster van de SDB
Lynn Tissen en dat kan via tele-
foon 8164.

Faturn-directie
KRALENDIJK -Tijdens een

receptie in Flamingo Beach Ho-
tel zal het verzekerings- bedrijf
Fatum N.V. de nieuwe directie
voor het Caribisch gebied voor-
stellen. Met ingang van 1 mei
1988zullen datzijn deheren mr.
A.A. Vermeulen, de vice- voor-
zitter C.J. Hilgersom, en een
drietal directie- leden namelijk
de heren S.C. Bakmeijer, E.C.F.
Butoten M.Dania.Er isook gele-
genheidomkennis temakenmet
de medewerkers van Fatum in
buitendienst, de heren N. Mo-
ron,^. Thüm en R. de Bloeme.

>> stpckmarket <<

AMSTERDAM TCDAÏAS OF APRIL 12,1988.
Aegon 76,00 KIM 36 30Pimld 72,00 Meneba 102'oOA*2o 108,60 Ehilips 2950Cred.lyon. 48,00 Royal Dutch 23230Fokker 24,00 Telegraaf 27000Gist.Broc. 34,10 Unilever 11470Helneken 133,80 Index 252^20

NEW YORK STOCK EXCHAN3E
Abbott labs. 50 1/8 + 11/8 IBM 113 5/8 + 4 1/4American Exp. 26 1/8 + 1 ITT 47 l/2 + 1/4Apache 8 5/8 + 3/8 Johnson SJ. 82 5/8 + 1 1/2Am.Tel.4 Tel. 27 7/8 - 1/8 McKesson 33

/B t* yl
Smoo° 79 + 3 1/2 Merdc s Co. 165 3/8 + 3 7/8Anheuser B. .32 1/8 unch Minnesota Mng 6 2 3/8 + 1 3/4Becton Die*. 56 1/2 + l 3/4 l*_bil Corp. 48 1/8 +1/4 ■Ca_r{fcell S. 29 3/8+ 5/8 htonsanto 84 3/8+ 1/2Chrysler 24 5/8 unch (CR Corp. 6 0 5/8 + 2 5/8Citicorp 20 + 1/8 Norf.South. 29 4/8 + 1 5/8CocaCola 39 1/8 + 3/4 PPG Irrius. 42 1/2 + 1 3/8Diebold 42 3/8 - 3/8 Philips IreJ. 20 7/8 - 1/8Digital 83. 107 7/8 + 3 1/4 Placer D.M. 13 1/4 + w 8Dupont 87 1/4 + 1 3/4 Northrop Corp. 30 3/4 - 1/8East.Kbdak 42 + 1/4 Pac.First Fin. 12 7/8 - 1/4Exxon 44 3/4 + 1/4 Pfizer 57 1/4 + 3/8Figgie 'A' 64 ufich Hielps Dodge. 44 . urlCh
Firestone 79 3/8 + 1/8 Philip Morris 90 7/8 - 1 1/2Fluor 19 1/4 + 1/8 Quaker 47 3/8 + 3/4Genl.Electr. 42 3/8 + 5/8 KIR Nabisco 51 7/8 - 1 3/8Genl.Motors .75 3/8 + 1 1/8 Sara Lee 40 1/4 + 5/8Gulf & West. 79 1/4 + 3/8 Shell Trp.Tr. 80 5/8 + 2 1/4Hecla Mng. 13 5/8 + 1/8 Southern U. 6 1/2 - 1/8Hilton 90 1/8 - 1/2 Unisys 35 1/8 + 1 1/4Hcmestake Mng. 14 7/8 + 3/8 Unocal 39 1/8 unch

DCW JCNES
Industrials 2095,99 + 33,82
Transportation 879,48 +5,23
HEWER.
CLOSING MARKET COMMENT APRIL 11,1988.
INVESTORS HOWEVER, OPTED TO SUPPORT STOCKS AS A FIRMING
TREND EVOLVED DURING THE LAST HALF HOUR OF TRAOING TO
CLOSE THE MARKET SLIGHTLY HIGHER WITH THE DJIA AT 2095.99
UP 5.80 ON DECREASED VOLUME (-14 PCT) OF 146.4 MILLION SHARES.
SIMILAR PERCENTAGE GAINS WERE RECORDED BY THE S"P 500 (".73)
AND THE NEW YORK COMPOSITE (".44). SECONDARY MARKETS PERFORMED
BETTER THAN THE BLUE CHIPS ON BALANCE, AS THE AMERICAN EXCHANGE
COMPOSITE ADVANCED 3.20, THE NASDAO COMPOSITE ROSE .69,AND THE
VALUELINE INDEX ADDED 1.28.

