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Nieuws in vogevlucht
NAIROBI —Zo'n 50 veedieven, af-

komstig van de nomadenstammen
Toposa, uit zuid Sudan, en Doongiro,
uitEtopie, hebben bij een overval op
afgelegen nederzettingen in het
noordwesten van Kenya zon 200
stamleden vermoord. Dit is officieel
'n Kenya bevestigd. Men probeerde
3.500 stuks vee meete nemen. Veed-
iefstal komt bij nomadische stam-
men vrij veel voor. Daarbij zijn ge-
vechten tussen Sudanese en Etio-
pische stammen en deKenyase Tur-
kana- stam "traditie" geworden.
Door het toenemende gebruik vanvuurwapens krijgen deze gevechten
een steeds bloedigerkarakter.

AMSTERDAM—Dedollardaalde
maandagmorgen iets verder. De
middenkoers was 1,8585 gulden te-
gen een vrijdagse slot- koers van
1,8620. Op devaluta-markten is wei-
nig vertrouwen in de dollar.

KUWAYT — De vice- voorzitter
van de Palestijnse nationale raad
'parlement in ballingschap) Salim
Zaanoun zei dat Israel heeft besloten
alle leiders van de opstand in de be-
zette gebieden uit de weg te ruimen.
Hijzei dat het besluit tot de moordop
Abu Jihadwas genomen door het Is-
raëlische kern- kabinet.

ROME — In Forli, Midden Italië, is
de christendemocratische senator
Kuff'ulli bij een aanslag gedood. Een
onderdeel van deRode Brigade stelde
zich verantwoordelijk er voor. In de
lands- politiek speelde hij geen over-
wegende rol maar hij nam wel deel
aan het onderzoek tegen de clandes-

tiene P 2- ioge van Gelli, welke een
samenzwering beoogde tegen de
staat.

NEW YORK — Het comité voor
Arabisch- Amerikaanserelaties met
30.000 leden heeft presidentReagen
gevraagder bij Israel op aan te drin-
gen dat zijn legerophoudt met hetop
grote schaal doden van Palestijnen.
Men stelt de VS in hoge mate moreel
verantwoordelijk daarvoor.

TERUGGESLAGEN
Iran sloeg meteen terug met

een beschieting van een Britse
tanker en een booreiland, dattot
voor kort werd geëxploiteerd
door Amerikanen. Na deze be-
schieting raakten Amerikaanse
en Iraanse oorlogsschepen
slaags met elkaar. In Teheran
werd verderverklaard, datAme-
rikaanse troepen gisterenIraan-
se stellingen op het schiereiland
Faw hebben aangevlalenter on-
dersteuning van Iraq. De
strijdkrachten van deVS zijn"op
directeen flagrante wijze in oor-
log geraakt met Iran", aldushet
communiqué.

De aanvallen, die vandaag in
de Golfover en weer werden uit-
gevoerd, vormen de scherpste
confrontatie tussen de VS en

Iran sindsvorig jaaroktover.De
berichten over de lraans-
Amerikaanse gevechts- hande-
lingen en het offensief, dat Iraq
heeft ontketend op het schierei-
land Faw deden de angst voor
een escalatie van de Golfoorlog
toenemen.
Het Iraanse persbureau IRNA

was de eerste diemeldingmaak-
te van de Amerikaanse aanval
op twee Iraanse olie- platforms

in het zuidelijk deel van de Per-
zische Golf. Een paar uur later
bevestigde de woordvoerdervan
het Witte Huis, Marlin Fitzwa-
ter, de aanvallen. Hijmaakte be-
kend, dat president Reagan
opdracht had gegevenvoor debe-
schieting van de "Iraanse mili-
taire doelen". Volgens Was-
hington werden de olie- plat-
forms Sirri en Sassan gebruikt
als commando- en radarposten.
De twee platforms, die tachtig
mijl van elkaar verwijderd lig-
gen,werden elk doordrieAmeri-kaanse schepen bestookt. De
aanvalwas, aldusFitzwater, een
"afgemeten antwoord"op de zee-
mijn, dievorige week het Ameri-
kaanse marinefregat 'Samuel B.
Roberts' beschadigde. Iran heeft
echter steeds tegengesproken,
dathetomeen Iraanse mijnging.

Minister van Defensie, Frank
Carlucci, zei later op een
persconferentie, dat op het mo-
mentvan hetAmerikaanse bom-
bardement een Iraansepatrouil-
leboot een raket afvuurde op deAmerikaanse kruiser
'Wainwright'. Het projectiel
miste zijn doel. De Iraanse boot
werd vervolgens tot zinken ge-
bracht doorraketten diewerden
afgevuurd door de 'Wainwright'
en het Amerikaanse fregat
'Simpson'. Voorts verjoegen de
Amerikaanse schepen twee
Iraanse F 4- gevechtsvlieg-
tuigen.

Berlinski
naar Caracas

ORANJESTAD — De voor-
zittervan dePDA, drLeonard
Berlinski, zal deze week weer
naar Venezuelareizen.

Ditmaal om op uitnodiging in
het Tamanaco Hotel in Caracas
de officiële proclamatie van de
Copei-kandidaat voor het Vene-
zolaanse presidentschap, dr
Eduardo Fernandez, bij te wo-
nen. Dr Berlinskireist morgena-
vond naar Venezuela en keert
woensdagweer op Aruba terug.
Dr Berlinski bracht vorige
maand een bezoek van enkele
dagen aan Venezuela waar hij
ontmoetingen met de verschil-
lende presidents- kandidaten
had.

GEORGE VOOR OVERLEG NAAR NEDERLAND
Interesse van Engelse groep
voor terrein Santa Barbara

WILLEMSTAD — Gedepu-
teerde van Toerisme ir Her-
man George zal deze week in
Nederland besprekingenvoeren met de top van deCu-
racaose Mijnmaatschappij
die in Amsterdam is geves-
tigd. Het overleg gaat overeen eventuele verkoop van
het terrein te Santa Barbaraaan een Engelse groep inves-
teerders, die plannen heeft
vooreen indrukwekkend toe-
Hstisch project. George: "Ik
«eb bijzonder veel vertrou-
wen in dieEngelse investeer-ders". Met de uitvoering vandit plan is ongeveer veertig
"öüjoen gulden gemoeid.

