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Nieuws in vogevlucht

Washington-Hetvs- fregat
SamuelRoberts liepdooreen ontplof-

I ' lr>gonder waterin dePerzischeGolf
?jhade op. Er vielen 6 gewonden.! inneemtaan dathet een mijn was,
*elke een grootgat in dekiel veroor-
| De VShebben 29 schepen in

"j0 buiten deGolf. Eerderwas gemeld
?at 41 mijnen waren vernietigd in
[tet gebied waar het fregat werd ge-
troffen.

*****i NAPELS — Bij een autobom-ex-
! P'osie in de buurt van een bar voor
! in Napels vielen don-

avond 5 dodenen 17 gewon-
!*e&,onder wie 2 Italiaansedamesen

VS- officieren. De bom had
Waarschijnlijk afstand- bediening.

dat ogenblik waren er zon 60
Amerikanen aanwezig. Woensdag
*as nl een torpedonopot-jager in de
"aven aangekomen.

TELAVlV—lsraels premier Sha-
*'r isbereid SU-Buitenland- minis-
*rSjevardnadze uitte nodigenvoor

bezoek aan Israel,maar danmoet
"ten welzekerzijn datMoskou dein-
flatie aanvaardt. Moskou wil een
j^tievere rol spelen in de Middenposten- problematiek. Israel her-
?acht donderdag de moord op 6 mil-
j^njoden doorde Nazi's. Veel Israe-
'lsche jongeren gebruikten de her-
?enkingom dePalestijnse opstandin
71 perspectief van de Holocaust te
Waatsen.

*****
f CAIRO—Eeninternationalecon-
etentie is de enige manier "om een

Rechtvaardigde en omvattende
,Vrede in het Midden Oosten" te rea-geren, zo menen Egyptes president

Mubarak en Jordanie'skoning Hu-
Aan deconferentiemoetende 5

J^rmanenteVeiligheidsraads- leden
Welnemen en allepartijendiebij het
Jpnflict betrokken zijn, inclusiefdepLO.

ISLAMABAD — President Ziayan Pakistan meent dat de explosie
'n de munitie- opslagplaats het ge-
I °lg was van sabotage. Daarbij vie-
len 100dodenen 1.100gewonden.Hij
'"temdegeennamen.Eerst was sabo-

ontkend.
JOHANNESBURG — In het

£entrum van Johannesburgwerdeen
Ware explosie gemeldbij hethoofd-

P°stkantoor maar de politie dacht
at de aanslag bedoeld was voor het
tadhuis dater tegenover ligt. Er de-?en zich geen persoonlijke ongeval-
efi voor. Op 17 maartwaser ook een
,*Plosie, met 3 doden en 16 ge-
*°nden.

JSLAMABAD/GENEVE — Bij
*J* aanslag van het Afghaanse ver-, t zijn aan de vooravond van de on-
?J*tekening van het Afghanistan-

3SU-adviseursgedoodop de
arkt in Kabul, waarbij ook doden

,le'en onder de markt- gangers. Na
onderhandelings- rondes gedu-

bde bijna 6jaarwashet donderdag
t°ver dathet akkoord tussen Pakis-
vatl enAfghanisatenondergaranties, an deVS en deSUkon worden gete-
end. VN- bemiddelaar Cordovezzei

vat "een stuk papiergarandeert geen
i fede". In denabije toekomstzalblij-
-7n ofhet akkoord inderdaad leidt
' heteindevan de oorlog.

*****— Na de onderteke-
v'ngvan het Afghanistan- akkoord
B.erwacht men een oplevingvan de
7'jd, omdat hetverzet het akkoord

Dit kan uitlopen op een bur-
jrr-oorlog. Aan beidekanten zouden
®Partijen delaatste tijdvan militai-

o, .versterkingen zijn voorzien dooru enVS.

ISLAMABAD — De Afghaanse
l in de Pakistaanse
l^ttipen zijn bezorgd over hun toe-

list, vooral omdat menbang isdat
i etl door Pakistan verplicht wordt
p*^g tekeren naar hetvaderland. In
vlasistan zijn 3 miljoen Afghaanse
Wentelingen.

(■ü ARIJS — Syrië stelteen ultima-
la'l^00 devrijlatingvan de buiten-
,fders die nog worden vastgehou-
i lmLibanon, zo zei de Syrische za-

fman Adham, die in het verleden
0r Frankrijk bemiddelde bij Da-

s en die in nauwcontact staat
o *\Syrië. Troepen hebben Bayrut
f? 18lngelden zullen"militaire maat-
v *>el n" nemen tegen bolwerken
al fundamentalisten,
Hipt vastgehouden Fransen niet
frinl 6611wor<*en vrijgelaten.Voor mei
Rii ien°°k a^eanderebuitenlandse6'J2elaars vrijkomen.

JONDEN— De olieprijzen trok-
v Ü donderdag op de internationale
W 6"mar^t weer wat aan- De Me-

rgrijkste Europese oliesoort Brent*eg van 16,53 tot 16,65 dollar.

DP-raadslid:
Afbraak of
renovatie
'La Corona'

WILLEMSTAD — Het Ei-
landsraadslid R. Koster (DP)
heeft in een brief aan het Be-
stuurscollege gevraagd om spoe-
dige maatregelen te treffen, zo-
dathetal geruimetijd leegstaan-
de gebouw 'La Corona' bij het
postkantoor te Punda of gelijk
wordt gemaakt met de grond óf
wordt gebruikt voor de verkoop
van souvenirs.

Hij schrijft, dat het gebouw
volgestort wordt met vuilnis en
dat de stank die daardoor wordt
verspreid, onhoudbaar is gewor-
den.Koster wijsterop, dattoeris-
ten regelmatig 'La Corona'
passeren. In hetkader van dere-
novatie- plannen van de bin-
nenstad, acht het raadslid het
wenselijk dat er spoedig iets
wordt ondernomen.

Spoedig einde vliegtuigkaping niet in zicht
Kapers en Kuwayt wijken
niet van hun standpunt
ALGIERS — Er is geen en-

kel zichtop eenspoedig einde
van de kaping van deKu-
waytse Boeing 747, die al
sinds vorige week dinsdag in
de macht van een aantal ka-
pers is. Gisteren hebben zij
een passagier vrijgelaten,
omdat hij aan boord van het
vliegtuig niet geholpen kan
worden aan de suikerziekte
waaraanhij lijdt.

Vanaf het begin weigert de
regering van Kuwayt te onder-
handelen over, laat staan in te
gaan op de eisvan dekapers, dat
zeventien van hun geestverwan-
ten uitKuwaytse gevangenissen
ontslagen worden. Zij zitten in
het emiraat langdurige gevan-
genisstraffen uit (drie zijn er ter
dood veroordeeld) wegens aan-
slagen in 1983 op onder meer de
ambassades van Frankrijk en de
Verenigde Staten.

Na de vrijlating van dezeven-
tig-jarige suikerzieke passagier
uitKuwayt (de Algerijnse radio
laat hem overigens zestig zijn)
bevinden zich nog 31 gijzelaars
aanboord van het vliegtuig. Dat
dekapers niet van zins zijn hun
actie op te geven, blijkt uit ecu

verklaring die zij gisteravond
aan de verkeerstoren in Algiers
hebben voorgelezen.

Daarin staat ondermeer: "Wij
proberen devrijlating teverkrij-
genvan onzebroeders inKuwayt
dieeen slag hebben toegebracht
aan Amerikaanse en Westerse
belangen, die derijkdom van Is-
lamieten plunderden en hun
woorden verdraaiden. De inter-
nationale media, die Amerikaachter zich hebben, noemen ons
terroristen. Amerika stichtte Is-
raël enhelpt het op elke manier,
ook bij wat Israël doet inhetvoorIslamieten heilige Jeruzalem,
maar zij zijn geen terroristen.Amerika ontvoertburger- vlieg-
tuigen boven de MiddellandseZee, maar zij zijn geen terroris-
ten. Maar als één van onze men-
sen in actie komt, dankrijgt hij
depriemende vinger van de hele
wereld opzich gericht. Wij heb-
benerbehoefte aan teverklaren,
dat wij mensen met beginselen
zijn. Alwillen wij dezemethoden
niet gebruiken, wij zeggen
duidelijk, datwijniet aarzelenin
onze eisen voor de vrijlating van
onze zeventien broeders in Ku-
wayt, wij doen geen water bij de
wijn ook al is deprijs hoog".

De verklaring was onderte-
kend met "het vliegtuig van de
martelaren", met het volgende
P.S.: "Welterusten. Dit isvoor de
openbare pers.Wij hopener mor-
genover te kunnen lezen".

Naar uit veiligheidskringen
in Bayrut verluidt, is dekaping
het werk van leden van de in Li-
banon actieve pro-Iraanse Hez-
bollah (partij van god). Alsbrein
achterdekaping noemt eenhoge
Islamitische veiligheids- functi-
onaris inBayrut een pro-Iraanse
Islamitische activist met de
naam Imad Fayez Muqhniya.
Deze zou zich in de Iraanse stad
Mashhad bevonden hebben toen
de Boeing op 5 april gedwongen
werd daarnaar toe te vliegen.

Iran heeft tegengesproken,
dat het dekapers geholpenheeft,
onder meergisteren nogbij mon-
de van Kamal Charasi. Dit lid
van dehoogste defensieraadvan
Iran verklaarde-voor de
Westduitse televisie, dat zijn
land vliegtuig-kapingen veroor-
deelt. Maar een gijzelaar, die in
Larnaca de vrijheid herkreeg,
heeft later verklaard dat de ka-
pers naar het scheen machine-
geweren hadden gekregen na de
landing in Mashhad.

VVD-vragen over
inreisverbod
voor Hafkamp
DEN HAAG—DeVVD-Ka-

merleden Bolkestein en Keja
hebben aan de Nederlandse
minister drs Hans van den
Broek van Buitenlandse za-
ken schriftelijk gevraagd om
opheldering over een inreis-
verbod dat Suriname zou
hebben opgelegd aan een
journalistvan de Wereldom-
roep.

Het gaat hierbij om de Neder-
landse journalist Victor Haf-
kamp, die ook correspondent is
van deAmigoe, die toenhij ophet
punt stond Surinamete verlaten
tot ongewenst persoon zou zijn
verklaard. Hemwerd gezegd dat
hij de komende vier jaar niet
meer Suriname zou mogen be-
treden.

De Kamerleden willen weten
of als reden is opgegeven dat de
journalist "rare verhalen over
Suriname had verteld". Zij vra-
gen of de bewindsman op korte
termijn om opheldering vraagt
inParamaribo en daarbij tevens
de nieuwe democratische ont-
wikkelingenbetrekt zoals Suri-
name die voorstaat. Tenslotte
vragen zij of dit incident ook ge-
volgen kan hebben voor toe-
komstige bezoeken van Neder-
landers aan Suriname en of de
ministerdit gunstigacht voor de
Nederlands- Surinaamse rela-
ties.

terd", aldus Lawson.
Voor nieuw onheilopdefinan-

ciële markten lijken de minis-
ters niet zo bang te zijn, ook al
heeft het IMF in zijn gisteren
verschenen halfjaarlijkse rap-
port duidelijk gewaarschuwd,
dat daterzal komen als deindus-
trielanden niet meer doen om de
onevenwichtigheden te ver-
minderen. Zowel Lawson alsBa-
ker legde gisteren vooral de na-
druk op de politieke ontwikke-
lingen.

Lawson ging zelfs over de
beurskracht van vorig jaarokto-ber te betitelen als "hetgrootste
economische non-event van het
jaar". Dat de val van de aande-
lenkoersenniet isuitgedraaid op
de verwachte inzinking van de
economische groei duidt op
kracht en geeft reden tot ver-
trouwen, aldus Lawson. Hij te-
kende daarij aan, dat hetuitblij-
ven van onheil te danken is aan
tijdige maatregelen van de in-
dustrielanden.

De ministers van Financiën
van de inüustrielanden en ont-
wikkelings-landen vergaderden
gisteren onder voorzitterschap
van ministerRuding in het Inte-
rim-comité van het IMF, het be-
leidsbepalende orgaan van het
fonds. Vandaag zal daarovereen
communiqué worden gepubli-
ceerd.

De effectenbeurs van NewYork is gisterenfors onderuitge-
gaan. De Dow Jones- index kel-derde metruim honderd punten
en wist maar net boven de 2000-
-grens te sluiten. Debeurs- baro-
meter, die de koers- ontwikke-
ling van dertig toonaangevende
industriefondsen weergeeft,
daalde 101,46 punten tot een
slotniveau van 2005,64. Directe
oorzaak van deze zeer zwakke
stemmingop Wall Street was de
bekendmakingvan zwaar tegen-
vallende Amerikaanse han-
delscijfers over februari eerder
op de dag.

De Newyorkse effectenbeurs
bleek gisteren de op vier na
grootste daling op een dag uit
zijn historie te hebben meege-
maakt. Alleen op 16 oktober,
'zwarte maandag' 19 oktober, de
maandagdaarna en 8januaridit
jaarwas de schade groter. Toen
leed de Dpw Jones een verlies
vanrespectievelijk 108,508,156
en 140 punten.

WALL STREET KELDERT, DOLLAR FLINK OMLAAG
Ministers van Financiën regeren lakoniek
Groot handelstekort VS
schokt financiële wereld

WASHINGTON — De grote industrielanden-hebben
gisteren vry laconiek gereageerd op de tegenvallende
cijfers over het Amerikaanse handelstekort en de
weerslagdaarvan op definanciëlemarkt. Verscheideneministers, in Washington aanwezig op de voorjaarsver-
gaderingvanhetInternationaleMonetaireFonds(IMF),
verklaarden dataan hethandelscijfer overfebruari niet
al te veel waarde wordt gehecht. Toch lijkt de scherpe
reactie van definanciële markten moeilijk terijmen met
hetoptimisme inhetcommuniqué, dat dezeven grootste
landen (G-7) minder dan een dag tevoren uitgaven.

De G-7 stelde woensdag vast,
dater vooruitgang isbij hetver-
minderen van deonevenwichtig-
heden in de handel (het forse te-
kort van de Verenigde Staten en
de grote overschottenvan Japan
en de Bondsrepubliek Duits-
land. Daarnaast werd grote wis-
selkoers- stabiliteit gesigna-
leerd.Gisteren werdbekend, dat
het Amerikaanse handelstekort
in februari is gestegen tot 13,8
miljard dollarna de voorgaande
drie maanden aanzienlijk klei-
ner te zijn geweest. De dollar-
koers daalde daardoor metonge-
veer drie cent en ook de aande-
lenkoersen gingenfors omlaag.

De Amerikaanse ministervan

Financiën, James Baker, ver-
klaarde dat aan gegevens over
een maandnietteveelbetekenis
moet worden gehecht omdat
handelscijfers op korte termijn
nu eenmaal grillige schomme-
lingen kunnen vertonen. Op
langere termijn is er volgens Ba-
ker wel degelijk een ontwikke-
ling in de goede richting. Ook de
Britse minister van Financiën,
Nigel Lawson, zijn Westduitse
ambtgenoot Gerhard Stolten-
berg en Bundesbank- president
Karl OttoPohl, lieten zich in de-
ze zin uit.

Zowel Lawson als Pohl beves-
tigde dat de industrielanden
gisteren grote hoeveelheden dol-

larsop dewisselmarkten hebben
gekocht om de koersdaïing bin-
nen de perken te houden. Law-
son sprak van een gecoördineer-
deinterventie.DeBriteminister
wistop een persconferentieze!fd
nog een positieve draai aan de
ontwikkelingen te geven. De ge-
zamenlijke interventie was vol-
gens hem een voorbeeld van de
uitstekende samenwerking van
de industrielanden. "Deze sa-
menwerkingis in devijfjaar, dat
ik minister ben, sterk verbe-

Vermoedelijk werk drugsmaffia

Kantoren twee kranten
in Ecuador beschoten

QUITO — De kantoren van
twee dagbladen in Ecuador
zijn met mitrailleurs bescho-
ten. Men veronderstelt dat
het een actie is van de
drugsmaffia.

Beschoten werden de kanto-
ren van Expreso en Extra, welke
kranten beide in Guayaquil ver-
schijnen. Expreso is een
ochtendblad en geeft als mid-
dagbladExtra uit.Expreso heeft
eind maart het een en ander ge-
publiceerd over de handel in ver-
dovende middelen en over de
aanhouding van wat naar men
aanneemt een volledige drugs-
bende was. Uiteindelijk gingen
toen elfEcuadoranen achter slot
en grendel evenals een Peruaan
terwijl toen nagenoeg tegelijker-
tijd in Spanjeeen partij vanvier-
honderd kilo cocaine boven wa-
ter werd gebracht, welke af-

komstug was uit Guayaquil.
Bij dc actie tegen Expreso

werd er in dcavoncuijke uren ge-
schotenvanuiteenvrachtwagen
welketegenover hetgebouw van
het kantoor stond. Kennelijk
heeftdezelfde groeplater ookEx-
tra aangevallen. Bij geen van
beide acties vielen er gewonden
of doden.Mengaaterbij dckran-
ten van uit dat mensen die ver-
bonden zijn met dcEcuadoraan-
se drugs- wereld dc actieop hun
geweten hebben omdat zij nietgelukkig zijn met dc aandacht
van dckranten voor het drugs-
schandaal.

Maar men houdt er ook reke-
ning mee dat er politieke motie-
ven hebben meegespeeld. Name-
lijk omdater politici booszouden
zijn met dc kritische beschrij-
ving van dc campagnes van dc
twee presidents- kandidaten, dc
sociaaldemocraat Rodrigo Borja
en dcpopulist Abdala Bucaram.

WAARHEID GEVAAR
Voor alle duidelijkheid laat

Expreso weten dathet uiteinde-
lijk gaat om een kleine minder-
heid. Voor hen is de waarheid
een gevaar. Dit neemt niet weg
dat we niet om politie- bescher-
mingzullenvragen, ook alzullen
wij de daders van de aanslagen
wel gaanidentificeren.Zo laat de
hoofdredactie weten.

Notariskantoor
mrEdgarLaclé

Geen uitstel
behandeling
faillissement

ORANJESTAD — Voor
het gerecht in eerste aan-
leg was gistermiddag de
voortzetting van de be-
handeling van de faillisse-
ments- aanvrage van het
notariskantoor mr Edgar
Laclé, zoals doorhet advo-
catenkantoor Hese /
Offringa aangevraagd
was namens een cliënte,
die haar erfenisgeld
(500.000 florin) niet kon
krijgen.

Verleden week was een week
uitstel gevraagd omdat getracht
werd de financiële problemen te
regelen. Gistermiddagkwam mr
Arie Swaen namens zijn cliënt
Laclé methet verzoekom uitstel
vanvier weken.

Derechter wees hetverzoek af
en stelde, dat uiterlijk volgende
week donderdag advocaat
Swaen zal moeten antwoorden.

In Brazilië
Als losgeld voor
ontvoerde zonen
1.2 miljoen betaald
RIO DE JANEIRO — Een

Braziliaanse handelaar heeft
1,2 miljoen dollar betaald
voor de vrijlating van zijn
twee zonen die ontvoerd
waren.

Na een week gevangen geze-
ten te hebbenwerden de jongelui
ongedeerd vrijgelaten. Het zijn
dekinderen van SalBrandalise.
Zij werden ontvoerd uit zijn wo-
ning te Videira, een plaatsje met
achttienduizend inwoners op
vijftienhonderd kilometer ten
zuiden van Rio de Janeiro. De
plaatselijke pers ging op het ver-
zoek van He ouders in om geen
ruchtbaarheid te geven aan de
ontvoeringtotdat hetlosgeld zou
zijn betaald.

Venezolaanse kermis in Is la Verde
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WILLEMSTAD- Gistermid-
dag is met deferry uit Venezuela
de eerste karavaan vrachtauto's
aangekomen met materiaal voor
een grote kermis in Isla Verde.
Vandaag kwam de tweede kara-
vaan op Curacao aan. Volgende
week vrijdag zal het 'Coney Is-
land'worden geopend.Dekermis
zal enkele weken open blijven.

Mi Popchi Suku
Vandaag begint onze grote
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MENSEN

In Genéve worden behalvepo-
litieke bijeenkomsten ook ande-
re beziens- waardigheden verza-
meld. Een aantal antieke auto's
bijvoorbeeld. In dit geval ging
het om een veiling van Sothe-
by's. Voor deze Cadillac Vl6Se-
ries 90 Ceremonial TownCar be-
taalde een onbekende koper zon
slordige 300.000 gulden.De wa-
gen had danook toebehoord aan
PAUS PIUS XII. Men beweert
dat de auto gekocht is voor de
nieuwe president van Afghanis-
tan. Deze zal, nu er een akkoord
in datzelfde Genéve getekend is
tussen de strijdende partijen,
ook een soort pauselijke functie
moeten gaan vervullen in zijn
land.

Prins JOHAN FRISO (19)
gaat in september studeren aan
detechnische universiteitDelft,
faculteit dar luchtvaart- en

ruimtevaart- techniek. Deprins
keert in juli terug van een twee-
jarig verblijf in de VS, waar hij
een studie volgde aan het Insti-
tute of Engineering van de uni-
versiteitvan Berkeley.

De Amerikaans- Bulgaarse
landschaps- kunstenaar Christo
heeft weer een nieuw plan. De
man die twee jaar geleden de
PontNeufinParijs inplasticver-
pakte, wil delenvan het Japanse
en Californische landschap 'in
bloei' zetten met kleurige para-
plu's van gigantische afmetin-
gen.De 52-jarigeChristo beoogt
metzijnproject 'een vergelijking
te trekken tussen de verschillen
en overeenkomsten tussen
plaatsen en mensen dieveel met
elkaar gemeen hebben. De helft
van de 3000 paraplu's (met
schermenvan ongeveeracht me-

ter) moeten worden 'geplant' op
de hellingen van Tehachapi
Mountains, een kleine honderd
kilometer ten noorden van Cali-
fornië. Dieparaplu's wordengeel
van kleur. 1500 Exemplaren zul-
len doorChristo wordenuitgezet
in de Ibaraki- vallei, ruim hon-
derd kilometer ten noorden van
Tokyo. Het project dat in 1990
gerealiseerd moet worden, vergt
een bedrag van naar schatting
twintig miljoen gulden.

De 29-jarige ler DESSIE
O'GARDY is door eenrechtbank
in Dublin tot40 jaargevangenis-
straf veroordeeld wegens een
wrede ontvoering. O'Grady, die
tot een van de meest gezochte
misdadigers van lerland heeft
behoord en die de bijnaam
'grensvos' kreeg vanwege zijn
vele reizen over de grens met
Noord- lerland, had in de herfst
van 1987 een welgestelde tan-
darts in Dublin ontvoerd. Vier
medeplichtigen van O'Grady
kregen samen 82 jaargevange-
nisstraf. Om aan de losgeldeis
van anderhalfmiljoenlersepond
krachtbij te zetten,had O'Grady
met een hamer en beitel twee
vingerkootjes van zijn slachtof-
fer afgehakt.De tandarts konna

een vuurgevecht met de bende
van de 'grensvos' door de politie
worden bevrijd. O'Grady en zijn
medeplichtigen, konden pas na
een avontuurlijkevluchtvan en-
kele dagenworden gegrepen. De
straf die de 'grensvos' heeft ge-
kregen wordt gewoonlijk alleen
voor moord gegeven.

'T* 't* * *F -T*

Het touwtrekken om het IN-
DIANENMUSEUM in New
York dat de grootste verzame-
ling aan kunst- en gebruiks-
voorwerpen van de Indianen-
culturen tussen Vuurland en
Alaska bevat, is beslecht. Het
museum waarvan de schatten
grotendeels zijn opgeslagen,
blijft in New York, maar krijgt
een nieuw representatief ge-
bouw. De Smithsonian Instituti-
on in Washington, dat zijn hoop
op de verzameling had gesteld,
zal zijn museumstraat in het
hartvan dehoofdstadmet een ei-
gen indianenmuseum uitbrei-
den.Hetzal erzijneigencollectie
en, in bruikleen, gedeelten van
de Newyorkse verzameling in
onderbrengen. Hierover zijn na
jarenlang onderhandelen verte-
genwoordigers van het congres
envande stadNewYork heteens
geworden.

*t* T* f" 't* 'T*

Een groepEgyptischeenAme-
rikaanse archeologen heeft een
ARMBAND van onbekende
waarde gevonden die gemaakt
was voorkoningin Nefertari. Zij
moest hem na haar dood 3000
jaargeledendragen. Devondst is
bevestigd door een Egyptische
functionaris. Een woordvoerder
voor de Egyptische organisatie
van oudheden, die belast is met
het beheer van de kunst- voor-
werpen uitde tijd van de farao's,
bevestigde de juistheidvan het
bericht in een half- officieel
Egyptisch dagblad Al Ahram.
Neferatiwas devoorkeursvrouw
van Ramses 11. Volgens Al Ah-
ram kan men aan de armband
geen waarde toekennen omdat
hij het enige kunstvoorwerp is
dat metNeferati temakenheeft.
Haar graf is leefgeroofd nadat
het in 1904ontdekt was dooreen
Italiaanse archeoloog.

*****Aan het Nijmeegse SintRad-
boud- ziekenhuis is een methode
ontwikkeld om op een snelle en
betrouwbare maniervast te stel-
len of een cel van een gezwel
kwaadaardig of goedaardig is.
De METHODE is ontwikkeld
doorDr. A. Hopman. De interna-
tionale federatie van cel- en
weefselchemici heeft dr. Hop-
maneenprijs voorhet ontwikke-
lenvan de nieuwe techniek toe-
gekend. Dat heeft het SintRad-
boud- ziekenhuis bekend ge-
maakt. De nieuwe techniek be-
staatuiteenmethodeomopsnel-
lewijze hetaantal chromosomen
in cellen van gezwellen in de
blaastebepalen. Dat isvan groot
belang omdat in tumoren vaak
een afwijkend aantal chromoso-
men voorkomt. Dat afwijkende
aantal is in veel gevallen een in-
dicatievoor dekwaadaardigheid

Heer Bommel en het wroeg-wezen door Marten Toonder

1573 — Door het gat, dat onverwacht in het parket van heer
Bommels feestzaal gesprongen was,verscheenplotseling een
hoofd, datmetschelle stemriep: "Hierben ik! Schei uitmetdie
opschepperij,Bommel, ofgeef me dering!"

Heer Ollie klom met een gesmoordekreet in de gordijnen,
terwijl demarkies lijkbleekiets over een dringende afspraak
mompelde en schielijk dooreen venster verdween.

De overige gasten vluchtten, zich verdringend door debui-
tendeur. De bediende Joostliethen daarkeurig uit, maar het
was hem aan te zien, dat de loop die het feest nam, ook hem
verraste.

Indezaalbleef alleenTornPoes bij hetgatindegrondachter,

verbaasd naar devreemde indringerstarend.
"Watben jijervoor één?" vroeg hij.
"Sta daarniet tepraten, Torn Poes!"riep heer Ollie met pie-

pende stemuit degordjjnen. "D-doetoch iets! Jaag dienoodfi-
guurtoch weg!"

"Maar datgaat niet. Eerst je grootspraak wroegen ofmij de
ring geven! Zo is de afspraak!"

"Wat is dat danvoor eenring?" vroeg Torn Poes. "Is hjj van
jou?"

"Nee", mompelde de ander, inzakkend. "Hij was van mij,
maar ik heb hèm verspeeld. De dragervan dezering moetzich
altijd aan zijn woord houden, zie je?Welnu, datheb ik nagela-
ten en daaromben ik nu een wroeg-wezen!"

AGENDA

CURACAO
WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DE DISTRICT OOST
16 april 1988 vanaf 08.00 uur t/m 18
april 1988om 07.00 uur.
Dokter Tseng, Spreekkamer: Cassandra-
weg72, tel.: 76464;spreekuren 11.00-12.00
/17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
76464 b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Winklaar, Braakman, Doran en mevr. Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DEDISTRICT WEST
15april 1988vanaf 17.00uur t/m 18
april 1988om 07.00uur
DokterRosales-Concession, Spreekkamer:
Brievengat, tel.: 77244; spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.:
75611 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac,King, mevr.
Rosales-Concession, mevr.Pablo en Luca-
sius)

van de tumor. Uit verschillende
onderzoeken is gebleken dat de
mate van afwijking een goede
voorspelling is van het toe-
komstig gedragvan detumorcel.
Onderzoekers van het zieken-
huis verwachten dat de nieuw
ontwikkelde techniek binnen
enkele jaren een standaard- on-
derzoek isbij hetvaststellen van
de aardvan tumorcellen.

BOGOTA— Colombia gaat
in Israel voor tweehonderd
miljoen dollar aan vliegtui-
gen kopen. Dit gebeurt bin-
nen het kader van een han-
dels- overeenkomst.

Bogota heeft dertien
jachtvliegtuigenbesteldvan het
type KFIR. Om deze miljoenen
transactie tekunnen betalen le-
vert Colombia op zijn beurt in de
loop van vier jaar22 miljoen ton
steenkool aan Israel. Daarnaast
levert Bogota ook een partij olie
met een daggemiddeldevan der-
tigduizend vaten. Inruil daar-
voor krijgt Colombiabenzine ge-
leverd, waaraan het grote be-
hoefte heeft.

DERDE DISTRICT BANDA ABAO
15april 1988 vanaf 17.00uur t/m 18
april 1988om 07.00 uur.
Dokter Vonhögen, Sentro Mediko Barber,
tel ■ 641658/641605; spreekuren: 10.00-
-11 00/17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.:
75761 b.g.g.625822/625800 toestel 143.
dit geldt voor patiënten van de volgende

artsen:Tweed, Vonhögen,Schellens, Bole-
ro Duque en Sponge

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvande
artsenvan Bandabao(3e distrikt)kunnen in
spoedgevallentelefoon 641658 bellen en
dan het antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van deandere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan hun eigenhuisarts bellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie de dienstdoendearts is.

»** * *
THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandag t/m vrijdagvan 08.00-17.00 uur;
opzon- 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;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de geheledag gesloten;na 17.00uur kuntu
de zustervan dewachtbellen: zuster Madu-
ra, tel.: 626267,pageboy027-360.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgens afspraak.