IglfJ MAM110 & < IJIUIiI/S BANK N.V.
P^Q INVESTMENT DEPARTMENT
«5^ tfj For further information call

VêiÊ^LW Tel. 612511 612991/612294

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANK VAN DE NEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIGOPDINSDAG 12APRIL 1988EN TOTNADER
ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 180
CRN DOLLAR 1.415 1.435 1.455
PNDST6RLING 3.235 3.29 3.35
N€DGLD 93.59 94.31 95.11
BOLIVRR — — _
ZUU FRANCS 127.23 127.95 128.75
FR FRANCS 29.88 30.98 31.68
DUITS6MRRK 105.16 105.88 106.68
SURGLD —. 100.07 102.59
ITLIR6 1.10 1.40 1.46
AR FLORIN 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 12APRIL
1988 EN TOT NADER ORDER.

9.75 % OBUGATIÉLCNING6NP€R 85/89 99.40
13 % OBLIGATI€L£NING€N P€R 86/90 103.48
12 % OBLIGATI€L€NING€N P€R 88/92 103.38
10.5 % OBLIGATIELENINGEN P€R 1988 100.03
10.25 % OBLIGATI6L6NING6N 1986P€R 1990 99.73
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.40%.
DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

/ *3?fqnCO mDUSTR,BI DE «CnEZUEIB
VÉ-Ejfe maakt de wisselkoers bekend

7
van de BDLIVAR, geldig tot

WOENSDAG 10.30uur

Cash AANKOc2eP
qUe VE«»g?OP

; 5.30 5.50 6.50

! DINSDAG 12 APRIL 1988

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID
MEDICIJNEN

198'mum pri'zen eiland9ebieden BONAIRE en CURACAO, ingaande 12 april

l fab./merk kleinhandel consument
n^lin Monstard H.M., U-100-10CC NOVO ’.24.29 ’.30.36 ( +0.37)
'"sulin Actrapid H.M.. U-100-10CC NOVO ’.24.29 ’.30.36 ( + 0.37)**V"n Actrapid, U-100-10CC NOVO ’.12.14 ’. 15.18 (-0.57)lr*suiin Lente M.C.U-100-10CC NOVO ’.21.75 ’. 27.19 (+0.26)

b°0r informatie betreffende hoogst toelaatbare prijzen gelieve tel. 613297 op te

De Minister van Handel, Industrieen
Werkgelegenheid.

AMIGOE 11



AMIGOE DINSDAG 12 APRIL 19*

ZOEKERTJES

fniMSDAGS EN VRIJDAGS
tot 10 woorden
F550 /*f*\

Elk woord meer [ÓSÈk )
UITSLUITEND U^ÉS

//^K A CONTANT!

is looking for Z\\ Jf
A COMPTROLLER^^

Requirements:— Accountancy Education—Computer Experience
Responsibilities i.a.— Supervising and training of Accounting personnel— Preparing budgets and financial statements— Managing reporting.

I Send application-letter with "Curriculum Vitae" to:
The GeneralManager
TRUPIAL INNHOTEL
EdzelN. Fillet.

MACINTOSH COMPUTER,keyboard, mouse, external dis-
kdrive, imagewriter printer en
software o.a. basic, games, spre-
adsheet, database management
system, wordprocessor, grap-
hics. Vraagprijs ’.1.800,-. Tel.:
615814 na 17.30 uur.

LADA NIVA (Jeep), bjr. '81,
vraagprijs’.3.800,-. Kaya NechiPieters 34 (Jongbloed) na 17.00
uur, overdagtel.: 78200 tst. 322.
GOED ONDERHOUDEN Pon-
tiac Phoenix, bouwjaar 1982,
51.000 km, prijs ’.9.650,-. Tel.:79263..LADA STATIONWAGON, mo-
tor 1500,5 versnellingen, bouw-
jaar 1987. Tel: 89167.
WEGENS VERTREK: Lada Sa-
mara, bj. '87, 30
april '88. Tel.: 75784 (h) of
615555 (w).