Het gaat om deaanleg van on-
dermeereengolfcourse, debouwvan een hotel, eem medisch
Antrum eneenjacht- haven. "De
groepricht zich op Amerikanen
?iet veel geld. Hetwordteen pro-
jectvoor de 'exclusieve' toerist,
die veel wil neertellen voor een
eerste klas vakantie", aldus de
gedeputeerde.

George is samen met de alge-meen- directeur van Maduro &
Bank, Lionel Capriles,

**aar Nederland gereisden in ge-
nschap van Eduardo Halabi

het International Trade
penter, ITC. In Nederland wor-den besprekingen gevoerd met
°nder andere de Nederlandseparticipatie Maatschappij Ne-derlandse Antillen, NPMNA
°ver mogelijke financiële deel-name in het Sonesta Hotel, datkzijnertijd naasthet ITCzal ver-
fijzei'.

RAMADA
Tevens zal in Nederland over-

leg gepleegd worden met de Ne-
derlandse Crediet maatschappij,
NCM. Dat gaatover hetRamada
hotel, dat eventueel ook bij het
ITC zal worden gebouwd. Ge-
vraagdzal wordenofdeNCMeen
groot deel van de financiering
van ditprojectopzich wil nemen.
"De plannen zijn rond", aldus
George, die zei: "De feasibility
study is nagenoegklaar".

GROTE SCHADE
Volgens Iran waren de twee

aangevallen olie- platforms, die
elke dag circa 150.000vaten olie
produceren, niet verdedigd. IR-
NA meldde, datdeAmerikaanse
schepen debooreilanden niet al-
leen beschoten. Ook werden ex-
plosieven tot ontploffing ge-
bracht diekort van tevoren door
de Amerikanen waren aange-
bracht. De bemanning van de
olieboor- eilandenkreeg een mi-
nuut detijd om zichuitdevoeten
te maken voor de platforms in
lichterlaaie werden gezet.
Brandblusboten kregen te ho-
ren, datzij alleenmochtenprobe-
ren Iraniërs te redden. Zij
mochten geen pogingen onder-
nemen het vuur te blussen. In
scheepvaart- kringen werd ver-
nomen, dat de schade aan de
booreilanden zeer groot is. Vol-
gens de Amerikanen zijn beide
eilanden vernietigd. Het gaat
omhetbooreilandNasrbij hetei-
land Sirri, zestig mijl ten noord-
westen van Dubayy, en om het
plaform Sassan, dat door Iran is
omgedoopt tot Salman. Het ligt
85 tot honderd mijl ten noord-
westen van Abu Dhaby.

'JUISTE LESSEN'
Carlucci zei te hopen, dat Te-

heran de"juiste lessen" trektuit
de Amerikaanse operatie. Iran

ging echter vrijwel onmiddellijk
over tot de tegenaanval. In
scheepvaart- kringen werd ver-
nomen, dat een Iraans oor-
logsschip een olieplatform aan-
viel, dat totvoor kort werd geëx-
ploiteerd door Amerikanen. Het
booreiland lag in het olieveld
Mubarak, dateigendomisvan de
Verenigde Arabische Emiraten.
Ook kwam de Britse tanker
'York Marine' onder vuur te lig-
gen. Na deze aanval raakten
Amerikaanse en Iraanse oor-
logsschepen slaags met elkaar.
In Washington werd gemeld, dat
rond het middaguurhet Iraanse
fregat 'Sahand' "zwaar bescha-
digd" werd door laser- geleide-
raketten, die werden afgevuurd
door drie Amerikaanse jacht-
bommenwerpers van het type A-
-6 Intruder, afkomstig van het
vliegdekschip 'Enterprise. Ook
werd het fregat bestookt door de
torpedojager 'Joseph Strauss'.

VolgensRadio Teheran waren
het de Amerikanen diehet boor-
eiland aanvielen in het olieveld
Mubarak, dat eigendom is van
het emiraat Sharjah. Maar in
scheepvaart- kringen in de Golf
hield men vol, dat de aanval het
werk was een Iraanse mari-
neschip.

Iranuitteverder debeschuldi-
ging, datAmerikaanse helikop-
ters gisteren een mislukte aan-
val hebben uitgevoerd op Iraan-
se stellingen op het schiereiland
Faw. Volgens Teheran was deze
aanval bedoeld ter ondersteu-
ning van de Iraakst
strijdkrachten, die dit weekein-
dein hetoffensief zijn gegaan op
Faw, dat in februari 1986 werd
veroverd door Iran. Het wasvoor
het eerst, dat Iran Washington
betichtte van directebetrokken-
heid bij de gevechten in de al ze-
ven jaar durende oorlog tussen
Iraq en Iran.

55 MILJOEN
De totale kosten van het So-

nesta planbedragen ongeveer55biljoen gulden. De NPMNA zal
gevraagd worden voor 8,6 mil-
joen deel te nemen. Sonesta lijkt
bereid te zijn 3,6 miljoen te in-
vesteren. Lokaal schijnt al be-
langstelling te bestaan voor een
"festering van 5 miljoen. Voor

hetresterende bedrag wordenfi-
nanciersgezocht.

Gedeputeerde George zei "ont-
zettend veel belang te hechten
aan dekomst van het Sonestaho-
tel". Zijn argumenten: "Het gaat
omhetSonesta- effect.Alswe dat
hotel binnenhalen, danstaat de
deur open voor meerdere hotel-
ketensvan dieallure. Als ditniet
doorgaat,krijgen weeen enorme
psychologischeklap, zekernuwe
'full swing' bezigzijn het toeris-
meop te bouwen. We kunnen het
ons eigenlijk niet permitteren,
dathet Sonesta hotel nietkomt.
Dat willen we in Nederland

duidelijk maken. Echt, dekomst
van het Sonesta hotel betekent
een grote stap voorwaarts".