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

*****
NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curacaó): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Olbino, tel.:
641032. *****
GEZINSVERZORGING (Kwido paFamia):
geopend van maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur,kantoor Sta.
Maria 17,tel.: 80222.

*****
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08 00-12.00/14.00-18.00 uur; opzaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300. *****
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
de Goede Hoop, Jan Noorduynweg 15,tel.:
82857.
Punda
Cerrito, Winkelcentrum Promenade, tel.:
76689/76155.

*****
VERLOF BEGRAFENIS
16 april:'E.F. Cannister, Schottegatweg
Oost 25.
17 april: P.A.J. Scherptong, Winston
Churchillwegls7-E.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uurte 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- enzaterda-
gavond om 19.30uur te Aloëstraat 12.

STUDIO Dl BAILE KORSOU: 20.30 uur
dansvoorstellingen'Arpita' (dansen uit Cu-
rasao, Peru, Bolivia, Mexico, Paraguay,
Santo Domingo, Colombia enGuatemala)
en 'The Crippled' (ballet Afro en modern
jazz)- CentraPro Arte.

ZATERDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 08.00-19.00 uur 'The
Victoria'-S.J.

JAZZCONCERT: 10.00 uur van het Wi«U /]
BreukerKollektief-PlasaColaDebrotteMH^
richi. .....

OPENBARE BILBIOTHEEK (Johan v* \
Walbeeckplein 13): openingstijden maar
dagmiddagvan14.00-20.00uur; dinsdag*
vrijdag van 10.00-12.00/14.00-18.00 uU fcwoensdag van 10.00-12.00/14.00-20.» I
uur; donderdagmiddagvan 14.00-18.00U ■en zaterdagmorgenvan 09.00-12.00 uur] I
De studiezaal iselke dagopen vanaf09.0 ■uur.
FILIAAL MUNDO NOBO: alleen op ma»1
dagopenvan 14.00-20.00uur(voorvol** Jsenen). ■
FILIAAL BARBER: maandagmiddag v* I
14.00-17.00uur; dinsdag-envrijdagmkktt
van 14.00-19.00uur.

JEUGÖBIBLIOTHEEK (Consiënciestee) ,
Plaza Brion): maandag en donderdagv*
14.00-18.00uur; dinsdag,woensdagen vit cc
daglo.oo-12.00/14.00-18.00uurenzat* 0rdagvan 09.00-12.00 uur. „.
Elke maandagna 16.00uur: activiteitenv<*> 'kinderen. '"pi
BIBLIOTHEEK MONQUI MADUfI" V(
(Landhuis Rooi Catootje): openingstijd* ,
dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.#
12.00 uur (voor afspraken gelieve me' 8<
Dankmeyer, tel.: 34263 optebellen). V]

alST. EILIZABETH HOSPITAALEN SANA
TORIUM: (bezoekuren) 's morgens va» *11.30-12.30 uur en 's middags van 16* «'19.00uur (kinderafdeling van 10.00-19.0» si
uur en IntensiveCare: 18.00-19.00uur). <J
DR. DAVID R. CAPRILESKLINIEK: (b* \zoekuren) opname afd. Mannen va'
15.00-16.00/18.00-19.00uur;opnameaW V
Vrouwen van 15.00-16.00/18.00-19.00urf toverigeafdelingenvano9.oo-12.00/14.0v ,
16.00/17.00-19.00uur.

FUNDASHON PA KONSUMIDO (Schaf
looweg64,tel.:6ll733):openingsrJjdenVB» ]
08.30-12.00/14.00-17.00 uur.
KANTOOR ALKOHOL-EN DRÜGSTEAU t
(Wrtteweg 54, tel.: 623973): spreekurend* (
gelijksvan maandagt/m vrijdagofvolga* ,
afspraak.

TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM: openingstijd*
dinsdag t/m zaterdag van 09.00-12.00'
14.00-17.00 uur; zondag van 10.00-16.0"
uur; maandag gesloten.

GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, Pu"1

da): dagelijks geopend van 09.00-12.00'
14.30-17.30.

CHRISTOFFEL PARK: dagelijks geopenjj
van 08.00-15.00;zondagreeds vanaf06.0"
uur. Voor rondleidingen andereactiviteite"
tel.: 640363.

KAS Dl ARTEKORSOU (Local ArtGallery).
Breedestraat 126(O),tel. :624516:0penvaj
maandag t/m zaterdag van 08.30-18.0"
uur.

CURACAO ONDERWATERPARK:
duiktripsvoor lokaleduikers in hetweekei"'
de.Voor informatietel.: 624242/624705.

CURACAOSEAQUARUIUM (BaporKibré);
openingstijden maandag t/m zondag van
10.00-22.00 uur.

SOKUDI: elkevrijdagmogelijkheidom infor-
matie teverkrijgenen bloedsuikergehalte j*I
bepalen - nieuw gebouw Kraamkliniek FW|
Canario.
STICHTING KINDERBESCHERMING CÜ* j
RACAO (Scharlooweg 61, tel.: 61314f1)j
iedere dinsdag t/m vrijdagochtend
spreekuur.

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

SYNAGOGE MUSEUM: open van maar;
dagt/m vrijdag van 09.00-11.45/14.30-
-17.00 uur; geslotenop allefeest- en Joods*
feestdagen.

LANDHUIS BRIEVENGAT: geopend va*
maandag t/m vrijdag van 09.30-12.30'
15.00-16.00 uur (toegangskaarten verkrijd'
baarbij «Curava» en LandhuisBrievenga')'

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur Fatal Attraction (’.5,- p.p.);
24.00 uur Schoolmeisjes met intieme
wensen (18 jr.,’.5,-p.p.).

*****
TELECURAÇAO
VRIJDAG: 16.00Record music & Tele-
tekst; 16.30 Ora pa mucha; 18.00 Man
drechi di Dios; 18.15 Ajedres na plaka
chikikuOmalioMerien; 18.30Mirai Sku-
cha; 18.45Informedeportivo metHector
Rosario; 19.00 Special; 19.30 PR-
programma; 20.00 Notisiero Tele-8;
21.00 Matlock; 22.00 Wega di Number
Kórsou; 22.10 Show di Job: «Wilfrido
Vargas»; 23.00 Sluiting.

ZATERDAG: 16.30 Spotlights on
sports; 17.30Telefiesta kv TanteIrmai
Tante Shirley; 18.30 Studiosport; 19.30
Panoramiek; 20.00 Notisiero Tele-8;
20.30 Carrousel kv Gonzalo Cuales;
21.30 Estreno: «The fish that fait
Pittsburgh»; 22.00 Wegadi Number
Körsou; 22.10 vervolg Estreno; 23.00
Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden).* *..
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Curasao NA.
Giro 440000
Bankrek.nr.: 11*07-313
Aföèmenê Bank nv
Bar*rek.Fir.: 874.825.10: lvtaduro& Cünefs Bank nv

CURASAOCentrale (alle afdelingen)
672000
Directie:
tngrtd deMaayer-Hotiander..
Arttillean News Holding NV
Hoofdredactie:
Ard Horvers (hoofdredacteur)
Hanneke van Köuwen (wnd. hoofdre-
dactnce]
Overige ledenRedactie:Toon van Dongen. Yvonne van Es:
Sheüa Rhodes■■fsecretaresse). Chris
van Grol (sponmerféwerker), Solange
Jsseittoprnaak) en Ken: Wong {fotog-
raaf!

ADVERTENTIE-AFDEUNG. Acquisitie:
; ViotaBernardus en Jarmy Naaldijk.

Aanname advertenties:
Maandag t/mvrijdagvan 07 3(M6.00
uur; zaterdag07.30-10.00uur.
Alteadvertehtiesvoordekomende dag
moeten \ dagvantevoren vóór vier uur
tsnnen 23jnofopdezelfdedagvóór tien
üur.

ZOEKERTJES verschijnen op
dinsdagen vrijdag en kunnen iedere
dag tussen 07.30-16.00 uur worden
opgegeven,behalve op zaterdag.
Alleen zoekertjes die op maandag en
donderdagvóór twaalfuurbinnenzijn,
kunnende dagdaarop(dusdinsdag en
vrijdag) verschijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
Nassaustraat ito.
Tel,:24333 (drie lijnen).
Dlrccteur-Hoofdtedacteur:
Josvan derSchopt.
Redactie; Ramiro Tromp, Anna
Tromp- Van der Schoot,Djisbte Fran-
ker» (fotograaf).
Advertentie-afdeling: Jos van der
Schoot eh Etfeen tandsmark.

BONAIRE
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Debrot 154, tel.: 8627.
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Gerard van. Veen.. Postbox 118, tel.
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The Chronicle, Groursddoye Road,
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Ruth Hasselt, tel:: 2299.
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Peggyvan de Horde,Whitewallweg 1.

HH.VERSUM
CORRESPONDENTEN
Jos deRod en Victor Hafkamp: Radio
Nederland Wereldomroep (tel.; 035-
-16151, toestel 319).

Persagentschappen:ANP en AP.
Samenwerkingsovereenkomst met
TheMiami Herald, DeHaagscheCou-
rant De Brabant Pers.

DRUKKERW; Rotaprint NY
DISTRIBUTEE (abonnementen):
Curasao: Districo NV, tek 370503,
370504 en370304.
Voorklachten gelieve deze nummers
op te bellen. Het abonnementsgeld
kan ook betaald worden via Gforek.
nr.: 208.000, Maduro's Bank rek. nr.:
286.330.08en ABN rek nr.:
11.15.626.
Aruba: Nassaustraat 11Q* te1.;24333.
Bonaire(abonnementen en incas-
so):mv, A. Wong-Loi-Sing, NoordSa-
una.
Losse nummers 60 cent:
AbonnementsprijsopaUeeilandenVan
deNederlandseAnÖßen vijftien gul-
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BuitenAntillen(Nederland):
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HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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MARDON-DIRECTIE: LOSING A BATTLE, DOESN'T MEAN LOSING A WAR
Verpakking lijkt te veel op die van Lipton thee

Hardon fabriek moet
thee uit handel halen

\ WILLEMSTAD — "We hebben in een communistisch land
3 een onrechtvaardige beslissing overleefd, dus we zullen deze
1onrechtvaardige beslissing in een democratisch land ook
1overleven", dat is de eerste reactie van fabrikant Donny
tocWilliam die samenmetpartner HaroldOehlers lokaalthee

0 Produceert. Omdat deze Hardon thee- verpakking opvallend
t Veel gelijkenis vertoont met het internationaletheemerk Lip-
i Vspande importeur Isings Agencies eenkort gedingaante-
kende lokalefabriek. Hetvonnisbetekent eenoverwinningop

vrijwel alle fronten voorLipton thee: binnen drie dagen moet
i aUe Hardon—gewone— thee uit de winkelrekken verwijderd
t borden en deze mag daar nieteerder terugkeren, voordat er
\ een andere verpakking, waarover geen verwarringkan ont-

' staan, is vervaardigd. Voor de Hardon thee fabriek betekent
dit vonnis een klap van minstens een half miljoen gulden.

" McWilliam en Oehlers zijn danook zeer teleurgesteld enboos:
1 'gruwelijk" en "onrechtvaardig" zijn enkele van de woorden
daarmee McWilliam uitdrukking gaf aan zijn woede. De

' theefabriek zal echter blijven bestaan: "Losing a battle,
doesn't mean losing a war."

Al sinds de oprichting van de
Hardon thee fabriek, ruim een
halfjaar geleden, zijn de advoca-
ten van Hardon en Lipton in on-
derhandeling. Importeur Isings
Agencies van Lipton thee heeft
[Jarnelijk vanaf het allereerste
"egin geprotesteerd tegen de te
ffrote gelijkenis van zowel naam
a'sverpakkingvan Hardon thee.

Het woordmerK en de beemmer-
kenvan Lipton zijnsinds 1981 op
de Nederlandse Antillen geregi-
streerd en op die merkrechten
maakt Hardon thee inbreuk, zo
werd door advocaat mr J.
Berkvenstijdens debehandeling
van hetkort geding aangevoerd.
Isings Agencies stapte namelijk
naar de rechter toen de onder-

handelingen met de Hardon fa-
briek nergens op uitliepen.

Advocaat mr Braam Jr die na-
mens Hardon thee optrad, er-
kende weliswaar dat er enkele
overeenkomsten zijn, maar ver-
klaarde dat er veel meer ver-
schillen te noemen zijn. Rechter
mrKolfschoten bleek een andere
mening te zijn toegedaan. Hij
concludeerde dater sprake isvan
een zodanige nabootsing door
Hardon dat daardoor het gevaar
van verwarringin dehand wordt
gewerkt. Weliswaar is diegelij-
kenis niet zo groot dat deze in-
breuk maakt op de rechten van
Lipton, maar degelijkenis is wel
zo storenddat ditverwarring in
de hand zou kunnen werken.
Daarom rust op Hardon thee de
plicht die dreigende verwarring
tegen te gaan.

Het is bovendien begrijpelijk,
oordeeldederechter, datLipton
thee er belangbij heeft dathaar
verbruikers nietin verwarring
worden gebracht, nu dit theem-
erk een aanzienlijk deel van de
markt heeft. "Daarbij dient be-
dacht te worden dat metbetrek-

king tot een alledaags produkt
als thee, van het winkelend pu-
bliek een niet meer dan gemid-
delde oplettendheid mag worden
verwacht, zeker omdat dethees-
oorten in supermarkten alhier
bij ofnabij elkaar worden uitge-
stald, waarbij de klant door
zelfbediening — veelal haastig— een snelle greep in derekken
doet, menende te zien wat hij
zoekt,waarbij zonder zorgvuldig
te wikken, te wegen en te verge-
lijken, dekeuze dan isgemaakt."

Toen door Isings Agencies
werd geëist dat de Hardon thee
binnen drie dagen uit derekken
zou worden verwijderd, voerden
de fabrikanten aan dat dit een
enorme financiële klap voor het
bedrijf zou betekenen. Er werd
dan ook gevraagd om meer tijd.
Dat was voor derechter evenwel
geen steekhoudend argument:
omdat Lipton al sinds eind sep-
tember 1987 bezig is geweest om
Hardon op andere gedachten te
brengen en er zelfs overleg tus-
sen deraadsleden is geweest,ziet
derechter geen aanleiding om
Hardon hierin tegemoet te ko-
men. "Hardon dient nu zelf het
zakelijkerisico van deonjuist ge-
bleken inschatting van haar
kansen te dragen."

DWANGSOM
De Mardon fabriek moet de

kosten van het kort geding dra-
gen en moet er bovendien voor
zorgen datbinnen drie dagen al-le Hardon— normale—thee uitde winkelrekken op de Neder-landse Antillen en Aruba isver-wijderd. De afnemers moeten
van ditvonnis op de hoogte wor-
den gesteld en zij moeten — op
kosten van Hardon—dethee te-
rugsturen. De verpakkingen
moeten door een deurwaarder
vernietigd worden. Dit alles on-
der een dwangsom van 10.000
gulden per dag als niet aan het
vonnisvoldaan wordt.

De nieuwe verpakking van
Hardonthee mag geen gelijkenis
vertonen met die van Lipton
thee, ook dit onder dwangsom
van 10.000 gulden per overtre-
ding, aldus het vonnis dat "uit-
voerbaar bij voorraad" is ver-
klaard en dus uitgevoerd moet
worden ookal gaat één derpartij-
en in hoger beroep.

Donny McWilliam stak zijn
teleurstelling over het vonnis
vanmorgen in gesprek met de
Amigoe niet onder stoelen of
banken. "Ik had dit nooit ver-
wacht, het is niet menselijk om
van ons te verwachten dat we
binnen drie dagen alle thee uit
alle winkels op Aruba, Bonaire
en Curacao verwijderen", aldus
McWilliam . Dat isvolgens hem

(vervolg oppag.9)

Onderwijscommissie

KvK en VBC
WILLEMSTAD — De Kamer

van Koophandel en de Vereni-
gingBedrijfsleven Curaccao
hebben een commissie gevormd,
diezich gaatbezighoudenmet de
resultaten van het onderwijs. De
groep is mede gevormd, nadat
gedeputeerde Angels Salsbach
een onderwijs- nota had laten
verschijnen.

Woordvoerder Lieuw van de
VBC zei vanmorgen dat de com-
missie isontstaan, omdathet be-
drijfsleven steeds meerklachten
krijgt over het onderwijs-
'eindprodukt'. De zegsman: "Er
groeit steeds meer onbehagen
over het onderwijs".

Hetis niet de bedoeling om ad-
viezen op te stellen aan de gede-
puteerde van Onderwijs: "We
stellen een lijstmetklachten op.
Dat zal in de vragendevorm ge-
beuren".

Gisteravond is de commissie
voor de eerste maal bijeengeko-
men. Volgende weekzalbesloten
worden of deKamer en de VBC
een 'studie- dag' gaan orga-
niseren.

Lieuw wilde geen commen-
taar geven opdevraag ofhetniet
vreemd is dat een Kamer van
Koophandel zich op deze wijze
met het onderwijs bezig houdt.
"Daarvoor moet u bij deKamer
zijn". Vanmorgen was geen com-
mentaar tekrijgen van deKvK.

De commissie heeft inmiddels
al gesprekken gevoerd met ver-
tegenwoordigers van de bestu-
ren van de bijzondere scholen
(het protestants- christelijk en
hetrooms- katholiek onderwijs).
Ook over diegesprekkenkonden
nog geen nadere mededelingen
worden gedaan.

Fatum-man Marius Huender
gaat terug naarNederland:

'De Nederlandse Antillen
hebben een hoog ontwikkeld

verzekerings-bedrijf'
—doorHanneke vanKouwen—

MARIUS A. HUENDER, directeurCaribisch gebied van
Fatum en voorzitter van de Fatum- directie op Curacao,
stapt zaterdag weer op het vliegtuig naar Nederland. Hij
heeft danvijftien jaaropdeNederlandse Antillenen Aruba
gewerkt. Zeven jaaropAruba en acht jaarop Curacao. Een
periode waar hij metveel plezier opterugkijkt. Niet alleen
omdat hij het naar zijn zin had in zijn werk, maar ook de
'sociale randverschijnselen' van het levenin detropen, be-
vielen Huender en zijn gezin goed. Er is dan ook een grote
kans dat mensen dieHuender nietals deFatum- manken-
nen, hem welbij sportieve activiteiten zijn tegen gekomen.
Zo bracht hij tijdens het Paasweekeinde nog een 'af-
scheidsbezoek' aan deChristoffelberg waarhij meteen pit-
tige wandeling, enige uren doorbracht.

Gisteravond was er een afscheids-receptie voor Marius
Huender, waarbij tevenskennis kon worden gemaakt met
zijn opvolger, mrA. A. Vermeulen. De Amigoe had bij die
gelegenheid een interview met deze 'Antilliaanse verzeke-
rings- expert' diehetbeslist geen gemakkelijke keuze vond
om deAntillen derug toe te draaien.

Is het uw eigen keuze dat u
weggaat?

"Ja, dat is voor een belang-
rijk gedeelte mijn eigen keu-
ze. Ik hebtoch weleen poosje
moeite gehad om vast te stel-
len wat ik zou doen. Ofik nog
langere tijd hier zou blijven
zitten of terug zou gaan naar
Nederland." De baan die Hu-
enderin Nederlandwerdaan-
geboden, betekent echter een
nieuweuitdaging waarhij ui-
teindelijk voor gezwicht is.
"Ik voel me heel erg Antilli-
aans, deze eilanden zijn een
deel van mij geworden maar
ik ga toch ook metplezier te-
rug naar Nederland, want ik
hou ook van dat land."

HOOG ONTWIKKELD
In Nederland gaat Huen-

der werken voor de RVS, de
Rotterdamse Verzekerings
Sociëteit, één van deconcern-
onderdelen van Fatum. "Een
hele oude maatschappij uit
1838. Veel mensen kennen
hetvignet wel met deman, de
vrouw, hetparapluutje en het
hondje. Zelfs hier op deAntil-
len is dat bekend, ik hebhier
oude thermometers van de
RVS aangetroffen en mensen
in t-shirts vanRVS gezien. Ik
gaer metergveel pleziernaar
toe."

Ik neem aan dat uwprettige
ervaringen op deAntillenniet
alleen uit sociale omstandig-
heden voortvloeienmaar datu
ook van het werk genoten
heeft. Wat is uw mening over
de verzekerings- wereld op de
Antillen?

"De Antillen kennen %en
hoog ontwikkeld verzeke-
rings- bedrijf omdat door de
economische ontwikkeling in
de loop der jaren ook van
oudsherverzekeringen op het
eiland gevoerd zijn. Wijzelf
zijn hier vanaf 1904 sterk
aanwezig. Je kan zeggen dat
we een zeer 'mature' verzeke-
rings- bedrijf hebben met erg
ervaren lokale krachten. Dat
proberen weook zo te houden.
We hebben een Stichting Va-
kontwikkeling Verzeke-
rings- bedrijfwaarin erg veel
aan opleiding van de mensen
gedaan wordt, naast de be-
drijfs- opleidingen die de
mensenkrijgen. De verzeker-
de op de Nederlandse Antil-
len en Aruba krijgt hier echt
een goed produkt."

KRITIEK

De verzekerings- wereld is
de laatste jarenveel in depu-
bliciteit geweest. Niet op de
laatsteplaats omdat zich de
eerste lokale verzekerings-
maatschappij op deAntillen
vestigde. Het zou echter niet
om een echte verzekerings-
maatschappijgaan, zoals wel
deindruk wordt gewekt, maar
een brooker. Dit feit heeft de
nodigekritiek van debestaan-
de verzekerings- bedrijven
uitgelokt. Wiltu daar iets over
zeggen?

"De bestaande verzeke-
rings- wereld heeft deze ont-
wikkeling in eerste instantie
met enige reserve gade gesla-
gen. We hebben de nieuwe
maatschappij de kans gege-
ven om zich te profileren. We
zijn alleen teleurgesteld in
datgene wat door de nieuwe
maatschappij gebracht
wordt. Wij vinden dat er een
verkeerde voorstelling van
zaken gegeven wordt over
wat een verzekerings- maat-

schappij is. We zijn niet
enthousiastover hun politiek
omdat dat werkelijk het ver-
zekerings-bedrijfen daarmee
de werkgelegenheid en dan
ook de deviezen- positie van
heteiland ingevaarkan bren-
gen als de bestaande maat-
schappijen niet verstandig
blijven opereren. Want een
gezond verzekerings- bedrijf
dat geen groteverliezen lijdt,
om dat te handhaven is een
erg moeilijkezaak.Een onge-
zond verzekerings- bedrijf
maken, datkun jein eenjaar
doen. Maar een gezondverze-
kerings- bedrijf houden dat
vraagt grote deskundigheid,
beheersing, een benadering
van de markt dieuiteindelijk
in het belang is van zowel de
verzekerde zelf, de aandeel-
houders, de werknemers,kor-
tom eigenlijk de hele ge-
meenschap. Wij proberen
daareen bijdrage aante leve-
ren en we hopen dat alle
marktpartijen watdatbetreft
naar ons willen luisteren
want de bestaande maat-
schappijen hebben een lang-
jarigeervaring in de markt
waar echt naar geluisterd
moet worden want anders
krijgen we grote brokken en
daarzijn danuiteindelijk met
name de verzekerden nietbij
gebaat."

UITPRATEN
Bedoelt u dat de opzet van

Prome Seguro, schade kan
aanrichten aan het eiland?

"Schade kan gedaan wor-
den, als derest van demarkt
niet verstandig opereert. Het
is inderdaad mogelijk dat er
belangrijke schade wordttoe-
gebracht en dat is niet in het
belang van de naam van de
Nederlandse Antillen en niet
inhetbelangvan hetverzeke-
rings- bedrijf. Een brooker
kan in het buitenland ver-
zekeren, dat is wat Prome Se-
guroin wezen doet, en wij als
maatschappijen die onze gel-
denhierbeleggenenbesteden
zijn zeker in het stadium
waarin de NederlandseAntil-
len op dit moment verkeren,
daarergtegen. Maarwij wen-
sen geen polemiek over deze
zaken. Wij willen dat graag
binnenskamers en op een vol-
wassen wijze met onze colle-
ga's van Prome Seguro uit-
praten."

Daar is overleg over
gaande?

"Wij zijn op dit moment in
gesprek met Prome. Dat zal
nog wel even duren. Wij zijn
echter nietbereid om de echte
verzekerings- principes zoals
wij die hier hanteren terzijde
te schuiven in onsverdere ge-
sprek met deze maat-
schappij."

Alsuzegt 'wij', is datdande
vereniging van verzekerings-
maatschappijen?

"Ja dat zijn de georgani-
seerde assuradeuren."

VERTROUWEN
Er worden momenteel een

aantalwetsontwerpen voorbe-
reid dieermetname opgericht
zijn om de verzekerden meer
bescherming te bieden. Was
dit noodzakelijk?

"Een echt grote noodzaak
zie ik er niet voor. Echt grote
ontsporingen waren er bin-
nen het verzekerings- bedrijf
niet. Er waren wat
randverschijnselen diemoge-
lijk om wat regelgeving vroe-

gen. Op zich zijn wij wel blij
met de wetgeving want wij
denken dat dat ook in de
richting van het publiek, het
vertrouwen, dat toch zeer ze-
ker in het verzekerings- be-
drijf bestaat, zal doen toene-
men. We denken dat het een
goede zaak is dat verzeke-
rings- bedrijven op een zinni-
ge wijze gecontroleerd wor-
den en willen daar ook heel
graagonze medewerking aan
geven."

Een veel gehoorde opmer-
king is dat verzekerings-
maatschappijen er alleen op
uitzijn om de mensen gelduit
dezak te kloppen en datje er
eigenlijk niets wijzer van
wordt.Denkt u dat detarieven
op deAntillen, bijvoorbeeld
door de kleinschaligheid, ho-
ger liggen danelders'?

"De tarieven hier liggen
vaakop een anderniveau dan
in andere landen zoals zoveel
tarieven hier op een anderni-
veau als elders liggen. Daar
zijnredenen voor, hetschade-
niveau ligt hier bijvoorbeeld
anders, evenalshetkostenni-
veau. Het is zo dat de maat-
schappijenhier over hetalge-
meen geen grote verliezen
maken maar ook pertinent
geen grote winsten.De maat-
schappijen zijn gehouden om
efficienthunbedrijf tevoeren
en men kan er ook bij eigen-
lijk alle maatschappijen van
overtuigd zijn dat dat zo ge-
beurt. Detarievendie hierge-
boden worden, zijn in dezere-
gionoodzakelijk. Jehebt met
buitengewone risico's te ma-
ken, zeker als jenaar de Bo-
yenwinden kijkt. Storm,
aardbevingen zijn niet echt
voorgekomen maarhet is wel
een aardbeving- gebied. Wij
hanteren hiereigenlijk al ja-
ren eenzelfde premie- niveau
voor een aantalbranches. Au-
toverzekeringen zijn al zeker
acht jaar niet verhoogd, ook
de ziektekosten zijn in lange
tijd niet verhoogd. De
brandtarieven zijn al vanaf
begin 1900 op eenzelfde ni-
veau. Dat betekent datwij in
de loop der tijden een gemid-
deld premie- niveau hebben
kunnen bewerkstelligen
waardoor de bedrijven geen
werkelijk grote verliezen
lijden."

ACCEPTABEL
En die moeten ook accepta-

bel zijnvoor hetpubliek?
"Die zijn ook acceptabel

voor het publiek. Dat blijkt
uit een behoorlijke verzeke-
rings- dichtheid op de Neder-
landse Antillen."

Erzijnhiervrij veel verzeke-
rings- maatschappijen. Hoe
staat het met de concurrentie.
Is diemoordendofkan ergoed
naast elkaargewerkt worden?

"Er is een stevige concur-
rentie .Hetprobleem is, en dat
zie je op de grote we-
reldmarkten, datje elkaar zo
kunt beconcurreren dat je
werkelijk helemaal in derode
cijfers komt. Op dat moment
wordt het bijzonder gevaar-
lijk. Zeker voor de kleine
units zoals die hier bestaan.
Over het algemeen zijn die
unitsgelinktaan grote bedrij-
ven. Dat is op zicheen gunsti-
ge situatie. Dat betekent dat
ookvoor diebedrijveneraltijd
een zekerheid bestaat omdat
daareen grote aandeelhouder
of een grote moeder- maat-
schappij achter staat. En wat
dat betreft kunnen de verze-
kerden dusteallentijde zeker
zijn. Maar er wordt altijd
geëist in het hele verzeke-
rings- bedrijfdat jeeen gezon-
debedrijfsvoering hebt, want
anders zijn uiteindelijk de
verzekerden daar niet bij ge-
baat. Kom je in een kleine
unit waarbij je geen backing
hebt dan moetje duidelijkre-
kening houden met groterisi-
co's. Er is een stevige concur-
rentie op het eiland en het is
pertinent nietzo dat de maat-
schappijen het met elkaar op
een akkoordje hebben ge-
gooid.Met dien verstande dat
we wel proberen om verzeke-
ringen nietvoor nul centen te
verkopen want dan zijn we
echt verkeerdbezig."
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ORANJESTAD—Zoals bekend
vindt het wereldkampi-

oenschap voetbal in 1990 in
Italië plaats. Nog niet is be-
kend waar de WK in 1994 zul-
lenzijn.

Tijdens de vergadering van
Concacaf in Guatemala voerde
onder meer tijdens een cocktail-
party de FIFA- voorzitter, Joao
Havelange, het woord. Hij ver-
telde, dater drie landen zijn, die
in 1994 in aanmerking voor de
organisatie wensen tekomen, te
weten de Verenigde Staten, Ma-
rokko en Brazilië.

De AVB- voorzitter Frans Fi-
garoa, die op de cocktailparty
aanwe?ig was met zijn pen-
ningme ster Harry Bareho
kreeg de indruk, dat de Verenig-
de Staten vermoedelijk het we-
reldkampioenschap 1994 toege-
wezen zal krijgen. Hij leidde dit
af uit het simpele feit, dat de FI-
FA- voorzitter aankondigde, dat
op 4 juliaanstaandebekend zal
worden gemaakt welk land het
gaat worden en 4 juli is deónaf-
hankelijkheids- dagvan de VS.