2 NIEUWE EXCLUSIEVE
porchsets. Simonis. Tel.: 72940/
613955 (w).

SUZUKI JEEP Hardtop, 1300
cc, met airco, i.z.g.st., ’.13.000,-
-en een studiepiano, antiek mo-
del, ’.2.000,-. Tel.: 370134.

TOYOTA COROLLA '85, airco,
i.z.g.s; Toyota Celica, ’.2.950,-.
Tel.: 75476.

STOOF; SNELWASSER; gordij-
nen. Kaya Kokolishi 29.

COMPUTERAPPLE He.Porya-
ma tel.: 625507 laga bo oferta.

GEMEUBILEERDE EENPER-
SOONSFLAT in goede buurt.
Tel.: 73910.

RUIM GEMEUBILEERD ap-
partement, airco en telefoon,
’.475,-. Suffisantweg 52 (achter
Comwest). Tel.: 85071.

fBASISKENNIS
BOEKHOUDEN

schriftelijke cursus
Duur.- 3 maanden

Inschrijving: do. 14 en vrij. 15 april
17.30-19.00 uur, Lok. 40.

RADULPHUS
COLLEGE

Telefonische informatie 612071 j

/?
(Reis gerust ]
met
CTC travel
tel: 616811

ey-BB2ooj
CLIMA CARS

■^"^b ~^ai*^mmmmmmW^m^m»W J:~V- -aüto^rcondltioning. ■ Her'st IA - Tel. 672059 Sto. Rosa !
_*i~i~ ~>r\r>n ruuuuuM^M jtfw~M*»Or~__f*_r*M**»**i'~M~ii~i <

NED. GEZIN zoekt oppashuis, 9
juli - 6 aug., eventueel wo-
ningruilmogelijk. Tel:80025 na
19.00uur.

GEMEUBILEERDE APPAR-
TEMENTENmcl. water, electr.,
gas. Ponton. Tel: 41852 (Wou-
ters).

TE KOOP
Ruim representatief

HUIS
Degelijk gebouwd

2000 nr eigendomsgrond, be-
plant met vruchtbomen,
prachtig uitzicht op het Spaan-
se Water.
Voor meer informatie:

Tel.: 673501
tussen 16.00en 20.00 uur.

Q^eïW Boutique _\_\\É^__\\\\k
heeft ontvangen een E

leuke collectie van B"W

St. 3£oópital
Bij 't St. Rose Hospitaal is erplaatsings mogelijkheid voor

DRIE (3) VERPLEEGKUNDIGEN
met ruime ervaring

Sollicitaties met vermelding van referenties worden inge-
wacht aan: 't Hoofdvan de Verplegingsdienst.
ADRES: ST.ROSE HOSPITAAL

POSTBUS 217,
PHILIPSBURG,
ST. MAARTEN N.A.V- 12 __y

KAS TE NA PAIRA
j kuater kamber, dos tualèt, èts., riba tereno propio 910m2.

Rooi Catootje - Ixoraweg Kavel 47
Fis. 105.000,- inkluso bentana èts.
Banda didje tereno bashi' ’. 47.000.-.

iKlllY.C.riC<lßeal Estate Company;
Tel.: 615174 oranan di trabou
Tel.: 53822 despues diatardi.

Wmmmmmmmamma^mmmmaMmammammammmmammammammmmmammmm^" """"

// I
JW Weekly Sailing From

MIAMI
Wt Please contact:

___?TSr Caribbean Cargo Services N.V.
tël.: 672588/671566 fax.: 674366

'mmmmmm?mmT^mmmmmmmmmmmmmm"■"■mmm**mmmmm»*m*m*mm"^■-____—

K EILANDGEBIED CURACAO

Zoals aangekondigd, zal er elke week een publicatie
verschijnen van arbeidsplaatsen, waarvoor een ver-
zoek is ingediend, ter verstrekking van een werk-
vergunning aan een niet Antilliaan.
Het gaat om de volgende arbeidsplaatsen:
— 2 Chefkok;
— Accountant;
— Electronisch ingenieur;
— Fabrieksconstructiewerker;
— Inwonende dienstbode;
— Inwonende dienstbode/gezelschapsdame;— Kok;
— Assistent accountant;
— Werktuigbouwkundige;
— Radioloog;
— Chemisch ingenieur;
— Materiaal technoloog;
— Advokate;
— Assistent accountant;
Indien u zich geschikt acht voor één van deze
funèties, gelieve zich persoonlijk bij de Dienst
voor Arbeidszorg, Penstraat 32 te melden of via
telefoon 613022 toestel 38 te bellen.
Afd. P.R.

GJZ% > C/ / Riant uitzichtoverhetSpaanseWater LiVll_Kyr.l.lJ_-V dvtfrsJ / \ f*n r\c» *_*_»_> K>r?«»__._~v__^ w4-_v«_~__:_-.A._fr M*. «.__%"_.Aw^s/j / \ *Mue.i«e_._nrivesportfaciliteiten,wan- I
/ '^SS^J / I s_yZ' \ Spaden, beschermde groengebie- I

jM//yyy^fa / / "&*^ \ <*en» BIJQ gelegenheid, speelruimte I/wv/yy_^^^ / ■ o-^^sbX VOorkindcrcn' recreatiegebied voor I
/ ■ al,een3el>niikdoorbewonersvan Vil- I

\ëS^J_\lST^Ï_^^ metmeetbrief

\ \Ls*S—\"/^!^?P;7 ® S^Stek^ft J^^fc—//—T—7l \ \^ _m*"^~^l Allekavels
I 1 \\T»J—A^lJ^V^Z/ wWi^feé^* Jm^/7^m^h»L \ X^^^-fL \ wordenbouw-®?ne^°^;U\ Y---*-^ rijp opgeleverd

vSKSI / Pt- \>>OT<^p^>Éh^Sff*ff<f^CrQm^\ üSSSaüT"
móotet gelegd ■/r?^J~ //T<Zfc"Pf^È^LT^s^^^ É^^__. CTTV25—1 aansluitingenverkavelings-W Z / "»Sfc__L/» / 7"SC/",7r @§§ W /^IESZ „V*-'«^ J voorwater,
plan, op cv- ■ r^jf"Av*^>« Z />S-®É^ e,ektra en tele"

1 «. ÉII^S^J-r^H^J-T IV"/ *£/ ’ vandttfraale
BUKONTAMTE I V /TSL M*"»*/ Z Jfc^AW , «f*^©CPE-JILL *Sl^>-L_»:7—W^J proJektlslnvoJ-
ßETAUNG \V //^Uu>^./Y\T£_J&^ 'e9an9'

FinPMnniUIQTPRRPIM ERIC J.WORMGOOR wfiflwCIUCnUV/iVIO I CHIIEIIM Majsweg-6/Cemto rys/ffiy
EEN VEILIGE BELEGGING. [te1:77003/70202/70818 | ||pF woKSu

__________ ;< GESTUURD.

iCursus Zuuangerschaps Begeleiding W-*SÊÊ.
z0.1.v. bevoegde fysiotherapeuten iTgi^
-V. Duin -J. de Miranda~ __m__ -

g|^ Voorinformatie: Te1:84763
m^jj-9.00- 12.0015.00-17.00

amamama\__y\mm\\wM Na 18.00 72299-73155

VILLAPARK SORSACA
Rustige buurt dichtbij stadscentrum.
NOG ENKELE KAVELS VERKRIJGBAARbouwrijp met aansluiting voor water, stroom en telefoonBijzondere gunstigebetalingsvoorwaarden,waargeen enkele hy-
potheekbank tegen op kan. y

80% financiering mogelijk. U kunt onmiddellijk beginnen met debouw. Geweldige investering.
I Koop nu
I Voor ml.: tel. 671423.