Communicatie-centrum Aruba

ORANJESTAD-In het tele-
visie-programma 'Aruba awe'
wordt aandacht besteed aan de
werkzaamheden, die in volle
gang zijn om voor een modern
communicatie- centrum te zor-

gen, waardoor opditgebiedAru-
ba ook op eigen benen kan staan.

Bijdefoto: hetin aanbouwzijnde
Setar- hoofdkantoor te Seroe
Blanco, waar in de naaste toe-

komst het 'Setar- hartgaatklop-
pen.Setar-directeur, ing. Edwin
Croes, verwacht dat volgendjaar
het Setar- communicatie-
centrum op volle toeren zal kun-
nen draaien.

OLIEPLATFORMS DOELWIT OVER EN WEER
Washington neemt wraak voor schade doormijn aanfregat

VS en Iran bombarderen elkaar
WASHINGTON/TEHERAN — De Verenigde Staten

en Iran hebben vanmorgen eikaars olie-installaties ge-
bombardeerd in het Golfgebied. Amerikaanse oor-
logsschepenkwamen in actietegen deolieplatforms Sir-
ri en Sassan als vergelding voor het feit, dat een Ameri-
kaans fregat verleden week op een mijn liep in het
Golfgebied.Iranreageerde opdeAmerikaanse actiemet
een aanval op eenplatform in hetolieveldMubarak, dat
wordt geëxploiteerd door de VS. De omvang van de
schade van deze oorlogshandeling was niet meteen be-
kend.

Amerikaanse marineschepen
hebben vandaag Iraanse olie-
platforms in de Perzische Golf
beschoten als vergelding, zoals
werdgezegd, voor hetbesluitvan
Iran omweermijnen te leggen in
de internationale wateren. De
Amerikaanse minister van De-
fensie, Frank Carlucci, deelde
mee datbij de aanval een Iraans
oorlogsschip tot zinken was ge-
bracht toenhet"metklaarblijke-
lijk oorlogszuchtige bedoelin-
gen" de Amerikaanse schepen
benaderde.

Na ultimatum van zondag

Kapers geven Algiers
tijd tot bemiddelen

ALGIERS —Dekapers van
hetKuwaytse vliegtuig dat
sinds woensdag met 31 gijze-
laars aan boord op het vlieg-
veld vanAlgiers staathebben
zichzondagbereidverklaard
hun besprekingen met de Al-
gerijnse bemiddelaars voort
te zetten. Zondagmorgen nog
hadden zij een ultimatum ge-
steld voor het verschaffen
van brandstof. Hetwerd niet
duidelijktothoeverdekapers
willen gaan met hun geduld.

Via de boordradio heeft wede-
rom een gijzelaar een beroep ge-
daan om aan de eisen der kapers
te voldoen. "Anders zijn onze
vooruitzichten zeer somber", al-
dus de man diewerd aangeduid
als Awad Doukhi. Hij zei dat de
gezondheids- toestand der gijze-
laars goed was.

in Algiers werden politie- agen-
ten geposteerd op de daken van
het luchthaven- gebouw. De
VIP- room welke was uitgeg-
roeid tot een improvisorisch
perscentrum werd ontruimd. Erwerdgeen motiefvoor deze actiesgenoemd.

Morgen is hettwee weken ge-
leden dat de kaping begon tij-denseen vlucht van hetKuwayt-
se vliegtuig van Bangkok naar
Kuwayt. Sindsdien heeft het in
Iran en op Cyprus aan de grond
gestaan. Op Cyprus werden twee
gijzelaars gedood.

BEVRIEND LAND
Zaterdag leek het er op dat de

kapers hun geduld verloren. Zij
eisten toenvol7brandstoftanks
omAlgiers teverlaten. Naarhun
zeggen wilden zij hun gijzelaars
niet op Algerijns grondgebied
executeren. "Wij willen geen
bloedbad in een bevriend land,
dat geprobeerd heeft het pro-
bleem op een vreedzame manier
op te lossen". Zo verklaarden zij
aan drie journalisten die toes-
temming hadden gekregen om
vanaf een vliegtuig- trap men
hen te spreken.

Een dag later dus versoepel-
denzij hun houding met hun be-
reidheid de onderhandelaars
meer tijd te geven voor overleg.
Men bleef wel aandringen voor
brandstof voor de airco- appara-
tuur. De temperatuur in het
toestel loopt namelijk hoog op.

Voor heteerst sinds delanding

CIG neemt
optie op

Coral Cliff
WILLEMSTAD — De Cu-

rasao Investment Group,
CIG, heeft vorige week een
optic totkoop genomen ophet
Coral Cliff Hotel. "Bij de
eerste de beste gelegenheid,
die zich voordoet, zullen wij
het hotelkopen", zo zei ClG-
woordvoerder Ruben Pa-
checo".

De Costaricaanse hotel-
groepheeft aleen Masterplan
opgesteld voor het Coral Cliff
Hotel.Datbetreftverbeterin-
gen van het hotel te Banda
Abao, die in twee jaarmoeten
worden uitgevoerd. Hoofd-
punt in het Masterplan vor-
men dekamers: "Die moeten
veel luxueuzer worden".

De CIG hoopt op steun van
de eilandelijke overheid wat
de financiën betreft. Pacheco
bevestigde, dat reeds bespre-
kingen hebben plaats gevon-
denmet gedeputeerde ir Her-
mandGeorge. "Ikkannietan-
derszeggen, dan datdatover-
leg zeer hoop- gevend is", al-
dusPacheco.