ORANJESTAD- Ten huize
van de familie J.H.A. Bok nam
het bestuur van het Aruba Tou-
ringCommitteetijdenseen gezel-
lige samenkomst afscheid van
M.A. Huender. Deze was enkele
jarengeleden, toen hij als direc-
teur van de Fatum op Aruba
werkzaam was, mede- oprichter
van het Touring Committee en
actieve deelnemeraan degeorga-
niseerde fietstochten. Huender
repatrieert binnenkort naar Ne-
derland.

Bij defoto: OlgaOduber,secre-
taresse van Aruba TouringCom-
mittee, bood een plakkaat van
waardering aan Huender aan in
tegenwoordheid van mede- be-
stuursleden en IDEFRE- verte-
genwoordigers.

Boy Escalona en MAO-directeur Maduro:
Geschil MAO-examens gaat niet
om geld, maar is kwestie systeem
ORANJESTAD — De oud-

directeur van de MAO-
school, Boy Escalona, en zijn
opvolger, Maduro, lieten gis-
teravond in Telenoticias hun
standpunt horen over het ge-
schil, dat is ontstaan tussen
deminister van Onderwijs en
de MAO- leerkrachten over
het welofnietbetalen van het
maken van examens voor de
MAO- leerlingen. Maduro zet-
te uiteen, dathij inderdaad in
januari op de hoogte was ge-
steldover verandering van

examens maken dathierhier-
voor niet meer betaald zou
worden.

Hij verzocht eerst overleg
hierover met de leerkrachten
doch hoorde niets meertotdat in
februari een brief over deze
kwestie werd ontvangen. Zowel
Maduro alsBoy Escalona gafeen
uitzetting hoe het examen ma-
ken bij deMAO-school in deloop
der jarenisgegroeid.Men had de
keuze om examen uit Nederland
te laten komen, doch dit zou in-
houden dat ook de Nederlandse
leefstof moest worden gebruikt
waarweinig voor gevoeld werd.

SCHOOLEXAMEN
Verder zou men een schoolex-

amen kunnen maken, doch be-
sloten werd uiteindelijk het ex-
amen door iemand uit de ge-
meenschap samen met een do-
cent van de school te laten ma-
ken. Dat gebeurde voor de ver-
schillendevakken. De hulp van
iemand uit de gemeenschap zou
nu moeten wegvallen, waardoor
alhetwerkvan hetsamenstellen
van examens op de schouders
van de docententerecht komt.

Terecht wordt dan door de
leerkrachten gevraagd—er had
geenbehoorlijk overlegplaats—
wie, wat en waar en hoe wordt de
vergoedingvoor dit infeite extra

werk van examens maKen. ivta-
duro verwacht, datde zaken aan
de onderhandelings- tafel spoe-
dig geregeld kunnen worden,
hetgeen volgenshem aanhet de-
partement van Onderwijs zou
liggen.

ZONDER VERANDERING
Escalona gafnog een uiteen-

zetting hoe ieder jaarexperts uit
de gemeenschap werden gezocht
omte helpen metdeexamens sa-
men te stellen. De namen wer-
den danaan de overheid doorge-
geven, die daarna een en ander
gewoonlijk zonder veranderin-
gen goedkeurde. Ook Escalona
stelde met nadruk dat het niet
zozeer omhetbetalen gaat, maar
om het systeem nu het examen
niet meer door een commissie
wordt gemaakt, dochgeheel door
docenten.

ASA-forum over
financieel centrum

ORANJESTAD —De Aru-
ba Secretaries Association
(ASA) organiseert gedurende
de Secretaressen- week een
forum over het financieel
centrum en wat dit allemaal
inhoudt.

Deze lezing is maandag 25
april, zeven uur 's avonds, in het
Aruba Concorde Hotel. De deel-
nemersaanhet forum zijn dever-
tegenwoordigers van het
bankwezen, de stichting Finan-
cieelCentrum, de advocatuur en
deregering. Mr Eddie Croes zal
als moderator optreden. Het fo-
rum istegen betaling voor eenie-
der toegankelijk.

DE NIGHTS PUBLICATIONS
Corporation, welke reeds zes
jaar in het Caribisch gebied
werkzaam is, komt binnenkort
met fk uitgave 'Aruba Nights',
een eerste klas informatieblad
over alles wat met het toerisme
enAruba te maken heeft. Doug-
lassMarkus, deuitgevervanhet
blad, heefteenovereenkomst ge-
sloten met Rodney Croes, direc-
teur van Publicidad Aruba, die
de exclusieve agent voor Aruba
is geworden. Croes en Markus
maakten tevens bekend dat me-
juffrouwRona Tromp,kortgele-
den afgestudeerd aan de Tulsa
Universiteit meteenBA in'com-
munications and advertising',
hetblad opArubagaatvertegen-
woordigen. De eerste kleuren-
editie van 'Aruba Nights' zal
midden decemberverschijnen.
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j PROPIEDADES HABIBE N.V.

TAHÜUR
( ESPACIO PA WAREHOUSE
; Italiëstraat nr. 13 AfIs. 1250.00

E espaclo aki tin propio toilet. Pa mas informa-
tion yama libremente na:

PROPIEDADES HABIBE N.V.
Schelpstraat 58-A

Tel.: 25523 of 32789
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Ifyou like talking to people,
and speak English well,
please call usfor an

appointment. .. NOW!
Tel: 29024

call between 9 am-12 noonr

—~<■ p
"»«7 Prop-Jet Aircraft

ODUBErT all
AVIATION your
CENTER flights

" Kor BUSINESS PRIVATE
VACATION CARGO ■AMBULANCE

" More than 30 years experience

" Superb fleet of aireraft

" Choice of more than 10aircraft
Reservation:

Offlc*hours: T*.26975
xTTVx After how»:Tel. 23080

LVV y~J GET THE FLYIN<3 SENSATION
FLYODUBER AVIATION

A JUT
n AfILHJJI ® Windstraat7-Te1.:23720 f
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[ ARUBA DAILY
[ENTERTAINMENT
I yör^^Aanstaande zondag de internationale artiestJTT^«^ treedt op in Club Visage

§\*y SERGIO PEREZ

'ortnSïrk Gfc#ojre PfZZA
! Detopnightelub TAKE AWAY TEL: 33541 AUWtM

van Aruba Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 a.m.
i AéPftv GOLDEN TULIPr fIXW ASA

RCtIRSAoN E^ 9°ed verzorgde
\ \jLSfandango nightclub CAI ERINGr proudlypr*sents:__ voor we)ke ge|egen-
i JOHNNY heidook,

' PORAZZO bel 24544
i Ace. by our swinging House- 9JLB,- -_

_
.j^-,^r bandFerrari. *A* I^HlSffTOdaily curtaintime 10.30p.m. d««»-.\ except Mondays. ~,.. Restaurant

Qub openfrom 9:00 p.m. till2:00 am. Wij geVeil U Qaame ©on
Cover charge show-lime$7.50 min. 2 drinks per person Vrijblijvende OfferteI Forreservations please call33555

Gezellige sfeer, goede service

' vindt U in Wij verwachten Uvoor lunch.RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR
1 vS\Q/9 (6.00-7.00) of dinner (18.00-

C&Mlq3§i/y^^ Telefoon 22977 of 27833.

gH\ Restaurant Warung Djawa
iyPWft Boerhaavestraat4

B«t fc%Jratm»rt Tel.: 33928
Het Restaurant met

Indonesischeallures, zonder pretenties.

Boulevard Theatre
1 n

Fria,,Tls hU- Frl'^hU' [
'LOVE ON THE RUN' „^U,-

-dramalByrs . „_1 drama 18 yrs.
■ i -Fri. & Sat. Sunday

at 12.00 at 6.00
'SENSUAL 'ROBIN HOOD'

SEDUCTION'
sex-movie 18yrs. a,lages

Drive-In
Fri. & Sat.

at 8.30& 12.00
Sunday at 9.00 Wed. & Thu.

Mon.&Tue. at 8.30 at 8.30

'ROBOCOP' 'LA BAMBA'
sci. fie 14yrs musical 14yrs
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V If Hendristraat 28,

De Favoritoslager tel 33351
houdt ook de
vleesprijs mager

SLAGERIJ SPECIALS

BELEGAFDELING

ï ■ \
Vrijdag - Shopping night tot 9.00 uur 'savonds
Zaterdag de gehele dagnonstop open-8 a.m. - 8 p.m.
Zondag - Elke zondag openvan 9 a.m. " 1 p.m.

j. : ;
SupermercadoFavorito
1) Met service + sfeer vindt U ook de lage prijzen bij

Favorito weer.
2) Elke week stevige aanbiedingen.
3) Ruime parkeerplaats achteronze zaak.
4) Schone winkel, hoogstekwaliteit.
5) Lekker winkelen voor minder geld.

BEICO S.P.A. needs for the construction of
RAMADARENAISSANCE HOTEL

6 Carpenters
6 Steel benders
1 Batch-plant operator
1 Crane operator
2 Forklifft operators
1 Payloader operator
2 Heavy truck drivers
6 Unskilled labourers
1 Kitchen helper

. 1 Room attendant (cleaner)
Apply at:

jtt WL\± BOUWMAATSCHAPPIJ
ARUBA N.V.

OinnH Druivenstraat 10 -Tel.: 21275SSjm— Between: 10:00-12:00 a.m.
or at:

Jobcenterat Openbare Leeszaal
Oranjestad.

AMIGOE4

SERVICIO SPECIAL.... 24 ORA PA D1A .... 7 DIA PA SIMAN

"ANCOMATICO NA ARUBA!!
No preocupa pa transaccion eu bo a lubida.
Bancomatico ta aki pa yudabo. Lihé,
confidencial, efficiënte y sigur
Bancomatico...na bo ordu ... cualkier momento

Pa mas information riba servicio CARIBBEAN
di BANCOMATICO acudi na vn j^^ MERCANTILEdi nos oficmanan: VaO^ BANK N.V

<£*^ Caribbean Credit Corporation NV.

NOS POR HACI E COMPRA ~ !_■ imwi

OFICINA TA SITUA BANDA Dl DRIVETHRU Dl CMB
| L.G. SMITH BLVD. 116 b TEL: 24276/24286 / 21873 1

A KABA Dl HABRI

pjg" Bon^ppetxt
g^Éßn\\ Restaurant
2^3 S\\ Specialise dencuminda di lama,!^s§ SrA \\ \K Keshi jena y platonan International
t' 11& %\\ \ Situa na: Palm Beach 29jk 111 V\ \\\ eu su ambiente
P-^^^u \\ W unico arubiano

Nosta habridi 6:00 p.m. te 10:30 p.m.
No mester reservation Telefon: 25241
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AGENDA
ARUBA

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

Telefoon: 24333.

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

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
en kunnen iedere dagtussen 08.00-
-4.00-17.00uur worden opgegeven;

tehalve opzaterdag. Alleen zoekertjes, diejjP maandag en donderdag voor 10.00 uur'innen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdag en vrijdag) verschijnen.
bioscopen
poulevard theater'20.15uur Loveon the Run (18 jr.); 24.00
jjurSensual Seduction (18jr.).
": 20.45uurFatal Attraction (18jr.).QRIVE-IN: 20.30+24.00 uur Robocop (14

BOTICA'S (nachtdienst)
{jabao brug:Santa Anna, tel.: 28181.pariba brug:San Nicolas, tel.: 45712.

J^ACHTREGELING DOKTORENOranjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord, Tanki
Paradera en Sta. Cruz: dokter

° A.R. Heinze,Kaya Maguey 5, tel.: 24783.Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:a°kler J. Tromp, viaCentro Medico San Ni-
etes, tel.: 48833.
Jnderarts: dokter Hart, tel.: 27263/24300(hospitaal).
centro medico carabobo <l.g.
Nth Boulevard, tel.: 21777): de wacht"eeft dokterA. Rodriguez.

UflT GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;Santa CruzenParadera:'si-: 28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:
; San Nicolas: tel.: 45906;Da-Jota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
oor).
lvoor brandgevallen, ongelukkenof
'en of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen, tel.: 115)

KersenS-IGHT INFORMATION CENTER: dage-
'lKs geopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00

"' informaties via verkeerstoren.

j^So SERVICE CENTER (Oranjestad):
uurper daggeopend(alleen geslo-

? vanzondag 20.00 uur tot maandagmor-gen 07.00 uur).

v.°KTER HORACIO ODUBER HOSPI-,!*i-(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45

'8-30-19.30 uur.

j^NINGINWILHELMINA FONDS (tel.:
JJ652/22817): informatiecentrum

geopend van 08.30-12.00 uur -"^denbaaistraatS (boven).

FESTIVAL: 18.30uur op de
7rrienade te San Nicolas(optredenvan Ti-ff* Urios del Campoen MariachiOrgullo di"on PaKelly).

<^S Dl CULTURA: 20.30uur optredenvanperuaanse folkloristische groep.

r^NNIS (ATTA): 20.00uur groepBvs groep
"Centra di Barrio Savaneta.

(u^TBAL (veteranen): 20.00 uur Inter vsS^Portivo Chile (Venezuela) - RCA

5) '-LEYBALL(overheidsdiensten): van--BjJ.?-30 uur DOW vs Technical Teachers,
SjT'otheekvs Immigratie enPolitievsWEB-

üftfERDAG
O 's,ictl,in9 Hu|Paan Slechthorenden
ggjj?a), Engelandstraat (Lionsgebouw t/ob^club), is dagelijks geopendvan 08.30-

-,u°/13.00-16.30 uur.

(^VERENIGING 'ARUBA MARLINS'ïj*«<iag + donderdag): 17.30-18.30uur
a hTressen - Golden Tulip Aruba Caribbe-

dipiYdag): 14.00-16.00uur zwemlessen (
w AB, C,D, E enF)voorkinderen en vol-enen - POVA-zwembad.

JrHting SCHOOLZWEMMEN: iedere
fy 'dagmorgen van 10.30-11.30 uur
W sm de zee voor het Golden Tulip09Caribbean Hotel.

b^'S: 15.00-23.00 uur Essoclub vs ElL**> Country Club (Venezuela) - Essc-*n te SeroeColorado.

TELEARUBA
VRIJDAG: 18.00 Archie & Sabrina;
18.30 CNN international news; 19.30
toemoria; 20.00 Telenoticias;20.30Mo-

of the week: «Uncle Tom's Cabin»;
22.18 Larry King show; 23.00 Moneyli-
"e; 23.30Sports tonight; 24.00Sluiting.

ZATERDAG: 18.00 Start here:
"Jumping Molecules»; 18.30 Those
amazing animals; 19.20 Science &
Technology; 19.25Big story; 20.00 It's a
'wing: «Dots priest»; 20.30Spotlight on
sports; 21.22 CNN international news;
21.50 Estreno: «Americathon»; 23.30
Sports tonight; 24.00Sluiting.
*

MEP wil
interpellatie
over toestand
politiecellen

ORANJESTAD —DeMEP-
Statenleden mr Johnvan der
Kuyp en Guillermo Trinidad
hebben de voorzitter van de
Statenverzocht het daarheen
te willen leiden, dat zij in de
gelegenheid worden gesteld
deminister van Justitie, Wat-
ty Vos, te interpelleren over
een aantal aangelegenheden.

Zij noemen daarbij: de
zelfmoord van verdachte D.C.J.
in een politiecel en de verschil-
lende pogingen van zelfmoord in
de politiecellen; de berichten
over een hongerstaking in poli-
tiecellen; de behandeling van
verdachten in politiecellen, in
hetbijzonder de huisregels voor
depolitiecellen en het beleid in-
zake de verblijfsduur van ver-
dachten in politiecellen.

De Statenleden Van derKuyp
enTrinidad zijnvan mening, dat
het feit dat onmenselijke be-
handeling van verdachten strij-
dig is met de mensenrechten en
nietpast ineenbeschaafdenatie.
Zij achten daarom deinterpella-
tie van minister Vos in het alge-
meen belang is over deze zaken
tespreken.

EFFECT ONDERZOEKEN
Om te verzekeren, daterreke-

ning wordt gehouden met dene-
gatieve milieu-effecten van pro-
jecten die onherstelbare schade
zouden kunnen berokkenen aan
het leefmilieu, heeft de dienst
Milieubeheer al vanafzijnvesti-
gingin 1986 aanbevolen omvoor
de aanvang van zulke projecten
alsmede voor reeds gevestigde
projecten/bedrijven milieu-
effect-rapporten te laten voorbe-
reiden onder toezicht van de
dienst Milieubeheer. Deze
dienst heeft reeds zulke rappor-
ten geëntameerd en begeleid
met betrekking tot onder andere
de Lago- vervuiling/verontrei-
nigings- situatie en devestiging
van een chloor- distributie be-
drijf.

Ing. Engelbrecht verklaarde,
datderegeringreeds eenbesluit
heeft genomen om — ten behoe-
vevan de dienstMilieubeheer—
enig materiaal en apparatuur
voor analyse/controle- doelein-
denaan te schaffen,welke spoe-
dig besteld zullen worden. Ook
wordt er getracht een nauw sa-
menwerkingsverband aan te
gaan met TNO, welke instantie
de dienst zal ondersteunen bij
hetoplossen van milieu- veront-
reinigings- problemen.

Enkele problemen waarvoor
de dienst Milieubeheer oplos-
sing heeft gegeven en/of bege-

leidzijn: het acetone-ether- pro-
bleem in de haven, het chloor-
gas-probleen teBarcadera en de
verontreinigings- problemen als
gevolgvan deactiviteitenvan de
Lago in de loop der jaren.

Andere milieu- problemen
waarmee dezekleine—vier man
sterke— dienstzich bezighoudt,
is hoe het afvalverontreinings-
probleem teeliminerenen de eli-
minatie,reductie, preventie van

milieugevaren met chemicaliën
en giftige gassen. Met medewer-
king van andere betrokken
diensten wordt momenteel ge-
werkt aan een afvalverwer-
kings- fabriek.

De dienst Milieubeheer heeft
verder ook aandachtvoor deont-
mantelingvan de Lago- raffina-
derij, welke opkorte oflange ter-
mijn verontreinigings- proble-
men zoukunnen veroorzaken.

Garantie-advies Centrale Bank verre overschreden
MEP-leiders vragen over goede gang
bij toerisme gezien vele ontslagen

ORANJESTAD — In een
verklaring staat MEP-leider
Nelson Oduber uitvoerig stil
bij hettoerisme enhetkomen-
delaagseizoen.

Hij wijst erop, dat toegezegd
werd datArubameerregelmati-
ge lucht- verbindingen zoukrij-
gen, doch er wordt nog steeds op
gewacht. Oduber staat ook stil
bij de garanties die deregering-
Eman voor de verschillende ho-
telprojectenheeftgegeven. Dit is
reeds totaal 395 miljoenflorin,

hetgeen betekent, dat iederebe-
woner van Aruba een hypotheek
van 660 florin op zich heeft
staan.

Wanneer daarbovenop nog de
honderd miljoenflorin garantie
komt voor Plantation Bay van
Jan deRuiter enConrad van Hil-
ton Hotels—de laatsteprojecten
waarop de regering garanties
gaat geven — dan betekent dit
dat er totaal 570 miljoen florin
aan garanties is gegeven oftewel

9600 florin per hoofd van de be-
volking.

In dit verband haalt de Müf-
leider een briefvan de Centrale
Bank van Aruba van 3 maart
1987aan,waarin deregeringhet
advies krijgt om voor niet meer
dan 180 miljoenflorin garant te
staan. Dit betekent, dat het ad-
vies van de Centrale Bank met
395 miljoenwordt overschreden.

Oduber gaat dan dieper in op
hetfeit, datherhaaldemalen ge-
hoord wordt, datAruba een eco-
nomische ontwikkeling door-
maakt,maar dat dewerknemers
daar weinig van merken. Odu-
ber, die zich daarbij gesteund
weet in derecente verklaring
van deCLAT- secretaris, Eduar-
doGarcia,haaltdannogeens een
groot aantal nadelen aan die de
werknemers te verwerken krij-
gen en diehij in eerdere verkla-
ringen ook reeds naar voren
bracht.

Hij voegt er aan toe niet te
kunnen begrijpen, dat de pre-
mier stelt, dat hetaantalkamers
en dekomst van toeristen naar
Aruba gelijke tredt houden.
Odubervindt hetechtervreemd,
datdewerknemers in dehotelin-
dustrie toch naar huis worden
gestuurd.

Vlag in top op nieuwe gevangenis

Binnenkort personeel naar
Nederland voor stage

SAN NICOLAS— Vandaag
is bij het in aanbouwzijnde
nieuwe Huis van Bewaring te
Lago Heights de vlag in top
gegaan. Het hoogste topisbe-
reikt van dit gevangenis-
complex dat in december
klaar moet zijn om uiterlijk
maartvolgendjaarin gebruik
te worden genomen.

Verwacht wordt, datde minis-
tervan Justitiespoedig een com-
missiezal installeren, diedever-
huizing van het oude naar het
nieuweHuisvanBewaringmoet
voorbereiden. Momenteel wordt
naar een oplossing gezocht voor
hetfeit, dateen groep gevangen-
bewaardersbinnenkort voor sta-
ge naar Nederland zal vertrek-
ken en hun plaatsen op Aruba
tijdelijk door andere personen
ingenomenmoeten worden.

Bij hetHuisvan Bewaringis al
enigetijd sprake van een onder-
bezetting aan personeel. Neder-
land zal een groot gedeelte van
de onkosten op zich nemen van
de gevangenis- bewaarders, die
stage gaan lopen en kennis zul-
len maken met de nieuwe syste-
men in Nederlandse gevange-
nissen.

Eind dezemaand vertrektUr-
bano Maduro, waarnemend di-
recteur van dedirectie Openbare
Orde en Veiligheid naar Neder-
land voor het tijdelijk aantrek-
ken van een waarnemend direc-
teurvoor het Huisvan Bewaring
op Aruba. De persoon zal opAru-

ba de verhuizing van het Huis
van Bewaring moeten uitvoeren
en defunctie van directeuruitoe-
fenen totdatLuty Fowler en me-
juffrouw Hassell in Nederland
hun studie afmaken en naar
Aruba terugkeren om respec-
tievelijk directeur en waarne-
mend directeurvan hetHuis van
Bewaring te worden.

STREVEN GERICHT OP SAMENWERKING MET TNO
In verleden al uiteenlopende activiteiten ontplooid
Milieubeheer: aan regering reeds
onderzoek watersituatie aangeraden

ORANJESTAD — "De dienst Milieubeheer heeft een
paar wekenterug een grondige 'baseline water and co-
astal water analysis survey' aanbevolen, inclusiefvoor
het Spaans Lagoen. Zon studie is reeds globaal in 1978
verrichten is door de dienst MilieubeheerNederlandse
Antillen geëntameerd en gecoördineerd". Aldus het
hoofdMilieubeheer, ing. GeraldEngelbrecht, ineen ge-
ruststellings- commentaarop de meningen die delaatste
tijd geuit werden over het milieu-effect van het Gold
MUI-project in hetSpaans Lagoen.

Voor Engelbrecht is het een
plezier, datvelen zich bekomme-
ren over het milieu. Hij zei, dat
genoemd onderzoek de Milieu-
dienst belangrijke informatie
zalverschaffen omcontroleuitte
kunnenoefenenentijdig preven-
tieve maatregelen te nemen om
welke schade dan ook op tijd te-

rug te dringen. Zij die projecten
hebben — aldus ing. En-
gelbrecht — welke een negatief
milieu-effect zouden kunnen
veroorzaken, worden verzocht
deze met de dienst Milieubeheer
te bespreken alvorens er de
stichting FANAPA bijte betrek-
ken. Te zijner tijd zal indien dit
nodigblijkt deze stichtingbij be-
trokken worden.

Tien mille als dwangsom gevraagd

PDA naar Hoge Raad
wegens Staten-zetels

ORANJESTAD — Bijges-
taan doordeEuropese Neder-
landse advocaat mr J.L.Wij-
kerslooth werd door de poli-
tieke partij PDA van dr Leo-
nardBerlinski cassatie bij de
Hoge Raad der Nederlanden
aangetekend tegen het von-
nisvanhetHofvan Justitiein-
zake detwee Statenzetels.

De voormaligePDA- leden, S.
Thijsen en Arturo Oduber, hou-
den deze zetels in de Arubaanse
Statenbezet—nu onder denaam
van de nieuwe politieke partij
AD '86 —terwijl dePDA meent,
dat deze zetels van de PDA zijn.
Zowel het gerechtin eerste aan-
leg als hetHof van Justitie van

deAntillen en Arubawees de eis
van dePDA af, zich daarbij base-
rend op de Arubaanse
Staatsregeling en wetten ten
aanzien van deStatenzetels.

Bij de eis voor de Hoge Raad
wordt tevens van de Statenleden
Arturo Oduber en S. Thijseneen
bedrag van tien mille florin
geëistvoor iedere dag, datzij niet
voldoen om dezetels aan dePDA
ter beschikking te stellen, mits
zij daartoe door de Hoge Raad
veroordeeld worden.

InmiddelswasAD'86-voorzit-
ter, Arturo Oduber, erg kort in
zijn commentaar en verwees
naar het vonnis van hetHofvan
Justitie, dat duidelijke taal
spreekt.

Van derKuyp over doorregering afgesloten akkoord:

Vrijstelling verplichtingen
regeringscadeau voor Lago

ORANJESTAD — In een
verklaring stelt Statenlid mr
John van der Kuyp (MEP),
dat de Lago — overeen-
komstig het akkoord met de
regering — vrijgesteld wordt
van het nakomen van wette-
lijke verplichtingen. Deze

verplichtingen komen neer
op het uit de grond halen van
funderingen, buizen, kabels
en alles wat zich daaronder
bevindt.

Van der Kuyp noemt deze
vrijstellingeen geschenkvoor de
Lago, dat geschat wordt ophon-
derdmiljoenflorin. Waaromzon
hoog bedrag? Omdat ditwerk —
aldus het Statenlid — zeer ge-
vaarlijk isvanwege degevaarlij-
ke gassen en er geen dynamiet
gebruikt kan worden.

ORANJESTAD — De minis-
ters Armand Engelbrecht en mr
Mito Croes boden in hetManche-
bo BeachResort een dineraan de
leden van deEuropesecarnavals-
federatie aan, mevrouw Bouw-
mans en HenryPaasman, die te-
vens Prins Carnaval van België
is. De uitnodiging aan hem om
Aruba bezoeken werd gedaan
door de voorzitter van de
Stichting Arubaans Carnaval,
Milo Croes, ophetonlangsop Tri-
nidad gehouden jaarlijkse car-
navals- congres. Op Trinidad
werd besloten, datAruba in 1991
ditcongres mag organiseren.

Tijdens hetdiner(ziefoto) kre-
gen de twee ministers (rechts)
medailles als aandenken aange-
boden, terwijl Milo Croes (mid-
den) een Belgische carnavalspet
kreeg. Op het diner waren ook
aanwezig bestuursleden van de
StichtingArubaans Carnavalen
de jeugd- en grote carnavalsko-
ninginnen.

GEENVERTROUWEN
Lago zelfheeft ditwerk op der-

tig miljoen florin geschat, maar
in de schattingen door de Lago
kan men geen vertrouwen
schenken, vindt Van der Kuyp.
Alsvoorbeeld haalthij een Lago-
schatting aan, dat het ongeveer
tien miljoen florin zal kosten om
San Nicolas van alle aardolie en
giftige gassen te bevrijden, ter-
wijl de Grontmij opeen schatting
komt van boven de vierhonderd
miljoenflorin.

Mijn grote vraag is — aldus
Van derKuyp — of deregering
de Lago ook voor deze vierhon-
derd miljoen florin vrijstelling
zal geven. Statenlid Van der
Kuyp vindt hetopmerkelijk, dat
decoalitieleden deregering niet
hebben verdedigd in deze zaak
en dathet jammeris,dat derege-
ring deze zo belangrijke zaak in
de handen laait van een stelletje
adviseurs.

Lotto-trekking
pas vanavond

ORANJESTAD — De trek-
king van deArubaanse Sportlot-
to—voor de eerste maal in nieu-
we stijl met 32 nummers — had
gisteravondvanwegetechnische
problemen geen doorgang.
Thans heeft de trekking vana-
vond voor het nieuwsvan TeleA-
ruba plaats. Zoals bekend is de
eerste prijs opgelopen tot ruim
veertig mille florin.

Lachmon
bedankt
Aruba

ORANJESTAD — Tijdens
een ontmoeting in Santo Do-
mingobij devergaderingvan
hetLatijnsamerikaanse par-
lement sprak de Surinaamse
Staten- voorzitter, Lachmon,
woorden van waardering tot
het Arubaanse volk voor de
recente spontane steun in de
Sur-Medi-Ton- actie.

Hij deedditin een gesprekmet
AVP- Statenlid Chibi Croes en
stelde alle waardering te heb-
ben, dateenklein landals Aruba
inzulkekorte tijdeenbedragvan
bijnaéén ton aan medicijnen bij-
een wist tebrengen.

ORANJESTAD—Op dederde
avond van de tweede ronde van
de bridge- competitie werden de
volgenderesultaten geboekt:

A-poule: 1. heren Van Veen/
Conway 62.80 procent, 2. heren
Somers/Poot 62.20, 3. echtpaar
Fisher 57.14, 4. heren Timmer
Hennelijn 56.25, 5. echtpaar
Verstraten 54.46, 6. mevr. Ber-
mudez/heer Marapin 52.97, 7.
heren Gottfried/Lopez Henri-
quez 52.68, 8. mevr. Palstra/
heer Verbrugge 50.59.

B-poule: 1.echtpaarAal 57.79,
2. dames McLeod ' Van Duin
55.36,3. echtparen Cappon/Van
deWal 54.02,4. dames Monzon/
Smit 51.78.

Voordrankbestrijding

Project dossier
klaar Mini half
way-house

ORANJESTAD — Tijdens
een bijeenkomst in Cede Aru-
ba heeft het bestuur van de
stichtingBestrijding Alcohol-
misbruik aanhetbestuur van
de Cede het projectdossier
voor hetMini Halfway House
van de stichting overhan-
digd.