& EXCLUSIEF
Ir als eerste buiten Nederland hebben wij boekjes, doosjes Hj1/ metzeepjes en geurtjes van VERA de MUIS, getekend \lus door Marjolein Bastin. /S

II iknxA^rte- i
(b^\ JanNoorduynwegl2. (V

t*a______t____Ma«««****'*A*A*****a«____M____M______i_M_M

VERHUISD
i (/!//= —-Trv HOODTENTS

I / J/X --~4 CAPOTINAS
yU-a^^^^S^ MARKIEZEN

Zonwering en Airconditioning —tel.: 74815
United Energy Management
Centro Commercial Antilia 4

warawamajmmmmmaajmm^m^^^m^ama^mam^amammmjmmmmmjmmmm^mmtmrmmjé

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wl]
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Woensdag 13 april 1988

vanaf 09.00 t/m 16.00uur.
GedeelteKaya Shers - gedeelteKaya Sakadó.

bOlkodela^
mËÉÊÊÊfn Sfituüria/o cü &ia/iaM dmv fêtnejiaiióa ita JCbMoti -j-

Sede: Landhuis Steenen Koraal

Direktiva di Sitek ta organise vn charla riba:

"INNOVATIE EN KWALITEIT
VAN HET ONDERWIJS"

NAENKARGO : Sr. Drs. H. Jacobs
FECHA : 12aprel1988
ORA : 19.30'0r
LUGA : Sededi Sitek, landhuis KuraPiedraIDIOMA : Hulandes.
Sitek ta invita komunidat pa asisti na e anochi interesante
aki.

Direktiva di Sitek.

Alles ophetgebied van
M bevestigingsmaterialen
Jfl* engereedschappen.

*^Fe Jt nii'fiMii"» ****^ ***** 1*A vw" ■ ■*-■

CARIBBEAN FASTENERS N.V.
INDUSTRIETERREIN (achter Maduro Plaza)

TELEFOON 76227 - TELEX 3408
Ook op zaterdag GEOPENDvan 9-30-12.00 uur.
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	WILLEMSTAD – Gezaghebber Ronald Casseres heeft het wapen van Curagao overhandigd aan P.C. Klein, een inwoner van Willemstad in Noord- Brabant. Nederland. Het echtpaar Piet en Adri Klein is zaterdag met de s.s. "Rotterdam" de haven van Willemstad binnengevaren. Zij hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om toenadering tussen de beide steden te zoeken. Als geschenk aan de gezaghebber is behalve een boek over Willemstad, ook een schilderij van een neefvan mevrouw Klein, AA. Dekker, overhandigd. De burgemeester van Willemstad ontving op zijn verjaardag een telefoontje van de gezaghebber, waarin hij zijn felicitaties overbracht. Klein sprak de hoop uit dat dit de eerste stap is om de beide steden dichter bij elkaar te brengen. In de toekomt», denkt hij aan een mogelijke culturele uitwisseling tussen beide steden. Foto: gezaghebber R. Casseres (l) en P. Klein (r).
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	WILLEMSTAD – Onlangs hebben in de VIP- room van het Plaza Hotel de onderhandelingen plaatsgevonden tussen de Belgische en Antilliaanse delegatie betreffende het culturele samenwerkings- programma tussenßelgiëen de Nederlandse Antillen voor 1988,1989 en 1990. Het samenwerkings- programma omvat zowel wetenschappelijke als culturele aangelegenheden die gedurende de geldigheids- duur van het programma aan de orde zullen komen. Op het gebied van onderwijs en wetenschappen zullen aan beide partijen studie-, specialisatie- en navorsings- beurzen ter beschikking worden gesteld. Ook moeten etno- musicologisch onderzoek en taal- onderzoek de nodige aandacht krijgen. Binnen dit kader zullen deskundigen ter beschikking worden gesteld. Op het gebied van cultuur zullen beide partijen informatie uitwisselen over literatuur, musea, toneel, dans, film, beeldende kunst, muziek en televisie. Op het gebied van.podiumkunsten zullen tevens de nodige uitwisselingen plaatsvinden, waarbij echter het accent zal komen te liggen op activiteiten die het karakter van diepte- investeringen hebben. Foto: vlnr. Ernest vanß uynder (commissaris- generaal van In ternationale Zaken), Rudy Naaldijk (directeur van het Departement van Onderwijs) en Paul Berckx (administrateur- generaal voor Onderwijs en Permanente Vorming).