Van 'overval-zaak' geen gedetineerdenmeer

Aangehouden piloot en
passagier met FBI mee

ORANJESTAD —Depiloot
en passagiers, die enige we-
ken geleden op Aruba wer-
den aangehouden in verband
met hetvermoeden datzy be-
trokken waren bij een moge-
lijke overval opAruba, zijn in
het afgelopen weekeinde on-
der begeleiding van FBl-
agenten naar de Verenigde
Statenovergebracht.

Zoals bekend landde ditvlieg-
tuigje kort nadat de politie op
Aruba een viertal personen had
aangehouden van wie vermoed
werd, datzij plannen haddeneen
overval op Aruba te plegen. In
het vliegtuig werden wapens,
pruiken en andere artikelen
aangetroffen. De piloot vertelde
bij aanhouding, dat zij op weg
waren naar Peru, doch daarna
veranderde hijzijnverhalen her-
haalde malen.

Uit inlichtingen, dieviade In-
terpol en FBI werden verkregen,
bleken de piloot en zijn passa-
giers 'gevaarlijke jongens' te
zijn, die zich niet alleen hadden
schuldiggemaakt aan het stelen
van hetvliegtuigwaarmee zij op
Aruba landden, doch ook aan
anderezaken waarbij wapensen
dergelijke betrokken waren.

ïn het afgelopen weekeinde
werden zij door de FBI naar de
VS overgebrachtvoor verder on-
derzoek. In verband metdeze'ge-
ruchtmakende' overvalszaak
zitten thans op Aruba geen per-
sonen meervast. McGuireenzijn
groep werden vrijgelatenen hen
werd verzochtAruba te verlaten,
terwijl Peccone werd overgedra-
genaan deNederlandseAntillen
en overgebracht naarSintMaar-
ten waar hij bij enige zaken be-
trokken zou zijn geweest.

Premier Eman naarNederland

AEROPUERTO REINA BE-
ATRIX — Premier mr Henny
Eman is zaterdagmiddag verge-
zeld van de secretaris van de
Raad van Ministers, Armando
Muyale, en de directeur van het
departement van Buitenlandse
Zaken,Robertico Crocs,naarNe-
derland vertrokken voor het voe-
ren van besprekingen. Op de
luchthaven werd depremier uit-
geleidegedaan doorvice-premier
mrAngel Bermudez (zie foto).
Premier Eman zal besprekingen
voeren met premier Lubbers en
enige minisiersalsmedede Vaste
Kamercommissie.

V Curacao - Aruba

eenvoudigweg de beste



MENSEN
Een Fransman woonachtig in

Luxemburg vond dit miniscuul
TAFELVOETBAL spelletje uit.
Het speelgoedje is negen centi-
meter lang en vijf centimeter
breed. Zo te zien kunnen twee
personen er een redelijk span-
nende voetbal- wedstrijd mee
verzorgen. Voorwaarde voor een
goed gebruik iswel datdespelers
over slankevingersbeschikken.
Met dikke kootjes raak je geen
bal. Wachten is nu op de we-
reldkampioen- schappen mini-
mini- voetbal.

" * *In Nederlandhebben slachtof-
fers van racistische treiterijen
en pesterijen vaak het gevoeldat
zij alleen staan in hun proble-
men. Als zij hunklachten ergens
melden, doet het merendeel van
de professioneel betrokkenen in
eerste instantie niets, maar
neemt slechts een afwachtende
houding aan. Hulpverleners
schuiven de problemen naar el-
kaar toe en stemmen hun activi-
teiten zelden op elkaar af. Dat
zijn enkeleconclusies van deAr-
me Frank stichting naar racis-
tische voorvallen in de buurt en
in de straat. Het onderzoek
wordt binnenkort in boekvorm
in Den Haag aangeboden aan
ministerKorthals Altesvan jus-
titie. Een doortastend optreden
mag van de hulpverlenende in-
stanties geëist of op zijn minst
verwacht worden, zo stelt H.
Buis, de schrijvervan hetboekje.
Uit een lijst van 150racistische
incidenten koos hij er negen en
sprak metdeslachtoffers, met de
door hen benaderde instanties
en met beleidmakersover diege-
vallen.Racistische incidentenin
de strat kunnen onder meer be-
staan uit scheldpartijen, (drei-
ging met)geweld,hetverven van
beledigende leuzen, harde mu-
ziekofhetgooienvan troep inan-
dermans tuin

Op een in Den Haag gehouden
jongerendagvan de Staatkundig
Gereformeerde Partij (SGP)
heeft SGP- fractievoorzitter,
Van derVlieseen lans gebroken
voor herinvoering in ons land
van dedoodstraf. "Bij ernstigele-
vensdelictenen in zeer duidelijk
omschreven gevallen moet de
doodstraf mogelijk zijn", aldus
Van derVlies. Hij herinnerde er-
aan dat de SGP vanaf haar op-
richting altijden conseqeunt de
herinvoering van de doodstraf
heeft bepleit. "Niet om aan
wraakgevoelens tegemoet te ko-
men, maar als een eis van de bij-
belse gerechtigheid", zo hield
Van derVlieszijn gehoorvoor.

*****In het museum Ludwig in
Keulen heeft twee weken lang
een valse Margritte gehangen.
Niemandmerkte het,tot deman
die het werk 'in bruikleen' had
afgestaan, meedeelde dathij het
zelf gemaakt had. De 30- jarige
Jurgen Ellenburger uitKeulen,
die voor zijn doekeen afgelegen
plaats in het museum haduitge-
zocht, nam het schilderij weer
mee. "Ik ben nietmeerkwaad op
deman", zei de directeurvan het
museum. "Jammer dathet schil-
derij niet zo goed was als een
echteMargritte, danhadden wij
het laten hangen." Het surrea-
listisch schilderij stelde een
mannelijk bovenlichaam met
costuum en stropdas en appel in
plaats van hoofd voor. Een
soortgelijkwerk heeft de in 1967
overleden Rene Margritte ge-
maakt.