Wat financiering betreft staat
CedeArubagarant voor deruim
98.000 florin, dievoor ditproject
nodig is. Daarbij inbegrepen de
eigen inbreng van 25 mille vaii
de stichtingBestrijding Alcohol-
misbruik. Deze stichting tracht
zijn aandeel onder meerbijeente
krijgen door de verkoop van eni-
ge van huizen van de AA-
bestrijding.

Het Mini Halfway House zal
gebouwd worden aan de noord-
kant van het gebouw van de
stichting Bestrijding Alcohol-
misbruik aan dePatiastraat.

SANTACRUZ —Dankzij me-
dewerking van vrijwilli-
gers(sters)en bijdragenin mate-
rialen is hetbestuur van deCon-
nie Francisclub te Santa Cruz
onder leiding van voorzitter Ju-
ancho Koek doende met het
opknappenvan het clubgebouw.
Er zullen nog enige activiteiten
komen, waaronder op 1 meieen
bbq/ gebakverkoop / vlooien-
markt. Personen, die hieraan
willen meewerken, kunnen con-
tact opnemenmet JuanchoKoek
(tel.: 31714).

TRINITARIA
DRUGSTORE

DakotaShopping Paradise
Tel.: 22450

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

Bekijk onze wekelijkse specials
toet goedkopeprijzen.
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Na tien jaarstrijd:

Wereldkampioen
schaken per post

OOST-BERLIJN — De
Oostduitser Dr. Fritz
Baumbach mag zich we-
reldkampioen correspon-
dentie-schaaknoemen. Hij
heeft er een jaarof tien
overgedaan, waarvan al-
leen de eindronde al een
jaarofvijfvergde.

Donderdag kwam de
laatste zet uitZuid-Amerika.
De Argentijn Buj stemde toe
in remise, waardoor Baum-
bach zijn score bracht op ze-
ven overwinningen en zeven
remises in veertien partijen.
Met die75%-scorekan hijniet
meer worden ingehaald door
zijn naaste concurrent Nesis
uit de Sovjetunie.

De wereldkampioenschap-
cyclus duurt gewoonlijk drie
jaar. Ditmaal was er enige
vertraging alsgevolgvan tra-
gepostbestellingen. Bij de be-
denktijd: 30 dagen voor tien
zetten is namelijk de ver-
zendtijd niet inbegrepen.
Baumbachzelfheeft (zoals hij
in het Oostduitse sportblad
Sportecho bekent) ook een
keer gebruik gemaaktvan de
traagheid van TantePost.

Nadathij een zet in debrie-
venbus had geworpen, werd
hij 's nachts door twijfel over-
vallen. Het gelukte hem de
volgende dag degene, die de
bus leegde, over te halen de
briefkaart terug te geven. De
man was een schaakvriend.

Uitslagen clubwedstrijden

Baranca organiseert
een bridge-marathon

WILLEMSTAD—Op zater-
dag 7 mei zal in hét Princess
Beach Hotel deopenBaranca
Bridge Marathon worden ge-
houden. Deze wordt gespon-
sord door Curoil. Onder lei-
dingvan wedstrijdleider Ver-
non Brown zullen drie zittin-
gen van zeven ronden van
vier spellen worden afge-
werkt. Dit is in totaal 84
spellen.

Aan deze wedstrijden, die 's
morgens om 09.00 uur aanvan-
gen, kan iedereen deelnemen.
De kosten voor leden van Baran-
ca zijn vijfentwintig gulden.
Niet-leden betalen tien gulden
meer per persoon. In dezeprijs is
naast koffie en thee ook een
lunch en een diner inbegrepen.

Men kan zich voor deze mara-
thon opgeven viadevolgende te-
lefoonnummers 89906 of 73694
ofop de clubavond van Baranca,
woensdagavond.

UITSLAGEN
De uitslagenvan de op 13april

gespeelde wedstrijd van Baran-
ca zijn:

1. Mw. De Vries - Hr. Van'
Opstal: 60,68%; 2. Ds. Sluiter -Van Loon: 58,85%; 3. Mw. Van
Werkhoven - Hr. Pattinaja:
58,59%;4.Ds.VanderJagt-Van
Silfhout: 57,63%; 5. Hn. De Vries- Pais en Mw. Geenen - Hr.
Brown: 57,55%; 7. Hn. Engel-
man - Roerhorst: 57,50%; 8. Ds.
Schouten- Nebbeling: 54,06%; 9.

Ds. Valkenberg- Gibbs: 52,60%;
10. Ds. Bustraan - Engelman:
50,78%.

Intotaal haddennegentienpa-
ren deelgenomenaan deze club-
wedstrijd, die ook komende
woensdagavond weer wordt ge-
organiseerdop Scherpenheuvel.
Aanvang 20.00uur.

ARA niet in
zee met Lucor
en Rockets

ORANJESTAD — Het be-
stuur van de Aruba Racing
Association (ARA) heeft zich
gedistantieerd van de base-
ball-verenigingenRockets en
Lucor.

Dit bleek uiteen communiqué
waarin ARA opriep devoor don-
derdagavond uitgeschreven ver-
gadering van deze beide clubs
niet bij te wonen. De ARA liet
weten, dat men alle overeen-
komsten en toezeggingen opzegt
aan Rockets enLucor gedaan in
verband met de dragrace- wed-
strijden op Koninginnedag en
Arbeidsdag.

Volgens ARA hebbenRockets
enLucor achterde'rug' vanARA
om direct een vergadering met
de ARA- leden bijeengeroepen
en hierdoor hebben zij het be-
staan van de ARA alsvertegen-
woordiger van de dragracers,
verwaarloosd.

Bokser heeftAids:
Geen strijd om

Gemenebest-titel
LONDEN — Een beslis-

singswedstrijd van de boksti-
telstrijd van De Gemenebest
isafgelast, omdateen derbok-
sers drager bleek van het
Aids-virus.

Donderdag werd inLonden
bekend gemaakt, dat de
vroegere Gemenebest-
kampioen Langton Tinago
uit Zimbabwe met Aids be-
smet is. Hij zou in Groot-
Brittannië aantreden tegen
de Brit Ronnie Gloster. Alle
Afrikaanse boksers moeten
zich voor een wedstrijd in
Groot-Brittannië laten on-
derzoeken op Aids.

Liverpool nog twee punten van titel af
LIVERPOOL — Liverpool

is zes wedstrijden voor het
einde van de Engelse compe-
titie nog twee punten verwij-
derd van het zeventiende
landskampioenschap van
Engeland.

Woensdagavond speelde de
ploeg in het stadion aan Anfield
Road een magistrale wedstrijd
tegen Nottingham Forest, toch
niet een van de zwaksten in de
eerste divisie. Nadat de jonge
ploeg van Brian Clough twaalf
dagengeleden er inwasgeslaagd
Liverpool te verslaan volgde on-
langs in het tweede onderlinge
treffen eervol verlies in de halve
finales van het toernooi om de
FA-cup.

De derde keer wist Liverpool

precies hoe Forest bestreden
moest worden. Met Beardsley,
Houghton en MacMahon in top-
vorm en een Barnes vol geniale
invallen, werd het maar liefst 5-
-0 voor deReds. De doelpunten
kwamen voor rekening van
Houghton, Aldridge (2), Gilles-
pie enBeardsley.

De titel kan komende
woensdag in en bij Norwich City
behaald worden.

Het bekerduel in Schotland
tussen Aberdeen en Dundee
United, dat in het eerste treffen
al gelijk eindigde, werd
woensdagavond opnieuw niet
beslist. Het werd nu 1-1 na ver-
lenging. Maandagavondgaan de
ploegen voor de derdekeer het
veld op.

Trekkingslijst van de Landsloterij N.A.
Bste Trekking Donderdag 14 APRIL 1988
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Arsenal verliest van Southampton

Liverpool en Wimbledon
in Engelse bekerfinale

LONDEN — De finale van
het toernooi om de Engelse
voetbal-beker gaat tussen Li-
verpool en Wimbledon. De
lijstaanvoerderin de Engelse
competitie versloeg in de hal-
ve finale Nottingham Forest
met 2-1. Wimbledon won van
Luton, ook met 2-1.

Ook voor decompetitie zijneen
aantal wedstrijden gespeeld. De
belangrijkste uitslagen hiervan
zijn:
Chelsea -Derby County: 1-0; Co-
ventry - Charlton: 0-0; Everton -Portsmouth: 2-1; Newcastle -Queens Park Rangers: 1-1; Sou-
thampton - Arsenal: 4-2; Wat-

ford-Oxford: 3-0.
De stand in de Engelse eerste

divisieis nu:
1.Liverpool 33 77
2. Manchester United 3566
3. Everton 3564
4. NottinghamForest 33 63
5. Queens ParkRangers 35 62
6. Arsenal 35 58
7. Wimbledon 3450
8. Coventry 35 47
9. SheffieldWednesday 35 47
10. Southampton 3645
11. Newcastle 3443
12. Tottenham Hotspur 3743
13. LutonTown 3142
14. Norwich 3542
15. Chelsea 3639
16. Derby County 36 38
17. West Ham United 3437
18. Charlton 36 36
19. Portsmouth 35 33
20. Oxford 3530
21. Watford 3527

Inhaalduels en beker

Ajax 2 verliest
van RKC: 1-2
DEN HAAG— In Neder-

land zijn woensdagavond
de kwartfinales voor de
KNVB-beker gespeeld en
een vijftal inhaal-
wedstrijden in deeerste di-
visie.

Door de winst van Vitesse
op Veendam in Arnhem werd
RKC nu officeel kampioen.
De magerewinstvan MW in
Twente bij Heracles was vol-
doende om de derdeperiodeti-
tel in beslag tenemen.

De uitslagenzijn:

KNVB-beker:
RKC-Ajax2 2-1
VW-Feijenoord 2-1
PSV-RBC 2-0
Willem II-Roda JC 1-3 (n.v.)

De uitslagenvan deinhaal-
wedstrijden in de eerste divi-
siezijn:
Heracles -MW 0-1
NAC - Heerenveen 0-1
Wageningen - Emmen 3-0
Helmond Sp. - Excelsior 0-2
Vitesse - Veendam 1-0

Veteranen-voetbal
tegen Venezuela

ORANJESTAD - In het
RC A- sportcentrum wordtvana-
vond een voetbalwedstrijd ge-
speeld tussen deArubaanse ve-
teranen van Inter en deVenezo-
laanse veteranen van Deportivo
Chile uit Punto Fijo. De wed-
strijd begint om acht en de toe-
gang is gratis.

Gelijkspel
bij baseball

SAN NICOLAS — De base-
ball- wedstrijd van woensdaga-
vond tussen Coca Cola Rangers
enBrazilLucor is natien innings
spelen onbeslist gebleven. De
wedstrijd werd vanwege het be-
reiken van de speeltijd- limiet
gestaakt met de gelijke stand 7-
7.

ECO-NOTEN

HET BRITSE staatsautomobie-
len- concern Rover Group wordt
aan het Britse lucht- en ruimte-
vaartconcernverkochtvoormin-
der dan 200 miljoenpond ster-
ling, zo wist het Britse dagblad
'The Independent' te melden.
Volgens de krant worden de
schulden vanRover van enkele
miljarden pond sterling bij de
Britse staat en van 400 miljoen
pondbij anderekrediteuren vol-
ledig door deregering overgeno-
nen. Londen heeft het bericht
nietbevestigd.

JAPAN HEEFT in februari
245.000kleuren- televisies
geëxporteerd, 29procentminder
dan in februari vorig jaar. Daar-
entegen nam de uitroer van vi-
deo- recorders ten opzichte van
vorig jaar februari toe met 0,9
procent tot 1,744 miljoen stuks.
Japan heeft in februari 528.605
motorvoertuigen uitgevoerd,
naar de VS nam af met 8,2 pro-
cent tot 208.266stuks, deuitvoer
naar deEG verminderde met 5,4
procent tot 133.473voertuigen.

UNITED TRANSPORT Inter-
national (UTI), dochter- onder-
neming van hetBritse concern
BET, verkoopt haar belang van
zestig procent in de Zuidafri-
kaanse busonderneming UnitedPassenger Transport In-
vestments (UPTI). De koper isTollgate Holdings, die sinds
1976 busdiensten in Zuidairika
verzorgt. De verkoopprijs is vol-
gens UTI overeenkomstig de
marktwaarde.

SPORTAGENDA
MALTA AMSTEL

SENTRO DEPORTIVO KORSOU(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag-en donderdagmorgen gesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur tot na 02.00uur;zondag vanaf13.00uur.

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

SCHAAKVERENIGING JANWE(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen-training voordejeugdvanaf7
tot23jaar.

VOETBAL
CBan Topa Empresa'- toernooi)
1930uur Islavs ALM;
21.15uur Ennia vsAnthony Veder -Rust &
Burgh- terrein.

SAMISAIL
(SMS)
18.00 uurpersconferentie 'Sera konosl' -JoeBar Restaurant te Playa diBoka.

*****
ZATERDAG
ATLETIEK
(Curacaosche AtletiekBond)
09.00-12.00uur inschrijvingvoorde'40Afta
PNP'- wedloop -Kas diPueblo, Penstraat.
BASEBALL
('FrisianFlag'- jeugdtoernooi)
10.00uur (A-poule) WildCatsvs CocoRico;
12.00uur(Bipoule) Royal Scorpionsvs An-
geloRoyals -TioDaou Ballpark.
(LittleLeague)
10.00uur ABN vs Hertz;
12.00uur Marchena Hardwarevs Eagon;
14.00uur Fort Nassauvs Fria;
16.00uurAmalie vs Cindu - Curagao LittJe
League Ballpark te Suffisant.
(SeniorLeague)
10.00uurKodak vs MasProductions;
12.00uur Zwitsal vs Libby's;
14.00uurKodela vs ABN;
16.00 uur Marchena Hardware vs Ennia -Don Nicho Hurtado Ballpark(naast Holiday
Beach).

Volleyball
overheidspersoneel

SANTACRUZ —De volley-
ball- competitie voor over-
heidsdiensten werd met drie
wedstrijdenvoortgezet

De Laboratorium- ploeg be-
haalde een 15-13,14-16en 15-13
overwinning op de Dienst
Landmeetkunde, de Directie
Onderwijs won met 15-12 en 15-
-12van deAccountantsdienst/be-
stuur, waarna de Directie der
Berlastingen in de laatste ont-
moeting met 15-13en 16-14over
Luchthaven zegevierde.

Hetwedstrijdprogrammavoor
vanavond in de Sporthal is als
volgt: DOW - Technical Tea-
chers, Bibliotheek - Immigratie
en Politie - WEB. De eerste wed-
strijdbegint omhalfacht.

Morgenochtend zullen vanaf
half tien de volgende wedstrij-
den op de overdekte speelplaats
van deStAnnaschool wordenge-
speeld: Douane - Luchthaven,
Financiën - Setar, Domeinbe-
heer-Directie Onderwijs,Dienst
Landmeetkunde - DOW,Techni-
chal Teachtëre - Bibliotheek efl
Politie - Brandweer.

Jan Sofat organisator

Sunfish-kampioenschap
op het Spaanse Water

WILLEMSTAD — Op zon-
dag 24april organiseertWSV
Jan Sofat haar jaarlijkse
open sunfish-
kampioenschap.

Deze wordt gehouden ondel*
auspiciën van de CSSA. Er zal
ook ditjaarweer eenOlympische
driehoek op het Spaanse Water
worden gevaren. Deze vormvan
wedstrijd-zeilen viel vorig jaar
zeer in de smaak bij de deelne-
mers. Het veld van 35 boten
kreeg gedurende ongeveer 25
minuten geenkans uit te 'waaie-
ren', zoals dat wel eens bij con-
ventionele wedstrijden gebeurt

Deze wedstrijdgeldt tevensals
kwalificatie- wedstrijd voor het
WK dat in oktober op de Baha-
mas wordt georganiseerd.

Men kan zich voor dit open
sunfish-kampioenschap i°'
schrijven via telefoon 75239
(tussen 14.00en 19.00 uur). Tot
eenuurvoor destart te JanSofa*
(10.00 uur) op 24 april, bestaat
ook daarnog de gelegenheidzien
in te schrijven.

Sport bij gouden
feest van La Fama

SAVANETA— Zondag I 7
april wordt een aanvang èf'
maakt met de sportwedstrij-
den ter gelegenheid van oe
50-jarigbestaan van Sportv*"
renigingLa Fama. ~Op hetLaFamaveld zullen4*
dag de volgende softball- weO'
strijdenworden gespeeld: Sib°n
né-Amstel (10 uur),NoordCuf»Cabai Vets - SugarKings U*
uur), Riunite - Racqueteers *’uur) en Rolando's - Tromp e'

mentProduction (4 uur).
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ZONDAG DE ACHTSTE MARATHON VAN ROTTERDAM
Mekonnen mocht niet in Boston starten
Saleh doet aanval op wereldrecordvanPortugeesLopes
ROTTERDAM — AbebeMekonnen, de Ethiopiër die

j&ettwee uur,achtminutenen
"» seconden de we-
'eldranglijst van 1988 aan-

start samen met de
£chmed Saleh, deman uitDji-
jtouti,als een van de favorie-
ten in deachtsteeditie van deMarathon van Rotterdam.
Mekonnen, de politie-officier

Addis Abeba, is dezeweek
teeds in Rotterdam gearri-
veerd. Het is de tweede keer
datMekonnen, die vorig jaarv*n de vier marathons diehij

liep, er drie(Parijs, Addis Ab-
ebaen Montreal) won, inRot-
terdam loopt. Twee jaargele-
den kwam hij op de Coolsin-
gelin2.09,08 alswinnaar over
deeindstreep.

Jos Hermens, die de top-
atleten voor deRotterdamse ma-
rathon vastlegt, kreeg eind vori-
ge weekvan Ethiopische zijde de
aanbieding dat naast de eerder
aangekondigde Belaney Dinsa-
mo, de winnaar van vorig jaar,
alsmede Kebede Balcha, nog
drie andere Ethiopische lopers in
de Maasstad zouden kunnen
starten. Behalve Mekonnen

ging hetom WodajoBulti en Ta-
desseGebre.

Aanvankelijk zou Mekonnen
maandag uitkomen in de Mara-
thon van Boston. Omdat in de
Amerikaanse stad, waar de ma-
rathon voor de92ekeer wordt ge-
houden, ook de Zuidafrikanen
MarkPlaatjes enDerrick Mayop
hetprogramma staan,mocht de
Ethiopische bond zijntoploper op
lastvan deregering daar niet la-
ten starten.

De organisatoren in Rotter-
dam was erveel aan gelegenMe-
konnen, diezijnbeste tijd van dit
jaarop 14 februari in de Mara-
thonvan Tokio liep, vast te leg-
gen. Bulti, in 1987tweede op de
seizoen-ranglijst op de 10.000
meter met 27 minuten en 27,41
seconden, maakt in Rotterdam
zijn debuut op de marathon.

Tadesse Gebre liep vorig jaar
als 19-jarige in Rotterdam zijn
eerste marathon. De Ethiopiër
gingtoen zoonstuimig van start,
dat hij later geenrol van beteke-

nis meerkon spelen.
De komst van de drie Ethio-

piërs gingechter hetRotterdam-
se budget van 600.000 gulden,datvoor de lopersbeschikbaar is,
te boven. Oplastvan hetbestuur
van de Stichting Marathon Rot-terdam moest Hermens vierandere lopers op zijn startlijst
doorhalen. Hetzijn deWestduit-
sers HerbertStefïhy, derdebij de
Europese titelstrijd van 1986 in
Stuttgart, en Christoph Herle,
de Oostenrijker Gerhard
Hartmann en de Turk MehmetTerzi.

"Ik vond datniet zo leuk", al-
dus Hermens, "want ik werk al
jaren met deze lopers. Gelukig
heb ik hen nog in de Marathon
van Londen, die ook zondag
wordt gelopen, kunnen onder-brengen. Finahcieel zijn zij daarechter minder af dan in Rotter-dam, omdat ik in een dwangposi-
tiekwam te zitten en onderhan-delen over startgelden dan na-
tuurlijk moeilijker wordt."

SoftballtoernooiLiga Amistad

Grote zeges van Awa
Limpi en Veteranos

Willemstad—De groot-
jezege van het afgelopen
Weekeinde in het softbal-j°ernooiLiga Amistad be-haaldeVeteranos. Zijversloe-genLucas Bols met 16-5. Ookjjewinst van Awa Limpi, inJet Suvek-softbalpark, op
~heprok (12-5) is ruim uitge-ven.
In het duel tussen Vetera-ns en Lucas Bols werden

homeruns geslagen. Dit
werdin hetduel tussen

**^a Limpi en Cheprok
met één overtroffen.In een foutloos gespeelde

wedstrijd door Veteranos en
■jet slechts een keer misgrij-
pend Lucas Bols vielen in to-
£fal 23 honkslagen te scoren,
ïeteranos sloeg een hit meer
"jan Lucas Bols. Winnende
Werper Thode kreeg van zijn
£°Uega Maduro de felicita-tes.

Cheprok stuurde in het du-
v tegen Awa Limpi in totaal

werpers naar de heuvel
1,1 het slaggeweld van de te-

?eHstander te keren. Werper
JUstiano werd vervangen
'oor Kirnon. Maar deze
?*Oest later weer plaats ma-
fen voor De la Chiques. Het
pelp niet. Awa Limpi liet in
jotaal vijftien honkslagen

Dat de winnaars
9chter werperCheri vierkeer?en fout maakten, had geen

vloed opde eindscore.

Zondag wordt het toernooi in
het Suvek-softballpark te Van
Engelen voortgezet met de vol-
gende duels:

10.00 uur: Awa Limpi - Agui-
las; 12.00uur: Love Ice - Lipton;
14.00 uur: Veteranos - Luvac
Jaws; 16.00uur: Swift-Cheprok.

FOUTLOOS
o *fet duel tussen Carpatula en
Mtt (5-3) kenmerkte zich ook
Q°°r een foutloos spelend Swift.
j~°Kin ditduelvielen een drietal
ö°öieruns. Twee geslagen door
jyift-spelers (Jacoba en Fle-
r^g) en de derde doorCaraptu-

-Bpeler Anasagasti. Benschop
i r̂d winnende werper. Hanseneeg het verlies toegeschreven.

*ö het laatste duel van de dag
°n Luvac Jawsmet 6-1 van Lo-* «e. Werper Eithel Brunken. °est echter toegeven dat deI^J";hem toegestane hits (6) ge-

epkigervielen dan de door zijn
k Senspelers geslagen hits(5) opp7Werpen van(winnende) wer-
6|rCurie. Obisposloeg indit du-. voor Luvac Jaws de enige ho-erün.

Extra trainingen

voor Real Madrid
, MADRID — Leo Beenhak-,er> de trainer van Real Ma-

neemt zijn spelers deze
eek voor de tweede wed-

?lrijd tegen PSV, stevigonder
a*iden- Dinsdag en

.°ensdag moest de groep
trainingen afwerken en

ivu00T donderdag staat een
Nobele training op het prog-

j traintReal Ma-
7*d eenmaal daags. Dat rit-e wordt vrijdag weer opge-
:?akt, omdat zaterdag de uit-
strijd tegen Celta in Vigo

i Na de wedstrijd tegen Cel-
> Waar enkele kernspelers
]^.arschijnlijk op de bank
j 'JVen, krijgt de groep zon-
J*6vrij, waarna maandag deeis naar Nederland volgt.

i opvallend was dat de spe-
fters vanReal Madriddinsdag,>a de training, met een grote

°s vitaminen naar huis te-
jj | keerden. Volgens Been-r^kker was dat niets bijzon-,rs > omdatzijn spelers pena-
le ek extra- vitaminen*%en.

ACHMED SALEH
Achmed Saleh, detweevoudig

winnaarvan de strijd om de we-
relddbeker (1985, Hiroshima,
1987, Seoul) en tweede in destrijd om dewereldtitel inRome,
wil zondag in Rotterdam een
aanval wagen op het wereldre-
cordvan dePortugees CarlosLo-
pes, die in 1985 in de Maasstad
een tijd van 2.07,12 liep. "Ik benm goede vorm en gezien de te-genstanders hier, geloof ik dat
een aanval op detijd van Lopes
succes kan hebben", aldus de lo-
peruit Djibouti.

Gezien debreedtevan hetveldinRotterdam loopt de organisa-
tie een groot financieel risico.'Rotterdam' betaalt naast een
startgeld ook premies op basis
van de eindtijd. Die bonussen lo-
pen, volgens Jos Hermens, ui-
teen van $10.000 tot $50.000
voor een nieuwwereldrecord.

Curaçao open Pro/Am van 13 t/m 19juni

Curacao opgenomen in
PBA World Tour 1988

WILLEMSTAD— Vanaf 13
juni tot en met 19 juni wordt
voor dekust van hetPrincess
Beach Hotel het derde Cura-
cao OpenPro/Am Internatio-
nal Windsurf Championship
georganiseerd, onder de

naam 'DreamRace 88' in ad-
vertentiesaangekondigd. Bij-
zonderheid dit jaar is hetfeitdat deze wedstrijden een on-
derdeel vormen van de PBA
WorldTour 1988.De Professi-
onal Boardsailing Associati-

on, ac wereldorganisatie
voor beroeps- windsurfers,
organiseert jaarlijks een
reeks prof-wedstrijden over
de gehele wereld. Curacao is
na twee jaar 'vinger-
oefeningen' goed genoeg be-
vonden ominhetprof-circuit
opgenomen te worden.

Roy Bottse van Manon Servi-
ces nv, een lokaal evenementen
bureau, maakte in aanwezig-
heid van vertegenwoordigers
van een aantal grote sponsors
duidelijk datin dieperiode dege-

" hele wereldtop aan beroeps-
windsurfers op Curagao zal zijn.
Zij moeten immers punten ver
dienen voor het professionele
wereldkampioenschap.

Voorbeschouwing Betaald Voetbal in Nederland

PSV krijgt zaterdag officieel
kampioensbokaal uitgereikt

DEN HAAG —Volgens
PSV een week te laat, zal
voorzitter Van derLouw van
de sectieBetaald Voetbal van
deKNVB, zaterdag dekampi-
oenstrofee aan de Eindho-
vense aanvoerderEric Gerets
overhandigen. De voetbal-
bond vond dat de titel van
PSV, zaterdag moeizaam bin-
nengesleept tegenAZ, nog of-
ficieus was. Immers Ajaxkon
intheorie inpunten noggelijk
komen met de Eindhovense
club. Het doelsaldo nivelle-
ren was nog theoretischer,
maar debureaucraten van de
KNVB wenstenniet te wijken.

Waarop PSV heteigen feestje
alvastmaarbouwde en zater-
dag in Kerkrade, in het duel
tegen degradatie- kandidaat
Roda JC,voordederdeachte-
reenvolgende keer debij de
eredivisietitel behorende tro-
fee kan ontvangen.

PSVzal een voorzichtige wed-

strijdafwerken in hetzuidenvan
Limburg. Het kapitale Europa-
Cupduel van woensdag tegen
Real Madrid staat in veel groter
aanzien. Geblesseerde spelers
zullen hun krachten mogen spa-
ren, aan de anderekantheeft co-
ach Hiddinkniet debeschikking
over echt veel goede reserves.
Mede daarom heeft de Achter-
hoeker het plan opgevat een
drietal versterkingen aan te
trekkenvoor het nieuweseizoen.
Hiddink wil zeker vijftien ba-
siskrachten ter beschikking
hebben.Kruzen (FC Den Bosch),
Valckx (VVV) en Verhagen
(door PSV verhuurd aan VW)
zijn dekandidaten.

AJAX EN TRANSFERS
Ajax heeft momenteel ook

voornamelijk oog voor de
transfermarkt. DeDenen Chris-
tensen en Nielsen (beiden
Brondby), de Zweed Pettersson
(Goteborg) en de Nederlanders
Willems (Twente) en Kooiman
(Cerkel Brugge) staan op dever-
langlijstvan de versterkingen.

De Amsterdamse club,
woensdag doorRKC uitgescha-
keld voor de beker, finisht in de
eredivisie als tweede en heeft
slechts de Europa Cup-finale in
Straatsburg(11 mei) nog als ob-
jectief. Zaterdag tegen PEC
Zwolle, ook zwaar in de degrada-
tie-zorgen, zullen de mannen
van coach Hulshoff de krachten
voornamelijk sparen. Het kar-
wei uit de halve finales,
woensdag thuis tegen Olympi-
queMarseille, zal deploegweer
inspireren. Bosman, Blind en
Larsson zullen ongetwijfeldrust
krijgen, nu hun blessures voort-
duren.

PROGRAMMA
Het programma van dit Wee-

keinde bevat voornamelijk be-
langen voor degradatieen dena-
competitie. FC Twente moet
vanavond naar Alkmaar, waar
AZ destrijd voorhet behoud van
een plaats inde eredivisie nog
niet heeft opgegeven. FC Twen-
te, al periodekampioen, wil het
liefst de na-competitie ontlopen
door de derde plaats te grijpen
voorFeijenoord. Diepositie geeft
recht op deelneming aan het Ue-
fa-bekertoernooi als Ajax de Eu-
ropa Cup voor bekerwinnaars
grijpt. Voor dena-competitiezijn
verder nog in derace WV, Wil-
lem 11, Fortuna Sittard, Haar-
lem, Sparta en FC Utrecht.VVV kan bovendien tot debe-

kerfinale doordringen en zal als
PSV via RKC ook zover komt,
verzekerd zijn van Europees
voetbal. Voor de nacompetitie
heeft degradatie-kandidaat Vo-
lendamvia zijnpositiein devier-
deperiode nogvolopkansen. Za-
terdag gaan de voetballers uit
hetPalingdorp naar Feijenoord
toe.

De loting voor de halve finale-duels om deKNVB-beker lever-
de het volgende resultaat op:
RKC -PSV enRoda JC-VW.Er
wordt slechts eenkeer gespeeld,
op 26april.Er zijn geenreplays.
De eindstrijd wordt gespeeld op
12mei.

SPONSORS
Onder de hoofd-sponsors van

dit internationaal evenement,
waarbij een prijzenbedrag vanzon $35.000 is te verdienen, zijn
twee nieuwe namen te vinden.
Naast het Toeristenbureau, Co-
ca Cola Bottling Companyen de
A.L.M., zijnnu ook de Maduro &
Curiel'sBank nven Benetton als
grote sponsorsaangetrokken.

Alsco-sponsorsvan hetevene-
ment zijnaanwezig het Princess
Beach Hotel, de Landsloterij,
Amstel Brouwerij nv, Korpode-
ko en de Curacaose Kamer van
Koophandel.

Het prof-circuit bestaat in
1988uit devolgendeevenemen-
ten: Japan(Omaezaki), Verenig-
de Staten (Hawaii), Duitsland,
Frankrijk, Nederland, Aruba,
Curacao, Dominicaanse Repu-
bliek, Verenigde Staten, Spanje,
Nederlanden tenslotte Verenig-
deStaten(Maui opHawaii).

DitjaarzijnnaastCuracaoook
Aruba en de Dominicaanse Re-
publiek voor het eerst inhet cir-
cuitopgenomen.

Na afloop van deze derde Cu-
racao OpenPro/Am, gaatManon
Servicesnv starten met debouw
van een zeil-sport centrum. Het
Eilandgebied Curacao heeftdaartoeeen stuk grond, gelegen
op het uiterst westelijk gedeelte
van hetstrandvan hetSeaquari-
um en grenzend aan het terrein
van hetPrincessBeach Hotel, in
Siuari in erfpacht gegeven. De

uw wordt op 15 augustus vandit jaargestart.

Massaal toernooi metZwitsers systeem

Fide wil in toekomst
één interzone-toernooi

LUZERN — De we-reldschaakbond (Fide) wil,
dat er in de toekomst nogmaar één interzonaal toer-
nooi in de cyclus om de we-
reldtitel wordtgehouden.Datheeft het dagelijks bestuur
van de Fide tijdens een ver-
gadering inAbu Dhabi voor-
gesteld.

DeFide wil afvan degebruike-
lijke methode met drie interzo-
ne-toernooien, omdat daar
steeds moeilijker organisatoren
voor te vinden zijn. Volgens het
nieuwe voorstel wordt er in een
massaal toernooi volgens het
Zwitserse systeem gespeeld.

Het Fide-bestuur besloot
voorts de tweekamp tussen Jan
Timman en de Hongaar Lajos
Portisch voor dekwartfinales
vanhetkandidaten toeernooi toe
te wijzen aan Antwerpen. Het
duel zaleindaugustusbeginnen.

Detweekamp tussen deEngel-
se grootmeesters Nigel Shorten
JonathanSpeelman zal in Enge-
land worden gehouden. Hettref-
fen tussen de Sovjetrus Artoer
Joesoepoven deCanadeesKevin
Spraggett is aan Canada toege-
wezen. Voor detweekamp tussen
Anatoli Karpov en JohannHjar-
tarsson uit IJsland zal nog een
keuze moeten worden gemaakt
uit twee aanbiedingen. Uit IJs-
land is bij de Fide een bod van
$80.000 (ongeveer 150.000 gul-
den) binnengekomen, een Ame-
rikaans bod iszon40.000 gulden
minder.

De Fide heeft verder een aan-
tal continentale kwalificatie-
wedstrijdenvoor dewedstrijdom
de wereldtitel snelschaak, met
een uur bedenktijd perpartij, in
het leven geroepen. In de maan-
denmeien juniworden dezetoer-
nooien gehouden in Singapore,
Gijon en Pennsylvania.

Het Fide-bestuur bevestigde
tevens de toekenning van de
grootmeester- titel aan de we-
reldkampioen bij de junioren,
Viswanathan Anand uit India.
Hij is de eerste grootmeesteruit
zijn land.

NEW YORK — De uitslagen
van de wedstrijden, die donder-
dagwerden gespeeld in de Major
League van de Noordameri-
kaanse baseball- competitiezijn:

NationalLeague:
New York Mets - Montreal Ex-
pos 1-0, San Diego Padres - Los
AngelesDodgers 2-0,Pittsburgh
Pirates-Philadelphia Phillies 4-
2, Houston Astros - Cincinnati
Reds 9-3.
AmericanLeague:
New York Yankees - Toronto
Blue Jays 7-3, Boston Red Sox -Milwaukee Brewers 2-0, Texas
Rangers - Detroit Tigers 2-1,
Kansas City Royals - Baltimore
Orioles 4-3, Cleveland Indians -Minnesota Twins 3-1, Oakland
Athletics -Seattle Mariners 5-4.

..de Afrikaan ACHMED SALEH
zou op 17april tijdens de

Marathon van Rotterdam een
aanval willen doen op het offi-cieuze wereldrecord, dat sinds
april 1985 met 2.07,12 op naam
staat van dePortugees CarlosLo-

pes ...
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Gaan onze deuren open '
Nu een speciaalzaak op Curacao waar U deskundig advies krijgt op 't gebied

van Radio Control.

Complete sortering: * Gemakkelijk te bereiken
* Openingstijden:

Auto's
r/C * Boten Ma-t/m Vr 12"7 P-m-

Radio Control * Vliegtuigen ?,12!°L$~ur A* Helicopters Zo. 10 tot 12 uur n
* Uit voorraad leverbaar Tjfl

partkio
__>—

PARTIPO NASHONAL
NASHONAL

/^/inschrijving wedloop P.N.P.
I Ts^^r W / C*\ / Inschrijving voor de 10 km wedloop terL Af /^V / gelegenheid van het 40-jarig bestaan’77tL^t' / iS^/ van e Partido Nashonal di Pueblo,van
/ü/ y/ / / Zondag 24april, as.

y/W/ /&/ Zal plaatsvinden op Zaterdag 16april
(yf fJ / N^ / van 9 tot 12 uur in Kas di Pueblo

—;—W- -* / Inschrijfgeld: ’ 5,-per persoon.
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Op Puerto Rico
Muiterij in
jeugdgevangenis
ten einde
j SAN JUAN —De Puertori-
caanse politie gelukte heteen
gevangenis- opstand snel tot
een goed einde te brengen in
ljet westen van het eiland.
Daarbij hadden de opstandi-
ge gevangenen vier mensen
gegijzeld.
■; Ongeveer dertig gevangenen
ondernamen de muiterij in de
jeugd-'gevangenis Cabo Rojo.
Het gingom jongerendievonden
dat zij in degevangenis nietvei-
lig waren voor aanvallen van
andere gedetineerden. Een van
de redenen dat er een einde
kwam aan de rebellie was debe-
lofte dat zal bekeken worden of
men hen kan overplaatsen naar
andere straf- inrichtingen. In de
betrokken gevangeniszouden de
laatste tijd ookherhaaldelijk ge-
vangenen zijn gevlucht.
m Om hun eisenkracht bij te zet-
ten hadden de muiters vier per-
soneelsleden gegijzeldonder wie
Ret hoofd van de gevangenis-
school en een sociaal werkster.
Kort geleden was er ook een
opstand in een andere jeugd-ge-
vangenis, namelijk die in de
hoofdstad San Juan.

: QUITO — De oprichting
van een internationale macht
ter bestrijding van de handel
in verdovende middelen is
voorgesteld tijdens het ver-
blijf van de Amerikaanse mi-
nister van Justitie Edwin
Meese in Ecuador.
.Volgens de Amerikaanse mi-

nister isditplan opverschillende
plaatsen geopperd in Latijns
Amerika. Het verdient volgens
hem zeker de nodige aandacht.
Qp het eerste gezicht doet het
sympathiek aan. Het is overi-
gens wel een kwestie welkediep-
gaand onderzocht moet worden.
Maar de VS hebben belangstel-
ling voor elk initiatief ten aan-
zien van de strategie voor de
strijd tegen de drugshandel en
voor elk idee om hot drugs- pro-
hleem goed aan te kunnen
p&kken.

JAKARTA— De VS- oliemijen in
Indonesië raken hun monopolie- po-
sitie kwijt als het aan Energie- mi-
nister Kartasasmita ligt. Hij heeft
tenminste Japanse bedrijven uitge-
nodigd om zich te gaanbezighouden
met de oliewinningin Indonesië.Dit
tot grote schrikvan VS-bedrijven als
Mobil en Texaco.

President Barco van Colombia haalt bakzeil:

Grondwetswijziging niet
via referendum mogelijk

BOGOTA — President Vir-
gilio Barco van Colombia
heeft zijn plan schipbreuk
zien lijden om een diepgaan-
de hervorming van de
grondwet via een volksraad-
pleging gedaan tekrijgen. Dit
was het gevolgvan hetbesluit
van deregering en depolitie-
ke partijen om een rechterlij-
ke beslissing te eerbiedigen
welke een dergelijke proce-
dure verbiedt. Zij trokken
daaruit de conclusie dat de
enige manier voor een
grondwets- wijziging loopt
via het congres.

De beslissing van regering en
partijen volgde amper twee da-
gen nadat de president in een
doorradio en tv- uitgezonden
boodschap publiekelijk had ver-
klaard dathij dezeuitspraakvan
derechter naast zich neer zou
leggen. Hij maakte toen duide-
lijk dathij vastbesloten was zijn
plan door te zetten om de bevol-
king direct te laten beslissen
over belangrijkegrondwets- wij-
zigingen. Dit zou dan op 9 okto-
ber zijn beslag moeten krijgen.
Dan hadden dekiezers zich moe-
ten uitspreken over aanvaar-
dingofverwerpingvan de nood-
zakelijk geachteingrijpendewij-
zigingen in de grondwet.

De grote ommezwaai bij de
president werd bereikt tijdens
een onderhoud dathij hadmet de

leiders van de Liberale en Con-
servatieve partijen. Daarop
kwam men tot de conclusie dat
het een onmogelijke zaak zou
zijn wanneer de eerste burger
zich nietstoort aan degrondwet-
telijke normen.

De enige weg voor een
grondwets-hervormingloopt via
hetcongres, zo was de conclusie
van de partijleiders en de presi-
dent. Bij die gelegenheid gaf de
oppositiepartij der Conservatie-
ven deverzekering dat men mee
zou werken aan een grondwets-
herziening, voor zover het land
daarbehoefte aan heeft.

Maarvan deanderekantvindt
men het niet juist dat de presi-
dent en de regering aan deze
grondwets- wijzigingalhunaan-
dacht besteden op een ogenblik
dater een andereprioriteit moet
worden gesteld: namelijk een
einde maken aan de spiraal van
geweld waarin het land zich be-
vindt. Althans volgens de Con-
servatieve partij bij monde van
senator Rodrigo Marin Bernal.
Deze constateert namelijk een
samenspanning zonder weerga
van criminele figuren.

Ontvoerde
Heijn was
geboeid met
kettingen

HAARLEM — Gerrit Jan
Heijn wasbijzijn ontvoering9
september vorig jaargeboeid
metenkelekettingen.Een slo-
tje zorgde ervoor dat hij zich
niet van dezekettingen kon
bevrijden. Persofficier van
justitiemrTh. Bot in Haarlem
deelde dit vrijdag desge-
vraagd mee.

De verdachte van de ontvoe-
ring, de 45-jarige P.E. uit
Landsmeer, heeft over dekettin-
gengesprokentijdens zijn verho-
ren. MrBotwist vrijdag nog niet
of dekettingen zijn gevonden, al
dan niet in de woensdag boven
water gekomen auto waarin He-
ijn door zijn ontvoerder een dag
lang isrondgereden.

De officier kon niets zeggen
over de aard van de kettingen.
Hij wist evenmin te vertellen of
Heijn ook geboeid was tijdens
zijn ontsnappings- poging en
toenhij bijRenkum doorzijnont-
voerder werd doodgeschoten.

Het "ketting- verhaal" onder-
steunt volgens mr Bot wel E.'s
verklaring dat hij deontvoering
alleen heeft uitgevoerd. De re-
constructie, een dezer dagen,
van deontvoerings- dagzal daar-
over meer duidelijkheid en zo
mogelijk uitsluitsel kunnen ge-
ven. Politie en justitie houden
angstvallig geheim wanneer de-
ze reconstructie plaatsvindt.

OPNIEUW GEFRUSTREERD
Dezer dagen bespreekt de

bisschoppen- conferentie een

rapport van zijn bestuur waarm
wordjt voorgesteldzich toch weer
meer met de politiek in te laten.
Dit moet gebeuren om derege-
ring "te wijzen opdenoodvan het
volk dat zich opnieuw gefrus-
treerd voelt in zijn ver-
wachtingen".

In het rapport stelt men vast
dater sprake is van een crisis in
de Braziliaanse samenleving,
welke niet alleen de economie
maar ookdeethiek betreft. Hier-
bij doelen de bisschoppen op de
tientallen corruptie- schandalen
welke deafgelopen maanden be-
kend werden en waarbijhonder-
den ambtenaren en politici be-
trokken zijn. De samenleving
heeft volgens derapporteurs het
vertrouwen in de politiek en de
leiders van het land verloren,
wat "hoogst verontrustend voor
de toekomst van het land wordt
genoemd".

KLAGENDE PRESIDENT
Indirectwordtkritiek geuitop

de alsmaar klagende president
Sarney. De situatie zoals dienu
isverplicht dekerk zichopprofe-
tische wiize uit te spreken,"ook

al mag dit dan ongenoegen ver-
oorzaken bij personen die het
misschien goed bedoelen maarzich laten meeslepen door deze
lawine van wantrouwen, onge-
loofwaardigheid en teleurstel-
ling".

Voor de tienduizenden basis-
gemeenschappen heeft het epi-
scopaat ook een advies: zij moe-
ten uitkijken dat zij nietworden
misbruikt door politieke partij-
en of ideologieën. Tegelijk herin-
nert het episcopaat eraan dat de
standpunten van dekerk niet al-
leen in officiële documenten
naarbuiten moetenkomen maar
vooral "in het werk van zijn le-
denop alle terreinenvan mense-
lijke activiteit".

OPENBAARHEID
Dat is besloten de dadera-

nalyse openbaar te maken,
moet men in de ogen van
Korthals Altes zien in het
licht van de behoefte "geen
middel onbeproefd te laten
om dezezaak alsnogtotklaar-
heid te brengen".

Hij erkentwel datdeanaly-
se "ondanks duidelijke rela-
tivering van dewaarde ervan
door de presentator en on-
danks hetfeit dat in deanaly-
se zelf voortdurend over mo-
gelijkheden in plaats van
over zekerheden werd gespro-
ken", wat te stellig is overge-

komen.
De minister roemt in zijn

briefaan deKamer de opstel-
ling van de pers, "de beper-
king die een aantal media
zich heeft willen opleggen
door niet te publiceren over
hetuitgeven van hetlosgeld".

Korthals Altes laat verder
weten dat de procureurs- ge-
neraal bij de gerechtshoven
hebben besloten een
werkgroep inhet leventeroe-
pen, die zich zal buigen over
ontvoeringszaken. De aan-
dacht daarbij is met name ge-
richt op mogelijkheden tot
verbeteringen in opsporings-
techniek en -tactiek, alsook
op deuitgangspuntenvan het
te voeren justitiëlebeleid.

De bewindsman gaat er
vanuitdatzijn inmiddels door
de Tweede Kamer aanvaarde
wetsvoorstel tot verhoging
van de maximumstraf voor
ontvoeringen / gijzelingen
van 12 naar 15 jaarbinnen
korte tijd wordt geeffecteerd.
Aangezien de Eerste Kamer
ter zake een "blanco
eindverslag" heeft uitge-
bracht ligt een wettelijke
regeling op korte termijn in
hetverschiet, zoschrijft debe-
windsman.

Aanslag op ontspannings- gelegenheid
BOGOTA — Aanslagen

werden ergepleegd inColom-
bia op de zetel van een
landbouw- bedrijf en op een
synagoge. In het laatste geval
waren er geen slachtoffers,
bij de aanval op het ontspan-
nings- centrum van de onder-
neming vielen er twee doden
en tien gewonden.

In de stad San Alberto in het
departement Cesar op 370 kilo-
meter ten noorden van Bogota
werd een granaat gegooid in de
sociale club van de landbouw-
firma Indupalma waar op dat
ogenblik een feest aan de gang
was. Aan het gooienvan de gra-
naat ging een beschieting van
het gebouw met automatische
wapens vooraf. Deze onderne-
minglegtzich toe ophet vervaar-
digen van spijsolie uit kokosno-
ten. De twee omgekomenen zijn

arbeiders van de fabriek. Een
van degewonden is een dame die
er zeer slechtaan toe is.

SOORTGELIJKE AANSLAGEN

Twee soortgelijke aanslagen
zijn onlangs gepleegd. In maart
gebeurde dit in de bananen-
streek Uraba, toen twintig ar-
beiders werden vermoord door
nog steeds onbekend gebleven
daders. Dit gebeurde toen zij la-
gen te slapen. Op Paas- zondag
deedzichwederom een gruwelijk
drama voor, toen namelijk een
aanslagwerd gepleegddoor geü-
niformeerde mannenop eenfees-
telijke gelegenheid waarbij een
paar honderd campesinos aan-
wezig waren. Daarbijvielen toen
ookenige tientallen dodenen ge-
wonden.

Deze aanslagen wordentoege-

schreven aan huurmoordenaars
in opdracht van de drugsmaffia
en waren bestemd als wraakne-
ming op de landgoed- eigenaren
en decampesinosvoor hunmede-
werking aan de guerrilla.

ELN-ACTIE
In de op één na belangrijkste

stad van Colombia, Medellin,
was een synagoge het doelwit
van een aanslag. Twee mannen
op een motorfiets gooiden een
bom naar het gebouw op het
ogenblik dat de joodse ge-
meenschap daar een
godsdienstige viering hield. Er
deden zich geenpersoonlijke on-
gevallenvoor. Ineen pamflet dat
na de aanslag werd verspreid
stelde de ELN- guerrilla zich
verantwoordelijk voor de aan-
slag. Deze is van ideologie Ca-
stristisch.

Gezien 'buitengewoon ernstige situatie'
RK Kerk Brazilië misschien
weer in politieke arena

BRASILIA — Gezien de
"buitengewoonernstige situ-
atie"in Brazilië overwegen de
Braziliaanse bisschoppen de
mogelijkheid om zich op-
nieuw in het politieke strijd-
perktebegeven.Ditgebeurde
eerder ten tijde van hetmili-
taire bewind waaraan offici-
eeleen eindekwamin 1985na-
dat het in 1964 al was be-
gonnen.

Tijdens het militaire bewind
was de Braziliaanse bisschop-
pen- conferentie een van de wei-
nige groeperingen die her-
haaldelijk de schendingen van
de menselijke rechten aan de
kaak stelde.Na dekomstvan het
burger- bewind onder leiding
van José Sarney driejaar jjele-
denbesloten debisschoppen zich
buiten de practische politiek te
houden. Dit lietmen over aan de
leken en hun organisaties die
zich "los van de voogdij van de
kerk" moesten ontwikkelen.

CHRISTENACTIVISTEN
De leden van de basis- ge-

meenschappen "ontwikkelen
met hun striktkerkelijk functi-
oneren menselijke eigenschap-
pen die bijdragen aan de vor-
mingvan echt christelijke acti-
visten". Aldus hetschouderklop-
je van het bestuur van de
bisschoppen- gemeenschap in
zijn rapport voor de basis- ge-
meenschappen.

Maximumstrafvan 12 naar 15 jaar
Korthals Altes rechtvaardigt
dader-analyse in zaak-Heijn

DEN HAAG-Minister
Korthals Altesvan Justitie
weerspreekt het verwijt
dat de daderanalyse zoalsdoor justitie geventileerd
op 28 december vorig jaar
in de ontvoering- Heijn,
volkomen ongegrond isge-
bleken. In een notitie don-
derdag aan deTweedeKa-
merrechtvaardigt de mi-
nister dedaderanalyse, zo-
als die destijds is gegeven.

"Een daderanalyse, die be-
staat uiteen gestructureerde
weergave en evaluatie van
gegevens, moet worden geba-
seerd op de op een gegeven
moment beschikbare feiten
en omstandigheden. In het
onderhavige geval waren de-
ze gegevens slechtsin zeer be-
perkte mate voorhanden. Het
team kon, naast informatie
uit buurtonderzoek, immers
slechts beschikken over de
brieven die door de ontvoer-
der waren gestuurd en het ge-
luidsbandje van het tele-
foongsprek datmethet Okura
hotel was gemaakt, alsook
over het oordeel van deskun-
digen terzake", aldus de mi-
nister.

Daar komt volgens hem bij
dat is geput uit ervaringen

met eerdere ontvoeringen, de
daarbij betrokken "da-
dergroeperingen" en hun
"modus operandi", die in bin-
nen-en buitenland waren op-
gedaan.

Korthals Altes vindt dat
het feit datde analyse achte-
rafeen miskleun is gebleken,
eerder wat zegt over het uit-
zonderlijke karakter van de
ontvoering- Heijn en de pro-
blemen waarover politie en
justitieopbasis van zo weinig
gegevens stonden, dan over
de kwaliteit van de analyse
zelf.

ROME — Italie'spresident Coss1'

gabeëdigdehet 48e na- oorlogseka'
binet, waarmee een eind kwam a*^een crisisvan 1 maand. De regeriß»
bestaat uit32 man.

AMIGOE

Oefening 'Deux Tricolores'

WILLEMSTAD -Woensdag
liep hetFranse landingsvaartuig
'Francis Gamier' de haven van
Willemstad binnen om tot mor-
gendeel te nemen aan de marine-
oefening'Deux Tricolores'. Hier-
aanzullen ook deelnemen deNe-
derlandse krijgsmacht- onder-
delen in hetCaribisch gebied en
de Franse troepen die door de
'Fnancis Gamier' naar Curacao
gebracht werden.

De commandantvan hetFran-
se schip, captaine de corvette J.
Marion (links) maakte, vergezeld
van de Franse consul, mevrouw
E. Gorsira (midden), zijn op-
wachting bijgouverneurprof. dr
René Romer. Tijdens deze gele-
genheidkreeg de gouvenreureen
plakkaat.

Mb) . fXS9*ï Ontvangen t%£
Schoenen „9 West"

Boutique fijfe^ JIL I
Caracasbaaiweg Sr* **m Wtegm.- 613496 c/ HSrm

Cursus WaltherPPKkaliber 9 mm

WILLEMSTAD-Inhetkader
van de cursussen 'aanvullende
opleidingen politie- personeel'
1988'werd aan dePolitie- oplei-
dingsschoolCuragao in deperio-
de van 11 tot en met 13 april eet[
driedaagse cursus Walther PP&
kaliber9mmgehouden. Aan deze
cursussen namen tien leden vat1
hetkorps deel. .

Deze opleiding heeft tot doe}
dal de cursist de nodige kenMs
van de werking van hetpistool'
verwerft en devaardigheden m&
betrekking tot dit wapen zal be-
heersen en hetopeen verantwoor-
deen effectieve wijze in eenprak-
tijk- situatie zal kunnen ge-
bruiken.

Foto: de instructeurs en de on-
der- inspecteur Ie klasse H-«'
Martina.
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Veel activiteiten

Radulphus College
bestaat 40 jaar

WILLEMSTAD — Het
schooljaar 1987 -1988 is doorhet jubilerendeRadulphus
kollege uitgeroepen tot vor-
"dngsjaar. In ditjaarzalextra
nadruk gelegd worden op de
Jioodzakelijk vorming van
'eerlingen die hen steun moet
geven tijdens de studiejaren
en die van hen standvastige
Persoonlijkheden moet
""aken.

In ditkader past een totaal
vormingsplan waaronder: bezin-
nings- weekeinden onder leiding
van de moderator; een filmpro-
ject over het gebruikvan de film
als instructie- middel; de opzet
van een sociaal- begeleidingste-
a.ni; verbetering van de beheer-
singvan hetNederlands ten bate
van het onderwijs en; persoon-
hjkheids- vorming ter stimule-
ring van de 'nation-building.

Naast deze plannen zal het
veertig jarige jubileum ook met
een feest herdacht worden. Hier-
voor is de laatste week van april
uitgetrokken. Het programmabegint op 23april meteen recep-
tie- Op 24 april is er een familie-w andeltocht voor ouders, lera-ren, (oud-)leerlingen en geïnte-
resseerden. Op28 en 29april iser

en opera- avond in Centro Pro
Arte, met acteurs van Theater'eresa Careho uitCaracas en lo-
cale medewerkers. Op 29april is
de viering van Radulphusdag
Voor leeringen metsport en spel.

Veertig jaargeleden werd het
Radulphus College opgericht.
Als een dependance van het St.
'bomas College, heette het toen

{■"k. HBS St. Thomas. Een paar
jjarakken vormden toen het on-
derkomen van een paarklassen,
"u, veertig jaarlater, staat een

groot gebouw aan de Cas Cora-
weg, dat 1062 leerlingen onder
haar hoede heeft. In de veertig
jaar hebben velen deze school
meteen diploma op zak verlaten.
De meesten zijn daarna in het
buitenland gaan studeren om al
danniet terug te keren naar Cu-
ragao. Veel oud- leerlingen van
Radulphus College bekleden
sleutelposities in onze maat-
schappij. Kortom voor onze ge-
meenschap hebbende veertig ja-
ren van de school wat betekend.
Het jubileumjaar mag dan ook
terecht alseen jubeljaarbetiteld
worden voor Radulphus College,
zo meldt een persbericht. ven een beeld van hetgebouw en

van de leerkrachten.* Hetßadulphus College bestaat
ditjaarveertig jaar.Defoto's ge-

'Machi'
Willemstad-inhetteievisie
Pr°gramma, 'Leu fo'i Kas', van
~e2e maandzaldezanger Gilbert
"Wen een odeten gehore brengen
°^'i alle moeders vanAruba en de. 'Machi'heethetlieddat
zknn Gaddum arrangeerde en
..°ny Sherman produceerde. Het
}fd werd speciaal voor moeder-

geschreven.

Alesie keert dividend uit
WILLEMSTAD — Op een

Sehouden vergadering van
"^deelnemersvan denvAle-j ê is woensdagavond beslo-

totuitkeringvan dividend
°ver het afgelopen boekjaar.

Nadat het eerste bedrijfsjaaranAlesie (1984) meteenverlies
jei"d afgesloten, in het tweede
\"ar een kleine winst werd ge-
jokt, is het derdejaarmet goed
esultaat afgesloten. De progno-
es voor 1988 zien er nog beter
lit.

Alesie heeft daarombeslist tot
|*n investering van één miljoen
plden, te besteden aan de aan-
**_ van een eigen kade. Die zal,
ij1et volledig- automatische los-
.f laadinstallaties achter het
j*'esie-gebouw aan de Nieuwe
flaven komen te staan.
■ Alesie zal hetkomend jaarder-
ive sterk uitbreiden: er komt
J?eer opslag- capaciteit, terwijl
je export ook ter hand zal wor-
iei1 genomen. Ook de mogelijk-

>J*den voor overslag van

grondstoffen, zoals voor cargo-
rijst, zullen worden vergroot.

Intussen is besloten om de
ruim eenjaargeleden opgerichte
dochter- onderneming, Alesie
Food Products, te activeren. Dit
geschiedt na goedkeuringvan de
aandeelhouders.

Alesie Food Products zal zich
richten op hetompakken van in
bulk aangevoerde voedingsmid-
delen, zoals bonen, suiker en
zout. Ook zal het dochter-bedrijf
licentie- contracten afsluiten
met buitenlandse fabrikanten,
waarna de produkten onder het
Alesie- etiket op de markt wor-
den gebracht.

In Alesie Food Products wordt
eenbedragvan ietsmeer daneen
half miljoen gulden
geïnvesteerd.

Aandeelhouders vanAlesie nv
hebben deeerste optieom aande-
len van Alesie Food Products te
kopen. Deze mogelijkheid be-
staat tot 31 mei, waarna de in-
schrijving voor het publiek zal
worden opengesteld.

HALF MILJOEN
faK e gevolgen voor de Hardon

°riek zijngroot: dekosten wor-
geschat op zeker een half

'Jjoen gulden. Bovendien zal
v et zon twee maanden duren
v°ordat de thee in een andereerPakking op de markt kan
ovorc!en gebracht. Het gaat hier
u erigens alleen om de'normale'cc- De verschillende krui-

dentheeënvan Hardonmogen in
de handel blijven omdat diever-
pakkingen wel anderszijn. "Er is
geenrekening gehoudenmethet
feit datwe een jongefabriek zijn,
datdeeconomische situatieopde
Antillenveel te wensen overlaat
en met de belangen van de 11
werknemers diebij ons werken",
aldus McWilliams.

De klap zal echter geen gena-
deslag zijn voor de fabriek:
McWilliams en Oehlers zullen
alles doenom defabriek geopend
te houden. "We hebben wel erge-
re dingen overleefd", aldus
McWilliams dieverwees naar de

zeven jaar gevangenisstrafdie
de tweepartners opCubahebben
uitgezeten. "Wezijnvechters. De
bevolking zaluiteindelijkbeslis-
sen wie gewonnen heeft."

De Hardon fabriek draait ove-
rigens redelijk goed, liet McWil-
liams desgevraagd weten. Het
vermoeden is dan ook dat alshet
theemerk is ingeburgerd,een be-
langrijk deel van de markt in
handen wordt gekregen. Zeker
nu Hardonthee goedkoper is dan
de buitenlandse merken.

Een ander ontwerp voor de
nieuwe verpakking is al in de
maak. Het zal echter zeker twee
maanden duren voordat diever-

pakking gereed is en de thee
weer in de handel gebracht kan
worden. Hardon thee is overi-
gens niet van plan om de nieuwe
verpakking aan deLipton- advo-
caat voor te leggen. "We denken
niet dat we daar toestemming
voor moeten vragen", aldus
McWilliams.De kleur geel zal in
ieder gevalgehandhaafd blijven.

Advocaat Berkyens wilde niet
veel commentaar geven. Hij zei
wel dat indien een nieuwe ver-
pakkingwederominstrijd is met
demerkrechtenvan Lipton thee,
een tweede kort geding niet uit-
geslotenis.