% ij: 4f $
Ongeveer een week geleden

hield FEMALE JAYCEES CU-
RAQAO een drie daagse mani-
festatie voor de vrouwelijkle
jeugdvan 10 tot 14 jaar. De bij-
eenkomst, onder de naam 'Wij
nebben het recht om het te we-

ten', werd bezochtdoor 104meis-
jes. Het evenement was volgens
FJC succesvolen doorde aanwe-
zigen is de wens te kennen gege-
ven dat er behoefte bestaat aan
meer bijeenkomsten van dit
soort. Verschillende onderwer-
pendiedirektofindirektmet het
'vrouw zijn' te maken hadden
werden door verschillende spre-
kers en de bezoekstertjes onder
de loep genomen. Het bestuur
van deverenigingnodigt hierbij
alle vrouwen tussen de 18 en 40
jaardie meer informatie willen
over de FJC om op dinsdag 19
april om halfacht's avonds, naar
Buurtcentrum Janwe tekomen.
FJC die nu twaalf en een half
jaarbestaat heeft aan vrouwen
die maatschappij- bewust willen
leven en die zich op andere wij-
zen willenontwikkelen, heel wat
te bieden.

--":

Dit is geen demonstratie van
studenten of enkele uitzinnige
supporters bij een worstelwed-
strijd, maar een alledaags beeld
van de Japanse EFFECTEN-
BEURS. De beurs in Tokiokent
sinds de daling van de dollar-
koers een zeer emotionele han-
del.De speculanten ofhunrepre-
sentanten moeten letterlijk
vechten om de aandelen te be-
machtigen of te verkopen. He-
laas wordt uit defoto niet duide-
lijk ofhet om eenkoop ofverkoop
gaat. Hetlijkt er in iedergeval op
dat het spreekwoord: 'Als twee
honden vechten om een been,
loopt een derde erras mee heen',
hier wellichtvan toepassing zou
kunnen zijn.

De toch al met uitsterven be-
dreigdeREUZENPANDA wordt
ook door de stropers naar het le-
ven gestaan. In de Chinese pro-
vincie Sechuanzijn 146 van stro-
pers afkomstige panda- huiden
in beslag genomen. Dat verte-
genwoordigt ongeveer 15 pro-
centvan dehooguit duizendreu-
zenpanda's die in China nog in
het wild voorkomen. Het wereld
natuurfondsheeft ditbekend ge-
maakt. De stropers verkopen de
vachten voor hoge bedragen in
Japan en Hongkong.De Chinese
regering is op grote schaal in ac-
tiegekomenenzij heeft totnu toe
al 203 stropers veroordeeld tot
straffen van eenjaar tot le-
venslang, aldus het WNF.

Volgens de woordvoerder van
de Wereldgezondheids- organi-
satie van de Verenigde Naties
(WHO), is de eerste internatio-
nale dagvan het nietroken goed
begonnen. De WHO kondigde de
'DAG ZONDER TABAK' after
gelegenheid van haar 40- jarige
bestaan. Zij vroeg rokers op te
houden en winkeliers een dag
niet te verkopen. Een directielid
van deWHO heeft gezegd dater
per jaar 2.5 miljoen mensen
doodgaan aan ziekten diemetro-
ken verband houden. Op het
hoofdkwartier van deWHO wer-
den personen onderscheiden die
hebben bijgedragen aan het tot
stand komen van een samenle-
ving waarin niet gerookt wordt.
Onder hen zijn de auteur van de
tekenstrip Lucky Luck, de Belg
met de bijnaam Morris, die de
eeuwige sigaret van de cowboy
heeft vervangen door een stroo-
tje, ex president Jimmy Carter,
die begon met de tabaksindus-
trie te ondersteunen maaronder
druk van het wetenschappelijk
onderzoek de moed opbracht
daarvan terug te komen, presi-
dentFidel Castro van Cuba, die
besloot in het openbaargeen Ha-
vana meer op te steken en de
Australische tennisspeler Pat
Cash, acteur in een anti-
rookspotje van de televisie.

Heer Bommel en het wroeg-wezen door Marten Toonder

1575—HeerBommel hadnu alle schroom laten varen. Ernstig
trad hij nader enraapte dering op.

"Natuurlijk is ditsieraad van mij", zei hij, "ik hebhetvoor
mijn verjaardag gekregen. Trouwens, een Bommel houdtzich
aan zijn woord, wat jij,Torn Poes?"

"Het ismogelijk", sprak hetwroeg-wezen uithetgat. "Ikheb
daarnietveelvertrouwenin.Maar ja,misschienkanik nogiets
leren. Maarreken erop, dat ik jeaan jewoordzal houden! Ha,
groot zal jewroeging zijn!"

Me* deze onvriendelijke woorden het het ventje zich in het
gat zaKken, datzich weer netjesboven hem sloot.

"Wel heb ik ooit!" mompelde heer Ollie, verbaasd naar de

grondstarend. "Eenraar cadeau, datjeme daarhebtgegeven,
jongevriend! Heb ik nu gedroomd ofniet?"

"Ik ben bang van niet, heer Bommel!" zei Torn Poes. "En u
moet nu maarerg op uw woorden passen!"

"Dat doe ik altijd!"riep heer Ollie geprikkeld. "Datmoest jij
weten! Hem! Overigens is het vreselijk van mijn verjaar-
dagsfeest.Alle gasten zijn gevlucht. Deburgemeestermoetnog
komen, dat is mijn enige troost!"

Op dat moment trad Joost het vertrek binnen. "Excuseer,
heer Olivier!" sprak hij. "De burgemeester heeft zojuist opge-
beld dat hij verhinderd is vanavond te komen. Het spijt hem
erg, met uwwelnemen!"

In één maand tijd hebben zich
in Moskou32bejaarden en 12 ge-
handicapten van het LEVEN
BEROOFD. 'Omdat zij zich een-
zaamvoelden, een gevoelvan on-
vermogen hadden en zich nutte-
loos wisten,' schreef de Mos-
kovskaja Pravda, diecijfers van
de gemeente aanhaalde. Het
blad schildert een somberbeeld
van deomstandigheden waaron-
dervelebejaardenin Moskou le-
ven.Artsen zeggen dat eenderde
van debejaarden van diezich bij
wijkziekenhuizen melden,
slechts schijnziek is en alleen

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur FatalAttraction (’.5,- p.p.).