Bekostiging van opvangcentrum
Modeshow Caribbean Hotel ten
bate van Stichting Jeugdzorg

WILLEMSTAD — Op 29
april wordt in de Ball Room
van het Curasao Caribbean
Hotel een modeshow gehou-
den, waarvan de baten naar
deStichting Jeugdzorggaan.
Dekledingkomtvan debouti-
que Balente Bunita, die ge-
vestigd is aan de Van Enge:
lenweg 10. Volgendeweekko-
men de kaarten in de ver-
koop.

De stichting Jeugdzorg ('ma

c.ao. begonnen met haar
werkzaamheden in 1952, is een
overkoepelend orgaan voor vier
instellingen;

Casa Manita aan de Grena-
diersweg 2. is een tehuis voor
kinderen van 4-17 jaar.van wie
de opvoeding en of verzorging
omeen ofanderereden in gevaar
isofdreigttekomen.

Casa Cuna Villa Maria aan de
Wecoewaweg 2, is een niet- ge-
subsidieerde, niet- commerciële
speeischool en een op-
vangcentrum, waar 's morgens
kinderen van 2-4 jaaropgevan-
gen en begeleid worden in hun

ontwikkeling en 's middags
kinderen van 2-12 jaarvan wer-
kende«ouders opgevangen en op
zinvolle manier bezig gehouden
worden.

Casa Cuna Berg Altena aan de
Araratweg 2.

Casa Cuna Koningin Juliana
aan de Hoogstraat 16. In deze
crèches worden onder leiding
van Annenta Sijtstma en bijges-
taan door acht peuter- leidsters
of kinder- verzorgsters per crè-
che, dagelijks ongeveer zestig
babies en peuters verzorgd, voor-
zien van maaltijden en gestimi-
leerd en begeleid in hun geeste-
lijke en sociale ontwikkeling,
door middel van spelletjes, zin-
gen, voorlezen en spelen met
educatief speelgoed.

De crèches zijn hetgehele jaar
op werkdagen geopend van
's morgens zeven uur tot 's mid-
dags zes uur en zijn een grote

steun voor, vooral alleenstaan-
de, werkende moedersvan de la-
ge inkomensgroepen.

Ingezonden

Machtsstaat Suriname?
DE EERSTE reactie, dieopkomt
wanneer men verneemt, dat de
journalist Victor Hafkamp door
hetmilitair gezagvan Suriname
uit genoemd land is gezet naar
aanleiding van een beschuldi-
gingwaarvan de grond nogmoet
worden bewezen, is verontwaar-
diging die voortvloeit uit de
vraag, ofSuriname, ondanks het.
recente aantreden van een de-
mocratischgekozen regiem, dan
toch nog steeds overgeleverd is
aan de grillen diekenmerkend
zijn voor een machtsstaat.

Hetmoet voor eenieder, die de
laatste tijd is gaan geloven, dat
derechtsstaat Suriname weer in
ere is hersteld, toch als een pijn-
lijke desillusie overkomen, dat
een militaire machthebber op
Suriname's vliegveld Zanderij,
zonder vorm van proces, een
stempel in het paspoort kan la-
ten afdrukken, dat de houder
van een geldig visum voor vier
jaarde toegang tothet land ont-
zegt.

De beklagenswaardig lot, dat
de gerespecteerde journalist en
Suriname- vriend, Victor Haf-

kamp, trof, schijnthelaas te pas-
sen in de beruchte mentaliteit
van een dictatoriaal beleid, dat
naast het functioneren van een
democratische structuur, nog
mogelijk schijnt en — wat erger
is — blijkbaar kan voortwoeke-
ren zonder meteen te worden ge-
corrigeerd.

Hafkamp kan nu, zonder dat
hij er overigens om gevraagd
heeft, beschouwd worden als een
symbool van devrije pers. En in
naam van deze vrije pers, maar
des te meer op grond van de
rechten van de mens, die Surina-
me nu beweert te eerbiedigen,
dient krachtig geprotesteerd te
worden tegen de gedemonstreer-
de militaire willekeur, en dient
aangedrongen te worden op een
onpartijdig onderzoek, en even-
tuele rehabilitatie van Haf-
kamp, zodra mocht zijn geble-
ken, dathij onrechtmatig en on-
rechtvaardig isbehandeld.

EEN VRIEND VAN SURINAME
naam en adres bij

deredactie bekend
Bonaire

KOSTEN
De kosten van verzorging en

opvoeding komen praktisch ge-
heel ten laste van de crèche, die
daarvoor ophaar beurtweer sub-
sidie ontvangt van heteilandge-
biedCuracao. Overige uitgaven,
zoals de viering van bepaalde
evenementen, uitstapjes, aan-
schaf van speeldgoed en
electrische apparaten, moeten
geheel bekostigd wordenuit gif-
ten en donaties.

Zeker nu de overheid aan-
dringt op terugdringing van de
exploitatie- kosten, wordt de be-
hoefte aan deze giften en dona-
ties groter, teneinde dekinderen
toch datgene aan te bieden wat
past binnen de opvattingen van
een modernecrèche.

Hardon fabriek...Vervolg van pag.3)

i chnisch niet eens mogelijk al-
-oeWeleWel alles gedaan zal worden

J*1 dat te bereiken gezien delangsom van 10.000 gulden
le de twee partners anders bo-
etl hethoofd hangt. ,

Inschrijving
Wandelmars
WILLEMSTAD — Voor de

familie- wandeltocht van het
Radulphus College in ver-
band met het veertig jarige
bestaan van deze school, kan
men zich tot uiterlijk
woensdag 20 april in-
schrijven.

Gedurende werkdagenkan
dat tot3 uur 's middags, maar
ook morgenochtend van tien
tot twaalf uur kan men zich
bij de administratie van het
Radulphus College of bij de
conrector inschrijven.

De kosten voor deelname
bedragen 3,50 guldenperper-
soon. De start is omzeven uur
's morgen en de afstand be-
draagt 10,5 kilometer.

KODELA
ta partisipa kv relashona kv traspaso di tur tarea di
D.W.D. (Dienst Waterdistributie)paKODELA, tur notlfi-
kashon di interupshon (storing)relashona kv

DISTRIBUSHON Dl AWA
entrante 18 Dl APREL 1988 mester tuma luga via di e
departamentu di interupshon (storingsdienst) di KO-
DELA na telefön 623000.
Nos servisio di interupshon ta 24 ora na Bo dispo-
sishon.
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Family Pack.
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nan kaminda lo introdusï boter nobo M
chiki di 20cl diMALTAAMSTEL. %È
Na kompra divnFamily Pack di
5 pida galina djus-djuspa: BÉbI

Fl. 7.50 ■Pf
bo ta nana e boter nobo di |j|E^ I
MALTAAMSTEL GRATIS!
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f=s==ss^L RUDEL TRAVEL N.V. -V^ss^Travel Agency v , , 'AIR -LAND-SEA

ZEER SPECIALE EXCURSIE VOOR
MOEDERDAG NAAR MERIDA

Vertrek -retour ticket - Terug
2 mei 8 mei

*Airport tax en transfer
* 2 Nachten + ontbijt in Caracas
* 4 Nachten + ontbijt verblijf in Merida
* Een tour naar Bailadores + lunch
* Een tour naar Aleros + entree
* Een city tour door Merida
* 2 Personen in een suite slechts /Is. 556.-
-* 3 Personen in een suite slechts ’ Is. 508.-
-* 4 Personen in een suite slechts jFIs. 484.-
En dan de special voor Moederdag 7 Mei om 8 uur 's morgens
een Heilige Mis ter ere van alle moeders.
Een folkloristische show, inclusief diner, een drankje en een
kadootje voor alle aanwezige moeders.
Reserveer tijdig, beperkt aantalplaatsen beschikbaar.



Duizendste FKP-zelfbouwer

\ WILLEMSTAD - Het was
gistermiddagfeest bij deFKPnu
de duizendstepersoon gebruik
maakte van hetproject 'zelfbouw'
dat de FKP al enige jaren aan-
biedt. Het echtpaar Ridderplaai
'ziefoto) gaat met behulp van de
FKP een eigen huisbouwenen te-
kende daargisteren inaanwezig-

heid van notaris Alexander, de
nodige documenten voor.

Het project zelfbouw van de
FKPbiedtgunstigevoorwaarden
aan de bevolking om een eigen
huis tebouwen. Nietalleen wordt
volledige hypotheek verstrekt,
maar dit bovendien onder
gunstigere voorwaarden dan bij

de meeste financiële instellingen.
Gedeputeerde AngelSalsbach,

belast met FKP, sprak gisteren
van een 'mijlpaal' nu er al dui-
zend personen gebruik hebben
gemaakt van ditproject. Datbete-
kent ook dat er steeds meer men-
sen vertrouwen krijgen in de
FKP, aldusSalsbach.

STANDARD OIL PRODUCTION,
een dochter- maatschappij

van BP America, verandert hal-
verwege dit jaar van naam. De
onderneming, die zich reeds
meerdere malen een andere
naam heeft toegeëigend, ver-
keert in een 'identiteitscrisis',
hetgeen zij door een nieuwe
naams- verandering hoopt op te
lossen. Wat de nieuwe naam
wordt, is nietbekendgemaakt.

Oudercommissie Peter Stuyvesant
College over onderwijs-nota:

Duistere toekomst
middelbare scholen

WILLEMSTAD — Zondag
zal op de binnenplaats van
het Peter Stuyvesant College
een informatieve bijeen-
komst worden gehouden
waarbij de school uitleg zal
gevenover het standpunt, dat
zij heeft ingenomen met be-
trekking tot de beleidsnota
van het eilandgebied Cura-
cao aangaande het onderwijs
op de middelbare scholen
voor de komende jaren.Voor
dezebijeenkomst zijn alleou-
ders van leerlingen van het
Peter Stuyvesant College als-
mede alle leerlingen uitgeno-
digd.

In februari werd debeleidsno-
ta gepubliceerd onder de naam
'Edukashon den portal di ana-
nan nobenta'. Via de media is de
laatste weken geregeld informa-
tie gegeven over deze beleidsno-
ta. Over deze nota bestaan veel,
dikwijls tegenstrijdige me-
ningen.

HetPeter Stuyvesant College
heeft denota voor zover dezebe-
trekking heeft op voortgezet

middelbaar onderwijs op (Jura-
gao bestudeerd. De school isvan
mening, dat indien de overheid
het beleid als voorgesteld in de
nota inderdaad ongewijzigd zal
uitvoeren het onderwijs op de
middelbare scholenvan Curacao
een duistere toekomst tegemoet
gaat.

De oudercommissie van het
Peter Stuyvesant College ziet
het als haar plicht om aan de
school de gelegenheid te geven
alle leerlingen van de school en
hunouders te informeren over de
standpunten die de school tegen-
over debeleidsnota heeft ingeno-
men. De oudercommissie heeft
daartoeeen bijeenkomst georga-
niseerd vantien tot twaalfuur in
de ochtend. Na een korte inlei-
dingvan Michael Illis,voorzitter
van de oudercommissie, zal het
woord gevoerd worden doorIrvin
Getrouw, de directeur van het
PSC; mevrouw Jeanne Henri-
quez, dekaan en één der mento-
ren van de school, Jo Hansen.
Ook drsAnge Godfried, biologie-
lerarès en lidvan de schooldirec-
tie, voert het woord.

Protest economisch beleidregering

Groot deel Argentinië
door staking verlamd

BUENOS AIRES — Aan de
stakings- oproep van het Al-
gemeen vakverbond CGT in
Argentinië is op grote schaal
gevolg gegeven. Daarmee
protesteerde men tegen het
economische beleid van pre-
sidentRaul Alfonsin.

De staking was nagenoeg al-
gemeen inbijvoorbeeld de indus-
trie- sector en bij de staats- on-
dernemingen evenals in hetver-
keer. Alle luchtvaart- verkeer
van Aerolineas Argentinas
kwam stil te liggen evenals de
bedrij vigheidin de havens.Maar
in de handel werd er nagenoeg
normaal gewerkt hoewel ook bij
de staatsbanken de stakingalge-
meen was. De particuliere ban-
ken werkten normaal door.'

aan het stijgen is. De handeis-
cijfersvallen zeer slechtuiten de
staatschuld is blijft enorm
Daarnaastkomen dan nog de ho-
ge rentes omhet leedcompleet te
maken.

STEUNDOCENTEN
Hetwas deelfde algemene sta-

king onderhetbewind van presi-
dent Alfonsin die 52 maanden
geleden het heft overnam van
het leger. Hij had al te maken
met bijvoorbeeld een staking
van docenten welke zich al een
maand voortsleept. Zijwillen dat
er voor hen een minimum- loon
komt van 110 dollar maar de
regering zegt niet meer dan 93
dollar te kunnen betalen. De al-
gemene stakingwas ookbedoeld
als een steun- betuigingaan deze
stakers.

HetPeronistische CGT is van
meningdathetbeleidvan de hui-
dige regering in feite neerkomt
op een honger- politiek, waarbij
men de consignes opvolgt van
het Internationaal Monetaire
Fonds (IMF). Het CGT kan het
niet tolereren dat een instelling
alshet IMFeen beleid oplegt, dat
niet degoedkeuring heeftvan de
bevolking. De grootste oppositie-
partij der Peronisten stond pal
achter de staking.

INFLATIE OMHOOG
Alfonsin moet toezien dat on-

danks zijnpoging tot een verso-
berings-beleid de inflatie volop

Lezing over
viering Seu

In het kader van haar derde
lustrum- vieringnodigt de vere-
niging 'GrupoRais' een ieder uit
om hettweede deelvan haareve-
nement 'Yabi Yoatina'bii te wo-
nen. Dit evenement wordt in sa-
menwerkingmet dezuster- vere-
niging 'Grupo Trinchera' geor-
ganiseerd.

Dit tweede gedeelte van het
programma zal bestaan uit een
lezing en een demonstratie van
de viering van het Curacaose
oogstfeest (Seu), en heeft als
naam: Wat isSeu, onsoogstfeest,
eigenlijk? De lezing zal gehou-
denworden doorRene Rosalia.

Het oogstfeest (Seu) is een ge-
bruik in de Curacaose Afro cul-
tuur die langzaam aan het ver-
dwijnen is. En de vereniging
vindt dat dit gebruik opnieuw
ontdektmoet worden. Ook de ei-
gen tuinbouw en akkerbouw
moeten in ere hersteld worden.
Dat zal de Seu ook meer inhoud
geven.

Het evenement zal plaatsvin-
den op zondag 17 april; aanvang
om 3 uur 's middags; in het
buurtcentrum Montana en de
entree is gratis.

Beroving van
zeeman

WILLEMSTAD — Gistera-
vond is bij een hotel te Scharloo
een zeeman beroofd door twee
mannen van zijn geld (ongeveer
negentig dollar) en van zijn per-
soonlijke documenten.

De zeeman was aangesproken
dooreen vrouw, die hem om wat
geldvroegom eten tekunnenko-
pen. Op dat moment sprongen
twee mannen naar voren, die
hem beroofden.

Later konden de 25-jarige
vrouw Z.C. en de 31-jarige man
K.K. worden aangehouden. De
recherche heeft dezaak in onder-
zoek.

Handelaars in
verdovende middelen

WILLEMSTAD —Er zijn
twee mannen aangehouden, die
twintig pakjes base bij zich had-
den. De mannen probeerden het
verdovende spul teKanga te ver-
kopen.

In deBreedestraat teOtroban-
da werd de 25-jarige H.S. gear-
resteerd die drie zakjes met
cocaïne bij zich had. Hij is inge-
sloten.
Golden Drive-In
WILLEMSTAD — Vanmor-

gen deelde Moki Jobons mee, dat
deAmigoe abusievelijk verkeer-
de informatie was gegeven over
de film 'Fatal Attraction', die in
de Golden Drive-In wordt ge-
draaid.

Er zal per avond (vrijdag, za-
terdag en zondag) slechts één
voorstelling worden gegeven.
Omnegen uur 's avonds.Met uit-
zondering van zondagavond.
Dan begint de film om halftien

Aanrijdingen
WILLEMSTAD —Er vonden

acht aanrijdingen plaats. Hier-
bij raakten drie mensen gewond.
De schade wordt geschat op on-
geveer 32.500 gulden.

Boete-controle
WILLEMSTAD— In verband

met verscherpte controle op
achterstallige betalingen van
boeteszijn tweepersonen aange-
houden. De opbrengst bedroeg
1800gulden.

Edgard Supriano 'Trompet
di Oro' overleden

WILLEMSTAD — Van-
morgen vroeg is de beken-
de Antilliaanse musicus
Edgard Supriano op 58-ja-
rige leeftijd overleden. Ed-
gard was voor de Antilli-
aanse muziekwereld van
markante betekenis. Ook
buiten de muziek stond hij
bekend als een voorbeel-
digman. Het heengaanvan
Edgardbetekent vooronze
gemeenschap een gevoelig
verlies. Deberoemde trom-
pettist is vermoedelijk als
gevolg van een hartaanval
overleden maar de juiste
doodsoorzaak was bij het
ter perse gaan van deze
editie officieel nog niet be-
kend.

De altijd bezige Edgard
trad gisteravond nog met zijn
groep — Estrellas del Caribe
— op. Vanmorgen trof zijn
echtgenote hem echter leven-
loos in bed aan.

Tijdens zijn muzikale car-
rière heeft Supriano veel fu-
rore gemaakt metdeformatie
Estrellas del Caribe, waar-
van hij de muzikale leider
was. Deze groep bepaalde ja-
renlang dekleuren klank van
de lokale populaire muziek.

Edgard was op muzikaal
gebied allround. De trompet
blies hij op Curacao als geen
ander. Verder speelde hij ook
basgitaar, gitaar en piano.
Supriano waseen begaafd ar-
rangeur en componist. Veel
werken van hem worden nog
steeds door diversebands ge-
speeld. Ook in hetbuitenland
heeft hij naam gemaakt. Met
verschillende groepen (Con-
cordia, HappyBoys en Estrel-
las del Caribe) heeft hij ge-
toerd doorhetLatijns- Ameri-
kaanse continent.Zelfs de be-
kende Macario Prudencia
heeftenige tijdsteunvan hem
gehad in Nederland.

Edgard Supriano heeft met
veel grote Curacaose arties-
ten samengewerkt. Hij heeft
menig talent ontdekten door
zijn toedoen kon bijvoorbeeld
Enrico Enriques de overstap
maken naar het wereldbe-
roemde orkest van Oscar de
Leon. Enkele namen die
nauw verbonden waren met
de muzikale activiteiten van
Edgard zijn die van Edwin
Thomassa, Alejandro Frans
en de legendarische Boy Dap.

Vooral met Boy Dap heeft
Edgard een hechte band ge-
had. Dap vertelde met diepe
verslagenheid datzijn succes-
sen als Tumba- koning in 71,
73 en74 te danken waren aan
Edgard. "Ik heb vanmorgen
een goede vriend en collega
verloren," aldus Dap. " Hij
was altijd bereid om te hel-
pen. De Curagaose muzie-
kwereld is een groot man
kwijt geraakt." De samen-
werking tussenDapen Supri-
ano begon zon 30 jaar ge-
leden.

Supriano zal de geschiede-
nis in gaanalsEdgard 'Trom-
pet di Oro'.

Vier verdachten
RARA vrijgelaten

AMSTERDAM — Hf*
Openbaar Ministerie i"
Amsterdam heeft donderda»
vier van de acht verdachte"
in de zogenaamde RARA'
zaak vrijgelaten. Öit nee"
persofficier van Justitie &*
De Wit meegedeeld.

Tegen de vier verdachte"
(twee mannen en twee vrouwe"'
bestond en bestaat nog steeds
een redelijk vermoeden va"
schuld. Maar het onderzoek va"
de laatste dagen(onder meer op
basis van de huiszoekinge"'
heeft dat vermoeden niet zod&'
nig metverdere bewijzen aange'
vuld, dateen vordering tot inbe^
waringstelling bij derechte^commissaris kon worden ing"e'
diend, aldus De Wit.

Het gerechtelijk voorondei"
zoek wordtvoortgezet en allebc'
trokkenen blijven als'ver'
dachten aangemerkt. Tegen <*?
overige vier verdachten zal vflJ
dag de inbewaringstelling wo»
dengevorderd.

De politie hield de achtmaaJT
dagochtend vroeg aan bij mV*

fllen op een aantal adressen i

Amsterdam op verdenking va
brandstichting, diefstal en ver-
nieling. RARA werd onder mee»
verantwoordelijk gehouden vo
aanslagen dan w
brandstichtingen in enkele ves-
tigingen van de Makroen m°?nlijk ook brandstichtingen. 1'

Shell- stationsvanwege de M»
dingen van deze bedrijven m
Zuidafrika. n.

De advocaten van de arrestai
ten noemden eerder deze we
het politie- optreden een opg
blazen actie". Volgens hen wei
dende arrestanten ondervraag
over oudere acties, terwijl de PJ
litie daarvoorhad gesuggeree'■ <dat deharde kernvanRARA *
zijn gepakt. De advocaten »
schuldigden de politie er bove
dien van, dat de arrestanten »

der druk werden gezet
geïntimideerd.

Afscheid MrFatum van Curaçao

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Zondag 17 april 1988

vanaf09.00 tot 16.00 uur.
* Loodgietersweg - Salirïa vanafLoodgietersweg tot omgeving

gebouwBride.

i@IKODEL.ASi
EILANDGEBIED CURACAO

m GENEESKUNDIGE & GEZONDHEIDSDIENST

DE MILIEUDIENST

In de nacht van dinsdag op woensdag 2 maart 1988 is bij de Milieudienst
van de G.G.D., aan de Rouvilleweg4l, alhier een bijzonder meetinstrument
ontvreemd. Het betreft een draagbare papierstrookrecorder met de volgende
kenmerken:
Levelrecorder type 2306, fab. BRUEL & KJAER (Denemarken), kleur licht
groen front, verder zwart, afmeting 18 x 24.5 x 11 cm.

Dit instrument is voor leken en niet-specialistische toepassing in combinatie
niet andere instrumenten onbruikbaar. De Milieudienst is echter zeer
onthand door het gemis van dit moeilijk vervangbare instrument.
Daarom wordt eenieder die hierover informatie kan verschaffen opgeroepen
zich met de MILIEUDIENST telefoon 626522 of 626523 in verbinding te
stellen.

Hoofd van de G.G.D.,
Afd. P.R. Dr. M. Kibbelaar.

WILLEMSTAD- Veel men-
sen grepen gisteravond de gele-
genheid aan om persoonlijk af-scheid te nemen van Marius Hu-
ender, directeurvanFatum Cari-,
bisch gebied en op Curacao voor-
zitter van deFatum- directie. In
totaalheeftHuendi r 15jaarop de
Antillen en Aruba gewoond.

Behalve een afs: heid, kon men
gisteravondtijdens dereceptie in
het Caribbean Hotel, ook kennis
maken met Huender s opvdger
mrA.A. Vermeulen.Bovendien
was de heer D.E. Ernste, direc-
teur buitenland van Nationale-
Nederlanden International B.V.
voor dezegelegenheid naarCura-
qaogekomen.

Foto vlnr: de herenBakmeijer,
directeur Fatum- Cwagao, Bu-
tót, directeurFatum- Curagao,
Hilgersom, vice- voorzitter van de
directie op Curacao, Ernste, op-
volger Vermeulen en vertrekken-
del1utum- direc'ew Huender.

AMIGOE10

■■FOR ONLY
$ 195 U.S. MONTHLYI

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

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

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

Don't miss this opportunity to make the best investment
ofthe moment.

Monthly payments from U.S. $ 150.00 or itsequivalent in
' florines.

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

NAME . "

PHONE NUMBER
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Overdrachtpolitie-boot

Vaargebied schip tot
30 zeemijlen uit kust. WILLEMSTAD—Vandaag
vindt de officiële overdrachtPlaats van de eerste van een
serie van driepolitie- vaartui-
gen aan hetKorps Politie van
de Nederlandse Antillen.Commissaris, mr F. Wiel, zal

aan boordvan de'Pl' be-
ieven en de overdracht sym-
boliseren door de motoren te
starten en de sirene te laten
Joeien. DeRaad van Minister
heeft vanmorgen het over-
jjfachts-protocol onderte-kend. De politieboot zal wor-
den gestationeerd in Wil-
femstad.

Met deze politieboot heeft het
Politiekorps een snelvarend zee-
gaand patrouille- vaartuig erbij
pkregen. Het vaartuig is ge-
bouwd en uitgerust voor het
vaargebied van 30 zeemijlen uit

kust. Hetdefinitieve ontwerp
J-i de bouw zijn uitgevoerd door
ochottel- Nederland 8.V., afde-Jtt!gScheepsbouw in Nederland,
bisteren werd de nieuwe bootaan de media getoond. Director
«upbuilding, ing. H. van Leest,
?eelde mee dat ditschip speciaal
J8 aangepastaan degolfslagin deCaribische Zee.

Het is een diep planerend
?coip dat hoog uit het water
Komt. De motorkamer met zeer

apparatuur is on-
tmand. Alle functies van hetSchip zijn bewaakt, terwijl ver-
Scnillende alarmen voor het
Schip in het algemeen en de
Roteren zijn ingebouwd.Voorop
Ge boeg zal demitrailleur dienog
liet gearriveerd is, worden ge-
monteerd, maar kan eventueelnaar achteren worden ge-

plaatst.", aldusVan Leest
Verder deeldehij mee, datvoor

de training van de bemanning
tenminste drie maanden ge-
moeid zijn en dat daarna het
schip pas kan worden ingezet
voor dienst. De patrouille- boot
zal bemand worden door vier
mensen van hetpolitiekorps.

Zoals waarnemend commissa-
ris W.A. Tweeboom vanochtend
meedeelde, is één hoofdagent
momenteel in opleiding aan de
Zeevaartschool in Nederland.
Later zal nog een agent deze op-
leiding volgen. Deze twee men-
sen hebben een nautische oplei-
ding opCuragao gevolgd. Twee-
boom: "Het ligt in de bedoeling
datdeze twee mensen de overige
bemannings- leden zullen oplei-
den, aangezien niet alle beman-
nings- leden voor opleiding naar
Nederland gestuurd kunnen
worden".

De politieboot is voorzien van
twee zeer speciale diesel- moto-
ren, die ontworpen zijn door een
fabriek van Mercedes-Benz. De-
ze motoren worden de 'RollsRoy-
ce' onder de diesel- motoren ge-
noemd. Hetpolitiekorps isbelast
met het dagelijkse onderhoud
van dezemotoren.Daartoe heeft
een lid van hetkorps gedurende
éénweek eenopleiding aan defa-
briek gevolgd. De Scheepvaart-
inspectie wordt toezichthouder.
Naar het hoofd, Johan de Vries,
vanochtend meedeelde, wordt
deze dienst toezicht- houder. De
Vries: "Er is een landsbesluit in
de maak, waarin is opgenomen
dathet toezicht van de patrouil-
le- boten onder de Scheepvaart-
inspectie zal komen te vallen".

Punten-regen in baseball-thriller
Scorpions haalt verpletterend
uit tegen Groot Kwartier Stars
WILLEMSTAD — Royal Scorpions /M&C Bank en
rootKwartier Stars/AGT-CPS produceerden gistera-

maar liefst 21 punten in de eerste drie innings en
eden daar bijna twee uur over, bijna tweederde deel

*jN van dereglementaire tijdslimiet. Scorpions haalde
r^arbij verreweg hethoogsterendement en legde daar-mee de basis voor een onbedreigde 17-5 overwinning,

eerste van het seizoen na de nederlaag in de ope-
ningswedstrijd van de competitie tegen Sta Maria Pi-
stes.
i De daaropvolgende innings
"adden een veel vlotter verloop

dezevende inningtoch
|J 0g bereikt kon worden voor het
crstrijken van dereglementai-

(£ Bpeeltijd.8peeltijd. De overwinningvan
Morpions is dan ook officieel als

k.o.- overwinning geregi-
sterd, omdat hetna dezevende

y'agbeurt van GK Stars een
~°°rsprong had van meer dan
,'en punten. Na twee innings
otlden de 167 toeschouwers al
j^t een grote mate van zeker-

voorspellen, datde overwin-
ning naar Scorpions zou gaan.oa amper twee inningsstond de
brrnatie van manager Marcel
b
rigitha immersalmet6-0 (twee

feiten in deeerste en vier in de
£ede slagbeurt).
proot Kwartier Stars kwam,cater verrassend snel terug in>e Wedstrijd met vier punten in

h? eerste helft van de derde in-
v '"g. Werper Glen Elisabeth
lr?u Scorpionsraaktezijncontro-
jj^wijten gafeen aantal vrijelo-
j^Hweg waardoor GK Stars alle
i °aken konvullen.Met een drie-
j^akslag veegde Eldrin Ortega
j^arna de honken schoon,waar-
Ij 9 hij zelf binnen kwam op een
o,lks]ag van Jerome Damoen,

gisteravond de beste aan slag bij
Groot Kwartier Stars. Michael
Victoria verving Elisabeth en
slaagde erin de inning zonder
verdere problemen af te sluiten.

PROBLEMEN
Daarna begonnen echter de

problemen voor GKStarsmetals
verpletterend resultaat: elfpun-
ten voor Scorpiqns. Maar liefst
zeven spelerskwamen tweekeer
aan slag en er werden zes
honkslagen geproduceerd waar-
van twee door Gustavito Senior.
De andere honkslagen werden
geslagen door Ruben Snoyle,
Lonte Balentin, Marlon Brigi-
thaen FrancoWaoe.Daarbijkon
Scorpions nog gebruik maken
van zes vrije lopen.

Alleproblemen begonnenove-
rigens na twee 'out.Eén veldfout
van dewerper bood Scorpions de
kans om zijnslagbeurt te verlen-
gen en men maakte daar wel op
heelroyale wijze gebruik van.
GK Stars wisselde drie werpers
in zijnpogingenom Scorpions te
stoppen (achtereenvolgens ver-
lieten Griffith Cathalina, Shar-
lon Medina en Presentacion de
wedstrijd)totdatRigobert Schot-
borgh voor de derde 'out' wist te

zorgen middels üneslag op Mar-
lon Brigitha.

De eindstand van 17-5 werd in
de zesde inning bereikt toen Je-
rome Damoen deenige homerun
in de wedstrijd liet aantekenen.
De eindcijfers waren als volgt.
17-14-0 voor Scorpions en 5-6-4
voor GK Stars. Michael Victoria
eindigdealswinnendewerper en
GriffithCathalina alsverliezer.

De eerstvolgende wedstrijd
wordt zaterdag gespeeld. Tegen
elkaarkomen dan ook Alpha en
Wild Cats. Alpha zegevierde zo-
alsbekend inzijneerste competi-
tie- optreden met 3-1 over
Sorpresa, terwijl Cats met 6-3
aan het kortste tijd trok tegen
Sta Rosa Indians.

Informatieve
middag in
Sentro Lagoen

WILLEMSTAD- Sentro La-
goen brengt op zondag 17 april
om 5 uur 's middags een presen-
tatie van het toneelstuk: Hende
sa bira monster? (Worden men-
sen monsters?).

In samenwerking met de
groep 'Kaska diPinda' zullen en-
kele fragmenten van dit inmid-
dels alombekendetoneelstuk ge-
speeld worden. Het publiek van
Banda 'bou zal naar aanleiding
van deze fragmenten
geïnformeerd worden over de
problemen waar onze samenle-
ving mee te kampen heeft zoals
vandalisme, drugsmisbruik en
prostitutie.

De toegang tot de zaal van
Sentro Lagoen voor dit evene-
ment is gratis. Voor meer infor-
matie kan men bellen met tele-
foon- nummer: 641723.

Warlijks uitkeringpercentage

bom us cooperatie
toil meer leden
c^ALENDIJK — De enige
jj°Peratieve vereniging op
(L^aire Domus Cobone wil
V .^enbestand uitbreiden.
le *'Jn verschillende voorde-voor deze leden die zich

bij deze consu-
\vo^en- vereniging. In feite

en **e tedenvan decoop-
L 'ie mede-eigenaar van

k 'ec*envan decoöperatie let-
to .^el goedop deprijzenenver-
IjJ^en die met andere winkels.
de J8 al het eerstevoordeel voor
t^ousument, aldus Domus Co-
6|^- Öaarnaast, wordterechter

!keJ? ar een percentage uitge-
Mh i? Van et totaalbedrag in de
Ó^Kels van Domus besteed.
fo r 1987 was dateen percenta-ge an e procent en de klant

Us aan boodschappen een
Li Kg van zesduizend gulden
C over 1987, ontvangt

«et einde van het jaar 180

gulden aan bonnen die wederom
aan levensmiddelen besteed
konden worden. Met nadruk
wijst hetbestuur dus op de voor-
delen van de coöperatie, maar
meent tevens, dat het vergroten
van het ledenbestand steeds
meer voordelen zal kunnen op-
leveren.

Concert van
Willem Breuker
Collectief

WILLEMSTAD—Het Willem
Breuker Kollektief zal zaterdag
16 april een openlucht concert
geven opPlaza ColaDebrotbij de
Waterfortbogen. In samenwer-king met Sticusa en C.C.C, is de
groep bezig aan een toernee. In
Nederland en deVS heeft defor-
matie al bekendheid gekregen
doorveeivuldige radio- entelevi-
sie- optredens. Het concert van
aanstaande zaterdag is onder-
deel van de promotie- activitei-
tenrond deWaterfortbogen.

De organisatorenvan deze ac-
tiviteiten (Meta corporations en
Comoser) willen bereiken dat
Plaza Cola Debrot een ontmoe-
tings centrum wordtvoor toeris-
ten en het lokale publiek. Het
Willem Breuker Kollektief zal
vanaf 10 uur 's morgens een
optreden van ongeveer ander-
halfuur verzorgen.

VOORDELEN
Voor belangstsllenden zijn er

voorlichtings- avonden. Op vrij-
dag 15april inhetbuurtcentrum
Antriol om acht uur en op 22
april in het buurtcentrum Rin-
con. Wie lidwilworden,moet een
inschrijving betalenvan twintig
gulden en tevens een bedrag le-
nen — dus aandelen kopen —van minimaal honderd gulden,
die desnoods in twee termijnen
betaald mogen worden. De coöp-
eratie van Domus Cobone is ge-
vestigd naast de parochiekerk
van St. Bernardus.

'Jazz-muziek van hoog niveau'

Groots Jazz Festival
in mei op Curaçao

WILLEMSTAD—Geduren-
de het eerste weekeinde in
mei,van 5 tot enmet 8mei, zal
opCuracao hetFirst CurasaoJazzFestival plaatsvinden.
Aan dit vier dagen durende
evenement zullen diverse
jazz- musici uit Curacao en
Curacaose jazz-musici uit het
buitenland deelnemen. Het
zal een grootse ontmoeting
worden van jazz- ensembles.
De uitgenodigde artiesten
hebben allen hun medewer-

king toegezegd. Door middel
van ditfestival willen deorga-
nisatoren het Curacaose pu-bliek tonen dat in dejazz- mu-
ziek vele Curacaoënaars een
voorstelling kunnen geven
van hoog niveau.

De deelnemendemusici zullenbehalve uit Curasao afkomstig
zijnuitNederland, de VS, Arubaen St. Maarten. De eerste avond
van het festival, 5 mei, vindtplaats inCentroPro Arte.Devol-gende avonden zullen de optre-densplaatsvinden in TheaterDeTempel (van 6 tot en met 8 mei).

men. Zij heeft hier opgetreden
met het FIM- orkest. Aruba zal
vertegenwoordigd zijn door sax-
ofonist DelbertBernabela enzijn
kwartet.

De organisatiedieinhandenis
van de Curacao Jazz Foundati-
on, zal te zijner tijd meer infor-
matie geven over de diverse
optredens, kaartenverkoop en
lokaties. Dit evenement moet
nietverwardworden met hetCu-
racao International Jazz Festi-
val dat in november zal
plaatsvinden en waarover ook
nader bericht zal worden.

ROY LOUIS BAND
UitBoston zaldeRoy Louis Band
aantreden. Deze groep heeft de
laatste jaren regelmatig opge-
treden op Curacao en wist zich
steedsverzekerdvan eenenorme
belangstelling. De groepbestaat
uitRoy Louis (bas-gitaar) en El-
mer Louis (percussie) beiden af-
komstig vanCuracao.Roy enEl-
mer maakten ook deeluitvan de
internationaal bekende forma-
tie 'Pasport.

Elmer heeft kort geleden nog
optredens gedaan metwereldbe-
roemde grootheden zoalsHerbie
Mann, pianist Chick Corea en
Michel Camilo. Hij geldt als een
van de snelst opkomende percus-
sionisten. De groep bestaat ver-
der uit musici die voor jazz van
hoog niveau, garant staan: Bob-
by Stern (saxofoon).

De jazz die deze groep brengt
heeft een heel eigen 'touch. Be-
halve Latin- jazz,moderne -jazz
en jazz- rock brengen zij num-
mers ten gehore die nog niet in
een bepaald hokjegeplaatstkun-
nen worden. De formatie heeft
reeds in de VS en op diverse
plaatsen in Latijns Amerika op
de bühne gestaan.

ERIC CALMES&
FELIX WALROUD

Uit Nederlandzullen voor het
jazz-festivaleen aantalbekende
musici overkomen. Heren die
hun sporen in de Nederlandse
muziek- wereld reeds verdiend
hebben: Eric Calmes bijvoor-
beeld, ontving in 1987.de Neder-
landse Jazz Podium- prijs als
meest veelbelovende jazz- musi-
cus van datland. Cedric Dandaré
(gitarist). Rudy Emerenciana
die enkele jarengeleden nog op
Curacao woondeenfurore maak-
te in het 'Straussen Jazz Kwar-
tet. Felix Walroud speelt
steeldrums en wasenkele maan-
den geleden opCuracaote horen
en te zien. Hij heeft inmiddels
grammofoonplaten gemaakt
met het London Philharmonic
Orkest, waarbij hij als solist be-
geleid werd door dit wereldbe-
roemd orkest.

JAZZMUSICI
UIT CURACAO

Curacao zal vertegenwoor-
digd worden door ondermeer:
Dave Mathews, JohnWillekes &
Jazz Expression met een andere
virtuoos op desteeldrumsRudsel
(Konkie) Halmeyer. Rudsel
toont aan dat de steeldrum een
volwaardig instrument is die als
elk ander instrument geplaatst
kan worden in de jazz-muziek.

Het Salsbach Jazz Triozal tij-
dens het festival na lange tijd
weerte horen entezien zijn. Ook
Errol (El toro) Colina geeft aan
dit festival zijn medewerking.
Enkele andere namen zijn die
van Javier (Juchi) Cordoba op
percussie, Ole Hanon op trom-
pet, Lito Scarso (piano), Stanley
Betrian (gitaar) en Bibi Proven-
ce met haar schitterende stem.

Igor Atalita diemomenteel in
Boston aan het Berklee's School
ofMusicstudeert, zal ookacte de
presence geven op de piano.

ARUBA & ST. MAARTEN
UitSt. Maartenzal debekende

pianiste en zangeres Anastacia
Larmonie met haar sextet ko-

.Het interieur met de hypermoderne apparatuur van depolitie-boot.

is looking for -»V\l*C
A COMPTROLLER

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

Send application-letter with "Curriculum Vitae" to:
The General Manager
TRUPIALINN HOTEL
EdzelN. Fillet.

o»o«o«o»o«o«o«o«o«o»o»
o ONZE LICHTREKLAMES 2
9 SPREKEN* EEN o
o DUIDELIJKE TAAL! "

n Nieuwe revolutionaire, ontwikke- mling, die vele voordelen biedt ten "" opzichte van de tot nu toe O
g bestaande systemen.

TOT 70% BESPARING OP ENERGIEKOSTEN! g
Ons systeem gebruikt slechts 1/3 van het aantal

Q TL buizen. U bespaart dus maar liefst 2/3 op de m
elektriciteitskosten! w

" LAGE ONDERHOUDSKOSTEN! O
O Het feit dat onze Ro-light lichtreklames slechts 1/3 £van het aantal TL buizen, elektriciteitskabels, etc.0 gebruiken, betekent een aanzienlijke besparing op de Qonderhoudskosten.

EGALE LICHTVERDELING! "9 Ons systeem geeft een veel betere, egale lichtverde- Oling, zonder oogverblindende schittering, zodat UwO reklameboodschap ook op grotere afstand nog 0duidelijk leesbaar is.
7 JAAR GARANTIE!

O Daar wij alléén kwaliteitsmaterialen gebruiken en £_ de lichtreklames met groot vakmanschap gecon-
-9 strueert worden, kunnen wij U een garantie van Q)

maar liefst 7 jaar verlenen.

Bel ons, geheel vrijblijvend, voor meer informatie,

" of voor een afspraak. Tel. 77411, f")
Neptunusweg 30, Curacao.

(j Spreek met onze tevreden cliënten:
v-/ Boekhandel Salas, Curacao Plaza Hotel, Curgas. Curoll, Fatum,

Garage Cordia. Kuzeta, v.d. Lubbe Verzekeringen, N.M.B. Bank,M Princess Beatrix Airport (Aruba), Setel, V.M.F. Systems, etc. (J
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J„,udlo STUDIODI BAILE KORSOU

J*^L in Centro Pro Arte
" BK3LE\ presenteert
""y ARPITA (ballet folklore)

The Crippled
(ballet afro and modern jazz)

Vrijdag 15april 8.30 ’.15.-
Zaterdag 16april 8.30 ’.15.-
Zondag 17april 3.00 ’.lO.- en 7.30 ’.15.-
Kaarten. Salas-Mensingh Caminada-New Edition (van En-

gelenweg), Shoes 'n Things (Sta. Rosaweg), Nos
Electronics-Kas di Arte Kórsou (Otrobanda), Stu-
dio di Baile y Centro ProArte.

<_ /
_4~7jXm UWREISBÜROVAN VERTROUWEN

Schottegatweg Oost48 " Tel.: 79400-611077-«4788 I

(jtL&$L& Curacao N.V. I
BEKENDMAKING

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op
13 april 1988 beslist dater
DIVIDEND ZAL WORDEN UITGEKEERD

over het boekjaar 1987.
De uitbetaling vindt plaats op ons Hoofdkantoor te Polaris-
weg 13 Curacao vanaf vrijdag 22 april 1988, waarbij over-
legd dient te worden het aandeelbewijs en een identi-
teitskaart.

Inschrijving op aandelen Alesie Food Products @
Na/. 100.-nominaal door Alesie-aandeelhouders kan van-
af heden plaatsvinden.

ALESIE CURACAO N.V. tel.: 616868/69
T.M. Doerga - Direkteur.



ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

1 pU^t5^ tot 10 woorden

///\\ Elk woord meer (tefflx )
// li\ UITSLUITEND U£~4/^ 111 ACONTANT!

KLM HONDENKENNEL, type
C (81x56x58). Tel.: 648989.

GEMEUBILEERDE WONING,
2 slpkrs., in goede buurt. Tel.:
53140.

GEZOCHT OPPASHUIS of va-
kantiehuis van 23 juli t/m 15
aug. voor Ned. gezinmet3kinde-
ren (18-16-14jr.)te huuroftegen
vergoeding. Tel.: 671137.

VOOR DE periode van 5 julitot2
augustus: woning- en autoruil
gevraagd (Soest-Ned).lnf. tel.:
79475.

OPPASHUIS GEVRAAGD voor
2 gezinnen, periode: 1. half juli
tot halfaugustus, 2. eind juli tot
eind augustus. Tel.: 81455.

ZWAAREIKEN bankstel; eiken
eethoek, 6 stoelen; zwaar ronde
salontafel; eiken kast; wasma-
chine; Philips ijskasten nogveel
meer. Tel: 45794.

GROTE POSTZEGELVER-
ZAMELING, ook in delen. Tel.:
46036.

BABYBED A/.225,-, wit; Phi-
lips zwart/kleur vergroter PCS
130enPhilips electronic Tri-one
control unit(PCS 150) en 50mm
F2.8lens nieuw,Af. 1.400,-Drie-
masterstraat 5-A. Tel: 26308.

3 KAMERS-APPARTEMENT
met balkon aan de L.G. Smith
Blvd. 20. Tel.: 21079.

WIJ ZOEKEN een gemeubil.- of
oppashuis van 23 juli-15 aug. v.
defam. Alberten MajaPrins en3
grote kinderen. Contact: mevr.
W. Flanegin. Tel.: 22283.

f \Ontvangen:
Jurken, rokken, pan-
talon-sets in grote
maten.

La Indiana N.V.
Hendrikplein 11 -

Ze zeggtndèt wi/nittmogen
kvv, IZezcqocn ddt erdved
U vetlzjJn! ÏUèir d/t "ze "üntUtoch:! /Iha/er/net/iurpce-
wentsndwhtnidbttv!Uit
Uwwederhondofmoec/erpecssterj/tsereo .'/.'.'

I dieren *vï&-[BESCHERMING
een

MADURO & (URIEL'S BANK N.V

WAARSCHUWING
De commandant van de
marinebasis Parera maakt be-
kend daterop 16 april 1988van
07.00 tot 13.20 uur schiet-
oefeningen worden gehouden
op deplantage Wacao.

Maximum verheffing
±5000 ft.
Onveilige zeegebied

\± 4000 meter uit dekust.

WEGENS VERTREK: Lada Sa-
mara, bj. 1988 (2 maanden oud),
’.9.500,- (cash offinanciering 36
maanden mogelijk), 1600 gere-
den, splinternieuw. Tel: 77247
(na 6 uur).

INBOEDEL: MANOU-SET; ho-
metrainer; toiletkast; dressoir +
kastjes; stoelen; lampen; glas-
werk; keukenart.; bijzettafels;
infrarode lamp; tafelfan; kinder-
rekjes; div. serviesspullen enz.
Bernhardlaan 7.

COMPLETE HOLLANDSE in-
boedel. Rommelmarkt. Sony ste-
reotoren 2x50 Watt. Beurs 52.
Tel.: 675960.

LADA 2105, bj. 1983, ’.2.000,-;
Chevettebj. 1980, ’.2.000,-. Tel.:
675960.
GOED ONDERHOUDEN ste-
nen woonhuis in Villapark Goe-
de Hoop, taxatierapport aanwe-
zig. Tel.: 85561.

PORCHSALE ZATERDAG 10-
-12, zondag 10-1 uur. Zeer lage
prijzen. O.a. mooie staande lamp
’.70,-; bureautje ’.30,-; kastje
’.15,- etc. Admiraalsweg 22
(Amerikanenkamp).
2 ANGLO NUBIAN. Voor meer
informatie tel.: 77025.

PORCHSALE ZATERDAG 16
april 8-12. Alles moet weg. T.e-
.a.b. Kaya Kokolishi 43.

GASFORNUIS (AMERIKAAN-
S model) ’.250,-; broodrooster
f.25,-; poppehuis ’.30,-; cam-
pingbedje ’.35,-; wheatwecker
’.30,-; 4 schokbrekers voor Maz-
da 808 ’.100,-; windsurferzeil
’.25,-. Tel: 73810.

AUTO TOYOTA Corolla '85,
Standard, airco, metalic blue,
i.z.g.s. Tel.: 75476.

ANTIEKE TAFELS(mah.); ant.
spiegelkast; houten box; commo-
de; buggy etc. Tel: 89215.

1 DEEPWELL POMP, 1 HP,
nieuw; 1 deepwell pomp, VA HP,
nieuw, complect met toebeho-
ren. Tel.: 371421.

EEN BABYBED met matras
(wit) ’. 100,-; een juniorslaapka-
merset ’.500,-; een ovale eetka-
mersetmet 6 stoelen ’.500,-; een
wok ’.75,-; een kinder- eetstoel
’.75,-; een ladenkast ’.75,-; een
badtafel ’.25,-. Tel: 73361. Ad-
res: Kaya Uster 28(Schelpwijk).

IJSKAST Z.G.A.N. ’.800,-. Te
bevragen: Sabana Craz 63.

1FORD GRANADA, bj. '79, aut.
pw. steering, 2-deurs, vraagprijs
’.2.500,-, in goede staat. Tel.:
78188.

EEN NIEUWE duikuitrusting
'Dacor', bestaande uit: 3000psi
tank, backpack, regulator, pres-
sure & depth guage, tankboot &plastic cover,voor slechts’.850,-
-. Tel.: 78188.
1 GRENEN BED + matras
(1.80x90 cm) ’.150,-; 1 babybed
+ matras (grenen) ’.150,-.Siouxweg 10.

1 STERRENKIJKERESCHEN-
BACH; fishingrod + reel; power-
boat compass; typewriter; San-
sui tuner; remote telephoneset.
Inl. Cas Coraweg 115.

2 BOEKENKASTEN/1 LIN-
NENKAST, wit, ’.300,- t-
’.250,-. Simonis. Tel.: 72940/
613955 (w).

VOLAUTOMATISCHE WAS-
MACHINE AEG, 220 Volt,
’.200,-; 2-deurs koelkast, heeft
defect, ’.100,-. Fam. Jager. Tel:
86420.

COMPUTER APPLE He. Porya-
matel.: 625507 laga bo oferta.

iH^ Hl

TE HUUR GEVRAAGD |
HUIS met minimaal 4 slaapkamers

voor Nederlands gezin tot ’. 1000.-p/m
omgeving Julianadorp, Jan Doret, Boca Sami, Romar, Roose-
veltweg, Hato, Grote Berg.

Aanbiedingen: tel.: 43157. J

GEVRAAGD:
ADMINISTRATIEVE KRACHT

Eisen: MAVO-diploma met Handelspakket,
Typediploma.

Sollicitaties te richten aan Postbus 3619 curacao.

o
MANPOWER

UITZENDORGANISATIE
's Werelds grootste uitzendburo met 40 jaarervaring inde dienstverlenende sektor.

Biedt U
tijdelijke arbeidskrachten
met "POWER".

Telefoon611195.
i Salina 108, Curacao. A

CLIMACARS /—I^3^ > \
#^ é^ I WasseretteMik ïïMim

i-e^Zts-mmX tCofex* Wi' kunnen Uw was compleet ver-

'iwZ'*T^ WPÊmW " Vo e wasmachine: wassen, dro-
' *I%7jBMPW*=?- gen en opvouwen, inclusief zeep,

AUTO AIRCONDITIONING . Voor meer inf.: tel. 615188
Herst IA -Tel. 6720595ta. Rosa V J

HOUSE FOR RENT
3 bedrooms, 254 bathrooms. Magdalenaweg 51, Rooi Catoo-
tje. Available beginning July.Rent ’1.2000.-p.m. For informa-
tion: Tel.74960.

alnternotionoleverhuizers eriverschepers

mTERSTERD
Dokweg z/n- achter Maduro Plaza - Curacao N.A.
Tel.: 70140 — Fax 70141
GENERAL AGENTSFOR SEVERAL

I OVERSEASMOVING COMPANIES

KPMWK\yriwe\d Peat Grootens
Accountants

Te huur gevraagd
WOONHUIS

in representatieve buurt.
Aanbiedingen: Tel. 370500 (tot 17:00 uur)

(Na 17:00 uur) Hotel Las Palmas 625200, villa 39.

{~?l tfoéttfa-,ir—Ar- J3& s v
\ t£g? f/ Sta. Rosawegl94

| Onze Uitverkoop gaat door! j
mmeX2*s'% korting

lop schoenen en kleren. I
Kom en profiteer nu! j

// - - " - IJ^ Best Rates from

PUERTO RICO
41 Please contact:

Caribbean Cargo Services n.V.
te1.:672588/671566 fax.: 674366

UITNODIGING
Ter afsluiting van hun tournee door de V.S. en de Nederlandse
Antillen organiseert de UNA, met steun van STICUSA en het
C.C.C, een groot

PATIO-CONCERT
aangeboden door het

WILLEMBREUKERKOLLEKTIEF

Plaats : Patio-UNA
Tijdstip : vrijdagavond 15 april, 20:30 uur
Toegang : Vrij.

De rector-magnificus UNA I /rSV/jSfcV
Mr.drs.Alexßeinders.

UnivefsWat Nashonal dl Antla I— m
Universiteit van deNederlandseAntillen
University of the NetherlandsAntilles
Universidaddé lasAntillasNeerlandesas

» '" " ' ' ■ ■ " ■ "J
ANTILLEAN MANAGEMENT CORPORATION

" AMACO " N.V. |
Antillean Management Corporation "AMACO" N.V. is one !
of the leading trustcompanies in the Netherlands Antilles,
which offers the comprehensive range of services for the
incorporationand management of NetherlandsAntilles and
Netherlands companies.
We are looking for a highly motivated

ACCOUNT MANAGER ]
Responsibilities will include incorporation and manage-
ment of companies as well as involvement in the compa-
nies' accounting and banking affairs. Furthermore the
function involves therendering of advice in corporate and
tax matters.
Candidates should have:
— a law degree Netherlands Antilles or Netherlands

law;— at least 3 years of experience in the management of
Netherlands Antilles companies;— experience in themanagement ofNetherlands com-
panies;— knowledge ofNetherlandsAntilles andNetherlands
ruling practice;— basic knowledge of U.S. tax andcorporate laws;— excellent communication skills;— fluent in English;— command of Spanish would be a definite plus;— experience in managing personnel;— experience infinance and administration would be
an advantage.

For thecandidatewiththese qualifications weoffer outstan-
ding financial and professional rewards.
To apply sendresume to Antillean Management Corporati-
on "AMACO" N.V., Schottegatweg-Oost 130, P.O. Box
3141, Curacao, Netherlands Antilles. I

drip irrigation
Or) Booster

RUM
SAN

PABLO
i
i

ZEER BEVREDIGEND

* TE HUUR:

" 19" " *

T.V.s, "

# VIDEO'S "
"polwfc£pi~uoa*

Schottegatweg Oost 36
Tel.: 79785-79787 #T " " « " " "J

Feestelijke
winkelopening

van plantenkwekerij

FIORIy'
Zeldzaammooieplanten tegen
zeldzaam lage prijzen, op Cu-ragao gekweekt.

Ook veel bloeiende plantjes uitHolland.

Openingaanbiedingen:- Caladium (Kurason blanku) ’7,50- Prachtige potchrysanten ’12,45-Syngonium(hangplant) ’2,50- Chamaedorea
-(kamerpalm) ’5,00

m w
-«as- i

FIORI
Voorheen Plantique Ixora in
net Arex Shopping Center.Ingang via parkeerplaats PetCare (Zuikertuin) J\ r

TE HUURAANGEBODEN

KANTOORRUIMTE
TE SALINA ± 85 M 2

per onmiddellijke ingang.

Voor informatie:

10.Muskus *€o 1
Fokkerweg 30 - Tel.: 614988

fe^. ..ijft MaisonRuth
tëffm | HanchiSnoa
jjjgr"] Lease Expiring Sale \

lil Columbusstraat - Hanchi Snoa
M_W^ÊË§>\ S i Ali merchandise must be sold.

'"HI rt. P" now ’.25.-’.35.-’.45.--~H B\| 100%Cotton and Linen.

\sf-—'7 J Affordable Elegance! !ff a ;
| Come and choose at your heart'scontent

TE KOOP: "CARL'S 2e HANDS MEUBILAIR^1 eiken slaapkamerset, b.u. 1 2-pers. bed, 2 nachtkastjes, 1 3-deurs
klerenkast, 1kaptafel met 4 laden + spiegel(splinternieuw)’.2900.-, 1
eiken bankstel ’.1450.-, eiken salontafel’.295.-, eikenbijzettafeltjes
’.195.-, videorecorder + remote ’.595.-, videorecorder V.H.S. zonder
remote ’.595.- kleuren T.V. 19"’.395.- ’.475.-en ’.650.-, Stereo 3in
one ’.395.-, Barkrukken 7 stuks è’.50.-, bureau + stoel ’.150.-, gas-
fornuis ’.375.-,verder diverse modellen,bankstellen, eetkamersets,
slaapkamersets, hanglampen,keukengerei, babybad, boeken (bou-
quet reeks) etc, matrassen, pronkstukken, glazenkasten, schom-
melstoelen, manouhangstoel, etc.etc. Allespullenzijn inzeer goede
staat.
Inf.: Tel.: 370881 van 9-12 en 2-6 iederedag. Zaterdag van 9-4 uur., Adres:Dr. JacquesEllisweg 11(van Engelen) zijwegnaast TokoSou-
sa aan de Cas Coraweg.

"^ ■
Het Curacaosch Museum

heeft deeer U uit te nodigen deopening bij te wonen
van de

expositie
olieverfwerken en aquarellen

van

RIA HOUWEN
op Zoterdog 1 ó april 1988

om 8.30 p.m.
Het openingswoord zol gehouden worden

t door Dhr. 6lco Rosario.
_£/
l=r U bent allen van harte welkom!

Van Leeuwenhoekstraat
Mundo Nobo
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AGENDA

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

LANDFILL teLagoen:maandagt/mvrijdag
van 07.00-16:00 uur; zaterdag 08.00-12.00uur; zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK(openingstijden voor het publiek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00
"ur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
'4.00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
woensdag van 14.00-19.00uur.
POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur.
SERVICE CLUBSKiwanis: donderdagavond 19.30uur -Hotel
Bonaire.
Lions: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
Round Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra.Rotary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
°8.00-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-
pend.

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
hiervan gelievecontactopte nemen met de
"eerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

pOLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
9eopend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
terdag van 12.00-24.00 uur.
SPREEKUUR (gezaghebber): eikedonder-dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
stuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-
dag van demaand van 10.00-12.00 uur te
Rincon.
KOKOLISHI (eL: 8198): verzameling Bo-
jjaireaanse schelpen en koraal; open vandinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Kaya NikibokoZuid 3.

LVV: openingstijden slachthuis maan-
dagt/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-- en donderdag en vrijdag van
°600-11.00/11.30-14.30 uur.
KERKDIENSTEN
SintBernarduskerk Kralendijk:dagelijks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00uur.
Coromotokerk Antriol:dagelijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00
MidovicuskerkRincon:dagelijks,ook zondag, 19.30uur.
Klachtenbezorging doorgeven
*«n mevr. A. Wong-Loi- Sing, Kaya
Cacique 4.

INTEGRATIE
Hetnieuwebestuurbestaande

uit de coalitie van UPB en POB
heeft besloten om inderdaad in-
houd te geven aan het uitge-
brachterapport en zo te voldoen
aan deaanNederland gedane be-
lofte in verband met verdere fi-
nancieringen. Daaronder vallen
verhoging van deprestaties van

de diverse diensten en het te-
rugbrengen van dekosten. Daar-bij dienen dan verschillendediensten geintegreerd teworden
in andere diensten en dat is bij-
voorbeeld gebeurd met Onder-
wijs, Sport en Cultuur. Deze in-
tegratie gebeurt ook bij de Hy-
gienische dienst en Reini-
gingsdienst, deJuridischezaken
Personeelszaken, maarin feite is
slechts de integratie van Onder-
wijs, Sport en Cultuur een feit.De tweede dienst dievolgens Be-
renschot daarvoor in aanmer-
king komt is deR.D. en de H.D.Dit heeft echter niets te maken
met decapaciteit van dehoofden
van dienstdie daarbij betrokken
zijn.

Gedeputeerde Cecilia vol lofvoorDOW
Ondanks brand gaan lessen
Colegio Beatrix gewoon door
KRALENDIJK — Zoals be-
kend heefteenviertal lokalen
van Colegio Reina Beatrix
ernstig schade geleden door
brandstichting. Niet alleen
zijn de boeken verloren ge-
gaanmaarde lokalen hebben
ook tamelijk veel waterscha-
deopgelopen. Inmiddelsiser
met man en macht gewerkt
om de normale lessen niet te
verstoren.

Op 11 april begon de school
weerna dePaasvakantie en voor
dietijdmoest dezaak in orde ge-
maakt worden.Volgens de gede-
puteerde van Onderwijs Carmo

Cecilia heeft de dienstDUW uit-
stekendwerkverrichtom hetin-
ventaris en de schade aan de lo-
kalen zoveel mogelijkte herstel-
len. Slechts één dag voor de
schoolmoest beginnen zagheter
inderdaad naar uit dat de DOW
in de opzet zou slagen om devier
lokalen bij het begin van de
schoolweer ingebruik tenemen.
Dat lukteinderdaad op uitzonde-
ring van één lokaal na.