TELECURAgAO
MAANDAG: 16.00Record music & Te-
letekst; 16.30Ora pamucha; 17.00Pan-
dominium; 17.30 Scooby Doo myste-
ries; 18.00Siensia iTeknologiametLeo
Floridas; 18.45 Informe deportivo met
HectorRosario; 19.00HistoriaAntiano:
«Riba propioforsa»; 20.00 NotisieroTe-
le-8; 21.00Kv porta habrimetRobin Vis-
ser; 22.00 Wega di Number Kórsou;
22.10 Departamentu pa Kultura i Edu-
kashon: «Honderd jaar dokteren: 'Baar-
moeder- verwijdering'; 23.00Sluiting.

DINSDAG: 16.00Record music& Tele-
tekst; 16.30 Meatballs& Spaghetti;
17.00 MTV Musical; 18.00Obra di man
met Loupe; 18.30 Mira i Skucha; 18.45
Informe deportivo met Hector Rosario;
19.00Kushina di oromet SaidaHernan-
dez; 19.15Showbiz; 19.30Special: «40
Aha Partido Nashonal diPueblo»; 20.00
Notisiero Tele-8; 21.00Enkuentro met
Paul de Windt; 21.30 Tesoro di Kórsou
met Hermanito; 22.00Wegadi Number
Kórsou; 22.10 HotShot; 23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

maar op zoek naar 'een schou-
derklopje. Hoe hoog de nood is
wordtwel bewezendoor dedruk-
te die sinds een maand een wel-
zijnsvereniging, 'Miloserdije'
(barmhartigheid), in een wijk in
het centrum van Moskou heeft.
De vereniging helpt bejaarden.
Volgens Moskovskaja Pravda
kunnen de vrijwilligers die het
kantoor bemannen maar een-
derdevan deverzoeken om hulp
inwilligen. De Sovjetpers heeft
het wel meer over gevallen van
zelfdoding gehad maar nooit
aantallen genoemd.

*** * *Eenvan deagentenvan deFran-
se geheime dienstdie betrokken
was bij de sabotage- aanslag op
hetGreenpeace- schip, Rainbow
Warrior, is toegelaten tot het
toelatings examen voor de mili-
taire academie in Parijs. Majoor
ALAIN MAFART had zijn
schriftelijke examens alin okto-
ber vorig jaarafgelegd. Mafart
was in Nieuw Zeeland tot tien
jaarveroordeeld wegens sabota-
ge aan de Warrior, waarbij een
Nederlandsefotograafom het le-
ven kwam. Na onderhandelin-
gen tussen Nieuw Zeeland en
Frankrijk werd Mafart samen
met zijnmede- agentDominique
Prieur naar hetatol Haooverge-
bracht,waarzij driejaarvanhun
straf zouden moeten uitzitten.
Dominique Prieur is daar nog
steeds, maarMafart werd in de-
cember vorig jaarom medische
redenen met spoed naar Frank-
rijk overgebracht, waar hij in

een ziekenhuis werd opgen?'
men. Voor Franse officieren "'het doorlopen van de militair5
academie een noodzakelijk'
etappe voor de bevordering tfl*
hoge verantwoordelijk*
functies.

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvf ■
artsenvanBandabao (3e distrikt)kunn*
spoedgevallen telefoon 641658 belle*
danhetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere mediscW. |
trikten kunnen voor spoedgevallen
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsV |
het antwoordapparaat zal dan mede*
wie de dienstdoendearts is.
THORAX CENTER (Jan Noorduyi"
naast UNA, tel.: 85544): openingstijden (
maandag t/m vrijdag van 08.00-17.^0 |
opzon- en feestdagen alsmede op wel*gen na 17.00 uur voor spoedgevallen
85917. ]

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGH
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maris (
tel.: 82947/81078; geopendvan maatf .
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zate*
degeheledaggesloten; na 17.00uurw
de zustervan dewachtbellen: zuster M» 'ra, tel.: 626267, pageboy027-360.
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uura»
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmi*
van 12.30-15.30 uur; donderdagmiddag
07.15-10.30 uur; alleen volgensafspra*
NEUTRALE WIJKVERPLEGING M
heen Wijkverpleging Curacao): Kari"
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geotf
van maandag t/m vrijdag van 07.00-I*l
uur; de wacht heeft zuster Olbino,"
641032.

GEZINSVERZORGING (Kwkfo pa Faflj
geopend van maandag t/m vrijdagg
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoo^
Maria 17, tel.: 80222.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Par**'
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend v|
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zater*
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur,!»
54300.
BOTICA BANDABAO: dagelijks geoftf*
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
del Pueblo, Breedestraat 82, tel.: 62533*
625444.
Punda
Popular, hoek Madurostraat/ColumL*'
straat, tel.: 611269/612376.

*****
DIVERSEN ~ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWH
GING
Brievengat: iedere maandag- 8
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajai*
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond *19.30 uur te Openbare Basissen"'
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond"19.30uur gebouwCredit Union San Pe#
Kanga: iedere woensdag- en zaterdag
vond om 19.30 uur te Centrum AbraX*
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zaten*
gavondom 19.30uur te Aloëstraat 12.

DINSDAG
DIVERSEN
TENTOONSTELLING
CURACAOSCH MUSEUM (Van LeeuW»}
hoekstraat z/n): openingstijden dinsdjj'
t/ mzaterdagvan 09.00-12.00/14.00-17.*!
uur;zondagvan 10.00-16.00 uur; maand*
gesloten.
t/m2 mei 1988expositievan olieverf*»
ken en aquarellenvan Ria Houwen.