Gedeputeerde Cecilia wil
openlijk zijn dank uitspreken,
nietalleen aan despeciaal gefor-
meerde groep van DOW maar
aan alle instanties die hun ge-
waardeerde bijdrage hebben ge-

leverdom de schoolweer zonder
verdere onderbreking te laten
draaien.

Zoals bekend is — zonder dat
de schoolhoofden daarover inge-
lichtwerden—debewaking van
de scholen gestopt door de over-
heid. Het gevolg daarvan is on-
getwijfeld geconstateerd gewor-
den op het Colegio Reina Bea-
trix. Volgens de gedeputeerde
zal getrachtworden omeen bete-
re bewakingsformule te vinden
die dan permanent of af en toe
toezicht kan houden, waardoor
feiten als bij het Colegio Reina
Beatrix in de toekomst voorko-
menkunnen worden.

KRALENDIJK -Kortgele-
den heeft de Bonaireaanse ten-
niskampioen Robby Domacasse
een aantal tennislessen gegeven
inßincon, waar dejeugdkon be-
schikken over tennismateriaal

van het merk Snauwaert, dat on-
langs doordeBelgische vertegen-
woordiger Rosberg Enterprises
werd aangeboden. Het ligt in de
bedoeling van Rosberg, ook in
andere wijken te helpen met ten-
nismateriaaï.Datzaldan gebeu-
ren met medewerking van de
kampioen van deAntillenRobby
Domacasse. De eerste tennisles-
sen zijn inmiddels begonnen en
aanwezig daarbijwas ook dege-
deputeerde van Sportzaken Car-
mo Cecilia. Verder waren ook
aanwezig debeide vertegenwoor-
digers van IndebonRubyßelan-
tien(geheelrechts) enNandoDo-
mamsse(geheel links).

INTEGRATIE DIENSTEN NODIG
Veranderingen bij EVD niets van doen met capaciteit
Ramoncito Booi: aanbevelingen
van Berenschot alléén gelden

KRALENDIJK —Erzyn de
laatste tijd een aantal be-
richten in de lokale media
verschenen over de verande-
ringen die bij bepaalde
dienstenzullen plaatsvinden.
Met nadruk wil de gedepu-
teerde die als woordvoerder
optreedt van hetBC, Ramon-
cito Booi, stellen, dat de ver-
anderingen niets te maken
hebben metde capaciteit van
de befreffende diensthoof-
den. Vele veranderingen zijn
namelijk terug te brengen tot
de aanbevelingen die zijn ge-
daan door het door Neder-
land gefinancierde adviesbu-
reau Berenschot.

Gedeputeerde Booi zegt, dat

vanafhet moment datr'orsa No-
bo het bestuur heeft overgeno-
men een groot aantal aanbeve-
lingen die gedaan zijn door drs
Harm Swierenga op uitvoering
wachten. Swierenga werd door
de Nederlandse regering ter be-
schikking gesteld van hetvorige
PDB collegeomeen inventaris te
maken van de overheids-
diensten en daarovereen aantal
aanbevelingen te doen voor een
nieuwe structuur. Swierenga
maakte daarvoor een drietal
rapporten: Stand van in
augustus 1985, voortgangs- rap-
port inaugustus 1985entenslot-
te het afrondende rapport in
april 1986 een blik op de toe-
komst.

EVD
Naar de mening van de gede-

puteerde wordt het echter wel
moeilijk, wanneer deze diensten
(Reinigingsdienst en Hygië-
nische dienst) die onder het
hoofd Aubrey Sealy vallen sa-
mengaan, dat ook de Eilands-
voorlichtingsdienst (EVD) en de
afdeling Protocol onder het-

zelfde hoofd vallen. Bovendien
aldusBooi, heeft het betreffende
hoofd Sealy ook nog alle ver-
antwoordelijkheid over de gang
van zaken te Lima waar de
steenbrekerij staat.

Daaronder vallen ook de
werkzaamheden die verband
houdenmet degarage, hetmate-
rieel, dewatertruckvoor debario
en de eigenaars van een knoe-
koe. Integratie van de Hygië-
nische dienst en de Reini-
gingsdienst houdt tevens in, dat
dezekantorenop deplaatsvan de
Hygiënische dienst in de indus-
triezone zullen blijven. Dit alles,
aldus gedeputeerde Booi speelt
dan een enorm efficiënte rol bij
het draaien van beide diensten
aangezien de factor tijdverlies,
benzine kosten en andere bijko-
medekosten een groterol spelen.

Mayó

HET GEVEN van bijnamen
is ook op Bonaire sterk inge-
burgerd. Daarvoor zullen wel
verschillenderedenen aan te
wijzen zijn, zoals de vaak ge-
lijkluidende achternamen.
Ookworden opvallendefeiten
uit het dagelijks leven ver-
taaldin eenbijnaam, diesoms
niet eens meer terug te bren-
genzijn tot het werkelijke ge-
beuren. Een buitenstaander
kan lang gissen naar namen
als Dökabé, Lomba gelatine,
Awakajente ofBasdashi.

Bij het aanvaarden van het
bestuur van Bonaire werden
degedeputeerdenookbedeeld
met bijnamen: Diputado
Mayó, Diputado Techniko en
Mi Diputado Chiki. Tijdens
de persconferentie van Forsa
Nobo afgelopen woensdag
blijkt de UPB nogal in de
maag te zitten met debena-
ming diputado Mayó. Eens
gegeven door een partij-
vriendelijkepublicist aanRa-
moncito Booi, maar inmid-
dels veranderd in een bij-
naam met een uiterst nega-
tieve klank.

Partijleider Rudi (Ruman)
Ellis deeder danook allesaan
om duidelijk te maken dat

Mayó op de lengtevan de be-
treffende gedeputeerde sloeg
en niet op hetfeit datdeze ge-
woonlijk alles en alleen be-
slist van hetgeen gebeurt in
het BC.

De betrokken gedeputeer-
deRamoncitoBooi deedheter
zwijgend aan toe. Toen het
zijn beurt was om te praten,
liethij de gebruikelijke stem-
verheffingen de forse—vaak
sarcastische — aanvallen op
zijn tegenstanders achter-
wege.

Beide andere gedeputeer-
den haastten zich te verkla-
ren datinhet BC alleskoek en
ei was, waar niemandméér te
vertellen had dan de ander.
Geen vuiltje aan de lucht dus
enmen zouzich haastgaanaf-
vragen, waar deUPB zich dan
zo drukover maakt.

Ter illustratie het drietal
gedeputeerden: v.l.n.r. ex-on-
derwijzer Carmo (Boeboei)
Cecilia 'Mi Diputado Chiki',
ex- schoolhoofd gedeputeerde
Ramoncito (Theresita) Booi
"Diputado Mayó"enex-hoofd
van de LRD Bonaire Juancho
Meiaan, "Diputado
Techniko".

H.L.

CAPACITEIT
In verband met het feit dus,

dat het huidige hoofd van de
EVD zijn tijd ruimschoots nodig
heeftvoor andere diensten en de
Eilandsvoorlichtings- dienst
(EVD) dringend voorlichtingzal
moeten geven over de staatkun-
dige structuur, is het wenselijk,
datde dienstEVD en Protoco 1 op
zichzelf staan. Bovendien heeft
de overheid daarvoor een uitste-
kende zijhet onervarenpartijge-
noot op het oog die momenteel
nog onderwijzer is op St Maar-
ten. De aanbevelingen van Be-
renschot zorgen dus voor een
open plaatsje. Evenals in feite
het geval is in de aanbevelingen
van Berenschot op het gebied
van onderwijs.

Met nadruk stelt de gedepu-
teerde Ramoncito Booi dus nog-
maals, dat deoverplaatsingvan
het huidige hoofdvan EVD niets
temakenheeft met het eventue-
le gemis van capaciteiten of de
manier waarop de dienst mo-
menteel werkt. Het werk van de
EVD heeft totaal niets te maken
met capaciteit, aldus gedepu-
teerdeRamoncito Booi.

SGB met
bonte avond:

Bonte
Nochi
KRALENDIJK — Een

groep leerlingen en
leerkrachten van de Scholen-
gemeenschap Bonaire (SGB)
heeft de laatste weken hard
gewerktaan desamenstelling
vaneenbonte avond onderde
titel Bon te Nochi. Deze avon-
den worden gehouden op 20,
21 en 22april.

Volgens de verkregen in-
lichtingen zal het optreden van
leerlingen en leerkrachten een
geweldige spectakelshow wor-
den met acrobatiek, flitsende
dansnummers en een uitgebrei-
demodeshow waaraan verschil-
lende boutiques hun medewer-
king hebben verleend. Er is bo-
vendien een taekwondo demon-
stratie, een musical en volgens
de commissie van Bon di Nochi
nog veel meer.

De avondenworden gehouden
in de aula van de SGB en begin-
nen om achtuur. Erzijnvoor de-
ze gelegenheid ook t- shirts ont-
worpen en uiteraard tegenbeta-
ling verkrijgbaar. Vier jaargele-
denorganiseerden leerlingen en
leerkrachten van de SGB eve-
neens een Bon di Nochi. Het
heeft dus lang geduurd voordat
dit herhaald werd. Velen zullen
echter nog in herinnering heb-
ben, hoe geslaagd debonte avond
in 1984 was.

Snelheidscontrole
KRALENDIJK — Regelma-

tig controleert de poltie of men
zich aan de maximum snelheid
houdt. Geliefde controle plaat-
sen daarbij zijn deKaya Debrot
en de Kaya Corona. Gedurende
de laatste controle werden er
door de politie twaalfprocessei
verbaal uitgeschreven aange-
zien de maximum snelheid, die
in de bebouwde kom veertig km
per uur bedraagt, werd over-
schreden.

8 *
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I P) \/£?JCocktails &c
V^ Cuisine

Restaurant Le Chic vraagt:

EEN HULP-KOK
met kennis van:— Nederlandse en Engelse taal—Franse keuken.
Hij/zij moet op korte termijn kunnen beginnen en snel
kunnen werken.
Leeftijd tot ±20 jaar.
Sollicitaties dagelijks(behalveop dinsdag)tussen 5 en
6 uur 's middags vragen naarW.F. Hendriks.
Kaya Charles C.E.B. Hellmund 5, telefoon 8617.

r BEKENDMAKING
DeDirekteurvan

Telefonia Bonairiano N.V.
(TELBON.V.)

MAAKT HIERMEDE BEKEND
datdegeabonneerdenwelke aangesloten zijn op dete-
lefooncentrale te Rincon met ingang van demaand ok-
tober 1987 van betaling van het vastrecht voor tele-
foonaansluiting

ZULLEN ZIJN VRIJGESTELD
tot op het moment waarop de centrale weer goed gaat
funktioneren.
TELBO N.V. tracht langs dezeweg deze gea-
bonneerden enige compensatie aan te bie-
den voor het ongemak datzij thans moeten A
gedogen wegens het inadequatefunktione- _/ jt
ren van de huidige centrale. y4^H|
De Direkteur Landsradio Nederlandse Antillen. jC. A.n A

[ DANKBETUIGING
Aan allen, diebij gelegenheid van mijn 1

50 jaarfrater-zijn j
l °P één of andere Wijze blijk gaven van hun sympathie door 7
| "vn aanwezigheid bij de kerkdienst of receptie, nel zenden l
/ vanbrief oftelegram, bloemstuk offruitmand of andere ge- 7
I schenken, v3il ikbij deze,ook namens mijn familie enconjra- I

IJ ,ers,uUhetdiepstVanmijnhartdankzeggenVoorhunv)arme h
f genegenheid. Hetheef! me enorm goed gedaan!!

t Een dankbare frater Candidus. [1 Bonaire. &

<*** «o* «o» ■ » «o* «O 1 «o «0.-'^oJ

>y stpckrnarket <<

AMSTEFDRM TCDftY PRICES AS OF APRIL 15,1988.
Aegon 74,30 KIM 34,60
Ahold 71,70 Merefea 102,00
Akzo 105,00 HiiUps 28,10
Cred.lyon. 52,00 Royal Dutch 226,80
Fokker 26,00 Telegraaf 270,00
Gist.Broc. 34,40 Unilever 110,00
Heineken 129,50 Index 255,30

NEK YORK STOCK EXCHHCE
Abbott Labs. 48 1/4-2 TOt 111 3/8 - 4 3/4.American Exp. 25 - 1 1/4 IÏT 96 1/4 - 1 5/8
Apache 8 1/2 unch Jdinson IJ. 79 5/8 - 4 3/8Am.Tel.s lel. 26 1/2 - 1 5/8 McKesson 32 3/8 - 7/8Araooo 78 - 1 3/4 Merck 4 Co. 159 5/8 - 7 5/8Anheuser B. 31 1/4 - 3/4 Minnesota Mng 58 1/4 - 3 3/8
Becton Dick. 52 1/4 - 3 1/4 Mobil Corp. 46 1/4 - 2 5/8Canifcell S. 26 3/4 - 2 5/8 ftonsanto 80 - 3 5/8Chrysler 23 5/8 - 1 1/8 (CR Corp. 61 1/2 - 1
Citicorp 19 1/8 - 7/8 Norf.South. 27 3/8 - 1
CocaCola 37 1/2 - 2 5/8 ppg 39 1/2 - 2 3/4Diebold 39 7/8 - 1 1/8 Philips Ind. ,g ,/„ , ,/RDigital Bj. 103 - 5 3/8 PlaceTD.M. \l 3/S " 1 *'*Dupont 82 3/4 - 4 1/2 Northrop Corp. Il ~, " , V,?East.KOdak 40 3/8 - 2 1/4 PacFirst Fii. ?? 1/2 " l V,l
Exxon 42 3/4 - 2 3/4 pflzer " " \'\Figgie 'A- 64 1/8 - 7/8 jfcelps do^ » " y*
Firestone 79 3/8 - 1/8 phuip £rris \) \'a "\ W
Fluor 18 - 1 Quaker . 45 5/R + 1/4Genl.Electr. 40 1/2 - 2 3/8 rjr Nabisco en i/r 1 i,m
Genl.Motors 71 3/4 - 3 5/8 Sara LeT^ SS V,l ' \ V.%
Gulf t west. 78 - 1 3/4 sheu Trp.Tt. Il 1,1 I f lil

9- 86 3/?" 3 1/2 *y*"^ü- 6 5/8 "" -Hilton 86 3/4 - 3 1/2 Unisys ">"> V/R 1 1/aHcnestake Mng. 14 1/2 - 3/8 un^ § f/% Z J 34

DCW JCHES
Industrials 2005,64 -102,54Transportation 84 , 85 . 35 84

REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT APRIL 14,1988.
MUCH WORSE THAN ANTICIPATED TRADE DEFICIT SENT ALL MKTS
PLUNGING...DECLINE IN STK MKT EXACERBATED BV SELL PROGRAMS- NYSE RESTRICTIONS CAME INTO EFFECT BUT TRADERS JUST
STARTED MANUAL EXECUTION...ONLY BUYING IN DIV PLAY ISSUES
...CONCERTED CENTRAL BANK BUYING BOUNCED DLR OFF LOWS
BUT DID NOTHING TO ALLAY WORRIES ABOUT INTEREST RATES AND
FED TIGHTENING... TECHNOLOGY ISSUES MAJOR LOSERS...GOLDMIXED WITH THOSE STKS RECOMMENDED BY ONE ANALYSTS GAINING
...ZAYRE HELPED BY RMOURS DEBARTOLO HAS BOUGHT UP TO SPC
AND CO MAY REPURCHASE 35PC OWN SHS AT DLR2B-30

lïpfl MAMJIIO & CIJIUEL'S BANK X.V.g^ INVESTMENT DEPARTMENT
s^/&7*i For further information call

Tel. 612511/612991/612294

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALEBAMVAN DE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIGOP VRIJDAG 15APRIL 1988EN TOTNADER
ORDER:
US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CAN DOLLAR 1.42 1.44 1.46
PND STIRLING 3.285 3.34 3.40
N6DGLD 94.76 95.48 96.28
BOLIVAR — — —ZLU FRANCS 129.17 129.89 130.69
FR FRANCS 30.25 31.35 32.05
DUITS€MARK 106.41 107.13 107.93
SURGLD — 100.07 102.59
ITLIRC 1.12 1.42 1.48
ARFLORIN 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 15APRIL
1988 EN TOT NADERORDER.

9.75 % OBLIGATI€L€NING€N P€R 85/89 99.40
13 % OBUGATI€L€NING€N P€R 86/90 103.48
12 % 08UGATI6L€NING€NP€R 88/92 103.38
10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 100.03
10.25% OBUGATI€L€NING€N 1986P€fl 1990 99.73
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.40%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

L*Ê5$BnCO ,nDUSTRmi DE WEnEZUEW

riÉJS3P? maakt de wisselkoers bekendvSjirtfff'' van de BDLI VAR, geldig tot
MAANDAG 10.30uur

cash AANK°c^ue VERKOOP
L

5-30 5.50 6.50

AMIGOE 13VRIJDAG 15APRIL 1988



AMIGOE VRIJDAG 15 APRIL 1988

:^\w^^^^ ImmmW :
'Il "^fc^r>^ Vooreen V ZtLt* you're welcome -{< \l* ROSE GARDEN \ >?!-?^. IK'XvX
!" gX 1 R at the ": BarRestaurant »> X*-^P<" V^Sr '■^iF'K V en drankje... ' * 4H^V7 "9>rm- " " " ~ " ac " "»* )f^r^s;7fr- Eikedagopen »/ f^l lfe*l | KWfll* '.■■';. .* Oude Caracasbaaiweg 56 - Tel.: 614574 \ -.».

vanafSuur. £" » iKHCfVK '," EEN SFEERVOL X^N, *" V^A o VKvX
"* ' Dinsdag V £ hotel-bar-restauramt ," RESTAURANT MET /" J|% o^^'^f^k RESTAURANT k?*» #»

'I /i'C^^S«GW Elkedaa V Hetrestaurantbijuitstekvooreenkrioyomaal- ," en een gezellige bar. i/^aowß»*» .---^^-^W ’ jü%
" >^fcfi'2liMmillllJ» cl*eaa9 ,", tijd zoals: mula,guiambo,sopiyuana,funchi- " r«nMnH ««al W-VciPlÉÉWl*.. / \J> il > VA.!" V34*jf .T^liliiHßi openvanaf . tafel, etc. etc. ». Sf®Pend va"aLi T^fHliwl» I l^rms^Ml//\ -^PK J«fcv\ 3- llßf 5 uur V GEOPEND elke dagvan 12-2en van 7-10. I»l^11.00 V.m. - 11.JM n^m. ILJT! JP[J-#^V Wl^Tlf'// \ *'* ■

.*.* t *i'i*l*|r|^V>*Tl ■II I ■ I■l■ ■ ■ ■ *T**k_d(^- "" " " **m* "" " " »^S^><» """ " " «^V»» 9 mmm*mmm*m9m^m^^m mm'.mm*m*mio^ .' ■■ WW^hï^^Êffln^rh
»J^« """"""""""""" «J^^^»*« """"""" *******2^^ " 'a. " «"«"«"„s^^ /ÏÏÏL -,#".,.,., -,.,.,-,."_iV^ , _J ■ i^-J®£^J^SlSlVy*fariOi7 rnmmAm
" »""""""" *jf^m T2y v^^^** " " " ".".". CmJ*^ i^, I,'.'£*^ " " " »"»^^ " ■■ — " . " ■ ■"■ - -

?MJ !" jt . ,--\ , . *«
Sjiekeen auurij . jj| .' U sfeervol restaurant met WK: JJBL ": IfOrt flaÓÖilU *' Qezellige omgeving \* McDonald's .; ,^llOl teil "! Is&dte «.&&#&. U

"r ve -^HA '" "' tnnon »' Nu zelf met speeltuin VfH WjWl'l U
".-** 'I*BH '" te1f.:613450-613086 .« tegen

(
. op Sta. Maria '-^fli ï4^ "rl HV*^*A^ '" "! zéér betaalbare ." Wij zorgen voor n|^. |» "« mè De uitstekende keuken en de WM

'4 a^@ * Het sfeervolle restaurant .; r Drïizen '"' al^s- "* "' I \ vriendelijke service dragen hM
1 fÜP * nu ook geopend op ". ||99|f|| 7 Voor inlichtingen v^"^v2l^rö .* k^^J "' I I bij tot het welslagen van Uw"{ l^BFj ' Zondagavondvoor Diner *. Jfffl '" en afspraken p^-^TC? "[ H «| H lunch ofdiner.

'. ■"" nEHQ Restaurant /\f\ "t@S^^ '" P *' M H> %W^^^^ / USi Laßistroëlle "! ’ V l^SPi "-,.!??«.« # D open voor lunch- 12-1400uur H" AIVfSTFT ' O^éstjmirant '. igfig ". fMcDonalds . TIO PEPE " dineria-. AMMtL .1
Reserverinaenvia- il^3^ te bellen op JlSw ' " ■" J. L^-^s^ . U «SSi8,,^, M

I e^^V^^^^ ..^^tt^K^XK^!^ ' Renée en Leo Boogaard. E:^>N^<^ I Voor reserveringen:

mssjr Jt^^^^«*«,-'^\^vs> m>^x» I I GOLDEN DRIVE-IN: I
" it 1.1 '»«t»tezijweg van ."-! i^ V- *" t* a^^ "- I presenteert:. Z/ïM/ïgOZ cJS&WrmPe UF4 . £i EirtV?nnn Schubappelwog) ' " VJi Rooi Santoe 620-Tel.: 675105 " " »-sifw*7V^ * ■ wriirlon „»O,Wa« ■"" bar grill restaurJt Ü^B >* ?A 6^ooooooo Te.,61^ ,\> Caracasbaaiweg bij Sorsaka .'. .' I Vrijdag, Zaterdag._ bar-grill, restaurant V CHILEENS GOURMET ."-' linksafeerste straatr^cht^ .. H OfTl 9 UUr M. Caracasbaaiweg 14B(Saiina) "." RESTAURANT '."] l|!r#Alo^i """ SALOON-STEAK HOUSE '. U ZOnda9 9i2SJiüLm Mu kunt genietenvan een uitstekendein- . Doe Uwkeus uit ons uitgebreide menu: » " In een rustieke s||BR"jfcA '.' JES AIN NON BETTER " J^ 77'rPBHP^P %m_M. ternationafe enzuidamerikaanse keu- .* Entrees: Seviche, ostras, almejas, crêpe , . sfeermeteen (^^^(".^s^P^" " " u o - "" I j/w\, *"*" **ËËËLW? Ï^B". ken in een sfeervolle omgeving of gezel- V claws, calamari strips,scallops(sommige van "* ___-hti

_
llit7 irht Ws&ïM, - - .*" nu in net seaquanum ." I '7>tk, |—■

" lm mnrl ppn nmto nriti ■ " deze entrees kunnen ook gepanneera wor- . . pracniig uiiziüih «31»» -^ . " ■
-j
_||Mr - f1 K.« L^hg rond een grote grill. den aeserveerd). .«. kunt U genietenvan een van onze V n Geopend 7 dagenper week . H gMT-"~-jl j^ j| rl'.* Hoofdschotels, pastel de choclo,asado deti- ,*.' Kumu genieren van ecu »«■»""« ", Openingstijden: .' kJ MM "c MH |h

". j» r^2te Geopend vanaf 6.00 »
#

» ra, lamb chops, mariscotablao, pescadocon ,»." Frans/Internationale ,*. 5-7 Happy Hour "* l^J m %■'***?'!

*" IPIJIkI n-m-t°tl2-00nm '." queso. paella, panfned seafood mix. »
m

» specialiteiten ,*. Speciale prijzen '.'l ■■
*. TropicalHour "" Let op: Onze salade is zeer speciaal! .. Geopend vanaf 6.30 n.m. tot ,\ Snacks on the house " ill ----dSt*-** ' i*-M"l /SflKHr e'"evrijda9 ,*. Desserts zoals gewoonlijk. N,euw Herb Teas .«. Maandags Gesloten. - >' Dinner 6-11 p.m. '.M »« Vlll«2"fE^ MJ>
«r 5.«)n.m,tOtJ.oon^J#.l-^e -.#^ TotzienS,n .^e «* B«^nRestaurant J.'.Q *£ \ A^f M"//S» Reserverinaenvia: v<\\#/>k/ p " " ' T^rT'-'.'.VS^ . Voorreserv. ' ■ -lüwe^i50?\ "^ ■■HIT LJ"X"l*7>Wa Tel 617157 "" " "".TSw"terdagenzondag^i>«.".".V.-.^S^ (A V "»^VWtel. 615757 ". U PV

"_"_*_" " " *^^ 9 """""""""" »^W^ """"""""""" """"""""""" »^W^ """""!LJ fKiIJI l| ■ VÊmmW

!' letsduurd^?^#y^^l^^^vUT^Tc^r^/^^4» goedvoor U #IPt7 i-. "»" "!!
"' Vppl lPlrlrppdoP "*« l.' K^STTAFCirS.Jp . a

„^ "X^Topkwahteitis . M «FATAL ATTRACTION'.. Veel lekkerder ~, M*o>, LE ["! Q£i t «""«^ .1 ;. altijd ietsje duurder *D Entree-f 'S nn ■
" ,\ 3inßtf«cü»H.^iM.^"»«»»« ■ ." Mercuhusstraati3-15 .1 « * H« (bftc4l€Mlie<l ' iiiÉfßßJÉiii "' I Vrijdag, zaterdag.; ,*, !@^2gQ . %

Telefoon 612606 of 612999 .1 |*7! <jQ i .' Ë P*' H OITI 12 UUr

m È *. " 25 course Indonesian rijsttafel '"! «SP*' innn« e*«»«mi *« "' ■■ 'QPMftfll MCIC ice MET ■" Ü7^»«tesl " 'Vnnr Pf>n hf>f>rU\Ut> \ * * wfcl in onze Sfeervol V r „nii in.*u » < »OnUULMEISJ6S MET"i tVlïril V Heerlijke ." openingstijden: ~ verlichte tuin |.« Gun U zelf het beste . D INTIEME WENSEN' M
" IrÏT '#< lunch of een ". ma. t/mia. 12.2.6.9.30 p.m. ," ...gig Happy Hour |«J ", I _

t U
" Ifc=^ls«. «J nPTPllin aunnHif. *" zondag geen lunch. >< JJIJoSh7, Happy Dance Ë*J *» I Entree: ’. 5.- p.p.
J 'J gezellig avondje .; Open voor diner vanaf 6 uur. v ClZie metde M Distributeur: ,", U Leeftijd: 18 jaar. U
" >J uit dineren V ; Tei.: 615485 Mu*sicai star«» W // .* D ~~^m::i :1 bel: Tel. 625666- > resc"'—«*«*«*«. ;.; oeopT^'f '" M 0^ I; Zondag7.3ouur

" ' W&*^ 625667 J*" Jt:!w *JdB9 enz,„64u"' i'l^^^W ; 'THE AMERICAN TAIL' H
" """"V«Vsw -»'^w Tuanßesar. ,o,2uur s nach,s CT»!vh»w .'H Entree- f" 5 - ner auto U" " " " ■ SV^. .^^WmWm.Wm Wm.Wm*>~*^^m^. ' "' "' "'*> "."-"Skfc. " " R »^^. I I CllilCC. I. O." UCI CIUIU.
", iVv- PPK#K#-»K«^^W "" " " "mmmé^Smm. i'iViV.'!".^S^Maandaggesloten^^jßT» "-"."«".rT^w_ a — J r

:^S«^«^ë**^^ H van *e weck H
S JulianavanStolgrglaanr .'i «000101 Kf / A \ H * «OUillabaiSSC H
" J heeft wederom ontvangen: "!" M '' »""! /Af)fJlmknTl\ \ >' H * FlllitS de Mèr M
" ft rijststomers, wadjan, santen seroen- "!« V Pastry Shop & Terrace «J A'UÊUMÈUfIS V H * WJI 1 j d. D
" (wl deng en diversekroepoek, Ketjap A, ,*, q„u„ M-,i#«» A—*.»i V (achter Postkantoor, tel. 76881 >j \ M WV \ WÊÊ Veal DICU Wk
"[WATnanis^bentengducullus). ,", Bebe Malta AlHStel ij ." \ Q -^^^^ / rJ *p^ Q„yptf« Q
" P Ena.s. zaterdag vanaf 12.00 uur .'i pa ITiaS V , ft««h—rfni,-- .Ai*ioenA M \ fi H ICPCÖ OUZ,CLLe
J MH Indische Nasigoreng met bij. .", * cflir, * 0„0r«io A ' Overheerlijke pasteitjes, ge- g \ A Ax/ {□ UJ U behoren, Bloedworst en Roti. ,"] s«,u. energia A bakjes, cheese - cake, bor- «> nt^/.E \|M P- y/ 'J^J

MISS ANN BOATTRIPS I ,NnfwsisrH rfG^L lAROUSSÉ □Akin DCMTAI CM \l lllLlUnLolOl^n / .^f%É«\- h ==ïr "— EAND RENTALS N.V. DIHEREIIBU: D
Bona"é,PMSooan"gS^^ Banda Abou, gourmet cuisine □
Nü ook verhuur'van'vïïsersboten, zeil- - fW^ÉT^É V«S aanderandvandeCaraïbischeZeeinhe^^ ÜffSWIWArT Penstraats-Te.,55418 Cl
boten, zeilplanken vanaf het Spaanse SK'""1- GeoP0"0v°or lunch van 12.30tot H HnnriS/SnH^ UWater. H öe E3ECI 15.00 uur, behalve maandag en zaterdag. U IMoïuur 9

in de weekeinden Tel ■ 799Q6
, edere avond open vanaf 18.& uur behalve vanaf 18.00 uur. M

wiocTo " ?P maandaa. Voor reserveringen: 616419 en NicoCorneiisse MIN,esie- b.g.g. 77260. Maitre Rotisseur U
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