HENRY By Dick Hodgins

BEETLE BAILEY By Mort Walker

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

W A/WGOe W Tel: 672000"KmMbM^L ImMMMMWW-Wm\ WmmW^^^^^^^^^^^^mW .. . .1.|.1.1I I 111 —7~—"*"^^^
UITGEVERIJ AMIGOE NV
Scherpenrteuvelz/rv ofP.0.8. 577
Curasao NA,
Giro 440.000
Bankrek.nr.: 11-07-313
Algemene Bank nv
Bankrek. nr.: 874.825.10
Maduro& Curies Bank nv

CURACAO
Centrale (alle afdeSngen)
672000
Directie:
Ingrtd de Maayer-Hollander.
Arttïilean News'HoldingNV
Hoofdredactie:
Ard Horvers (hoofdredacteur)
Hannekevan Kouwen (wnd.tioofdre-
dactnce)
Overige ledenRedactie
Toon.van Dongen. Yvonne: van Es,
Sheite Rhodes (secretaresse), Chris
van Gros tsportmedewerker), Soiange
(ssölt 'Opmaak) en:Ken Wong (fotog-
raaf!.
ADVERTENTIE-AFDEUNG

t Acquisitie:
\ Vtota Bernardus en Jawiy Naafdijk,

Aanname advertenties:
Maandag t/mvrïjdagvano730-16.00
uur; zaterdag Ö7;30-10.00 uur.
Alleadvertentiesvoordekomendedag
moeten t dagvarttevoren-voorvieruur
binnenzijnof op dezelfdedag vóórtien
uur.

ZOEKERTJES verschijnen op
dmsdag en vrijdag en kunnen tedere.dag tussen 07.30-16.00 uurworden
opgegeven,behalve op zaterdag.
Altéert zoekertjes die op maandag en
donderdagvóórtwaalf uurbinnen zijn,
kunnende dagdaarop(dusdinsdagen
vrijdag) verschijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
Nassaustraaf HO.
Tel.: 24333(drie lijnen).
Directeur-Hoofdredacteur:
Josvan def Schoot.
Redactie: Ramiro Tromp, Anna
Tromp-Van derSchoot, Djisbie Fran-
ken (fotograaf).
Advertentie-afdeling: Jos van der
Schoot en EtieertLandsmark.

BONAIRE
Correspondent:
Hubert Linkers. Kaya Gobemador N.
Debrot 154, tet.: 8627,

SINTMAARTEN
Correspondent:
Gerard van Veen, Postbox 118, tei
873859(Fransekant).
Abonnementen advertenties:
The Chronicle, Groumldové Road,
Pointe Blanche, tet.: 23919.
SABA:
Correspondente:
Ruth Hassell.te!.: 2299.

ST. EUSTATIÜS:
Vertegenwoordigster/Correspon-
dente:
Peggyvan de Horde, Wfritewaltwëg 1.

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
Jos defloo en Victor Hafkamp: Radio
Nederland Wereldomroep (tel.: 035-
-16151, toestel 319).

Persagentschappen; ANP enAP.
Samenwerkingsovereenkomst: met

vm*üt<?£K)- UISinCG I^ V t i^t«- o»vyvo,

Voorklachten gelieve deze nummers
op te bellen. Het abonnementsgeld

NA/.80,15 per maand (luchtpost) of
NA/.24,- per maand (zeepost); jaar-
lijksvooruit tebetalen. __

REDEYE By Gordon Bess
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PACHECO: SFEER OP EILAND TOTAAL VERANDERD
Gepland op terrein van Carmabi

Curacao Caribbean Hotel:
uitbreiding met 220kamers

nj WILLEMSTAD—Erbestaan concreteplannenomhet
J] Curasao Caribbean Hotel uit te breiden met 210 tot 220
A kamers. Deze zullen worden gebouwd op het terrein
«" momenteel nog het Caribisch MarienBiologische

Instituut, Carmabi, is gevestigd. Het strand bij het Ca-
d ribbean Hotel zal dan worden uitgebreid. Er blijft een
j deel van de beach gehandhaafd voor gebruik door de

,* gastenvan hetLas Palmas hotel. Zo hebben gedeputeer-
-2 de voor Toerisme irHerman George en Ruben Pacheco

J[an de Caribbean Investment Group, die het hotel be-
I heert en exploiteert bevestigd.

De reacties, die deCIG van dé
fanciers uit de Verenigde Sta-ten hebbenontvangen naar aan-
teiding van de uitbreidings-
v°orstellen, zijn uitermate
listig, zo zei Pacheco. "Dat is
toede te danken aan decampag-
Jje die door George is gevoerd in
&et Midden- Westen en hetNoord- Oosten van deVerenigde
ötaten.

De kamers zullen zodanig wor-
sen ontworpen, datvan twee ka-
ders één groot, zeer luxe appar-
tement gevormd kan worden,
<jnidat ze met elkaar in verbin-
jhftgstaan. Met Carmabi zullenb,Dnenkort besprekingen ge-
boerd worden. Het overleg met
"et Eilandgebied vordert ge-staag. "Het is een soort ruil", zo
Zei Pacheco. "Wij hebben een
stuk grond afgestaan ten behoe-
de van het International Trade

Wij vragen daarvoorhetterrein van het Carmabiterug".

BUNGALOWS
De CIG heeft nog meer plan-

den: "We denken nu al aan de
?erde fase, diein 1990 -1991 zal
'ngaan. De bouw van veertig tot
2estig bungalows op de plaatswaar nu nog de appartementen
staan van devroegerePiscadera-
"aai- club. We willen ons daar-mee vooralrichten opde mensen,

danvoor periodesvan drie tot
yj?r maandenopCuracao zullen
kijven vanwege het ITC, datdan
v°lop moet draaien".. Tussenfase tweeen driein zul-
'en de grote gebouwen van de
J'oormalige 'Pisca- club' omge-
duwd worden tot een fitness
tefttrum met whirlpools en gele-
genhedenom zich te ontspannen
*ttet bijvoorbeeld tafeltennis. Er
*al ondermeer ook een sauna in
borden aangelegd. "Open voor
<te leden van onze club en uiter-
aardvoor onze gasten. Het wordt

exclusief', aldus Pacheco.
Zaterdag had Pacheco, samen

jnetandere top- mensen van de
"jotelgroepuit CostaRica en ge-
deputeerde George een uitvoeri-
Itë bespreking in het Caribbean
tfotel. CIG- woordvoerder Pa-
checo heeft "ontzettend veel zin
1,1 Curacao" nu de problemen
■net de vakbonden en andere

zijnopgelost. "We
bunnen nu echt aan de slag. De
°verheid stelt zich welwillend op
pll er is een groot vertrouwen inuragao gegroeid bij onze
Mensen".

VERANDERING
, De werk- sfeer is totaal veran-jterd,volgens Pacheco. Hij ver-

klaarde, dat de groep ruim zes
fanden geleden, toen het Ca-ri"bean Hotel werd overgeno-
j?en, op het punt heeft gestaan,~e zaak van de hand te doen. "De
j^oblemen waren zeer groot.
I
at hier gebeurde, hadden we

jpersnietmeegemaakt. Intimi-datie van de mensen van CIG en
an personeelsleden. De beslui-en- nemers van ons wilden er

mee stoppen".

, Nu ishetzo, datdemensen la-
dend naar het werk komen. Zo

hoort het. Het gaat erom, dat de
gasten die hier hebben gelo-
geerd, thuis aan anderen Cura-
cao aanbevelen alsvakantie- be-
stemming. Dat is de beste recla-
me. De houding van de kelners
en het overige bedienend perso-
neel is veranderd. Geen wonder.
Een kelner gaat nu, naast zijn
normale salaris, metzonvijftien
tot twintig dollar extra naar
huis. lederedag".

Hij vertelde, dathijveel zaken
ten goedeheeft zienkeren, sinds
hij in mei vorig jaarop Curacao
kwam: "Je ziet het, jevoelt het.
ledereen spreekt over toerisme.
Je merkt, dat de mensen emu
van overtuigd zijn, dat Curagao
het kan maken. Het eiland is
schoner geworden. Elke dag
wordter ietsaan gedaan.We zijn
er nogniet, maarer gebeurt iets.
Het is zoverschrikkelijk belang-
rijk, dathethierschoon is.En dat
ervriendelijkwordtgedaan.Een
glimlach. Op de luchthaven, in
de taxi, in de winkel en in het
hotel".

Opvallend noemdePacheco de
leergierigheid van het perso-
neel. "We hebben hier acht uur
per dag een docent. De mensen
willen graag leren.Ook omdat ze
merken, dat het dan beter gaat,
dater meerverdiend wordt".

Een belangrijk punt in de 'ver-
koop' van Curacao is, volgens de
CIG- woordvoerder, "de vrede
die hier heerst. Je kunt hier op
straat lopenzonder datje een sol-
daat tegen komt. Te danken ook
aan de democratie die hier
heerst. Eigenlijk dezelfde demo-
cratie als in Costa Rica".

"Ik ben verliefd geworden op
diteiland. Mijngezinsleden ook.
Telkensals ik hierheenkom, wil
mijn gezinmee. We gaan nu ook
meer reclame maken in Costa
Rica. Daar hebben we niet van
diemooie stranden en het helde-

re water, zoals hier. Maarom te-
rug te komen op die democra-
tische gevoelensvan de mensen:
daardoor voelen Costaricanenzich hier thuis. Dat moet dus
meeruitgebuit worden.We moe-
ten meer gaan adverteren, dat
Curacao een eiland is, waar vre-
de heerst".

Al deze factoren tesamen, zo
zei Pacheco, hebben ertoe bijge-
dragen, dat deCIG gaat uitbrei-
den: "We geloven in de mogelijk-
heden die dit eilandheeft. Cura-
cao gaathet bestetoeristen-oord
worden in hetCaribisch gebied".

'Einde van landbouw'

'Eerste' bestuur Kopak erkend
WILLEMSTAD — "Dit von-

nis betekent heteinde van de
landbouw op Curacao",
meent een zeerteleurgestelde
Eric Scoop, woordvoerder
van het tweede Kopak- be-
stuur dat zichzelf benoemd
had naast het andere bestuur
onder leiding van Eugene
Godfried. Rechter de Jong
wees vanmorgen devorderin-
gen van het tweede bestuur
af: zij hebben geenrecht opde
sleutels van hetKopak- kan-
toor en alle documenten. Wat
de overwegingen van de
rechter zijn, is nog niet be-
kend. Vanmorgen werd
slechts medegedeeld dat de
gevraagde vorderingen niet
toewijsbaarzijn.

De rechtszaak is het gevolg
van een al maanden durende
strijd tussen de twee besturen
van de Kopak. Deze agrarische
coöperatieve en krediet- vereni-
gingkende totvorigjaaroktober
één bestuur onder leiding van
Eugene Godfried. Volgens de
statuten moet er ieder jaar in
april nieuwe verkiezingen ge-
houden worden. Dat zou niet—
of tenminste niet legaal — ge-
beurd zijn en het bestuur onder
leiding van Godfried bleef ge-
woon aan. Enige maanden later
namen toenenkele ledenhetheft
in handen: zij belegden een alge-

mene ledenvergadering en
vormden een nieuwbestuur.

TELEURGESTELD
Het toen gevormde bestuur

hoopte steun te krijgen van de
Curacaose overheid. Uit een on-
derzoek was immers gebleken
dathet beleid van het 'Godfried-
bestuur' niet juistwas en de sub-
sidie aan de Kopak was stopge-
zet. De overheid bleek achterafechter toch het Godfried- be-
stuur te erkennen en er zijn nu
weer onderhandelingen gaande.

Door het nieuwe bestuur werd
bij derechter geëist om toegangtothetKopak- kantoor en de be-schikking over alle documenten
van de Kopak. Die eisen zijn
echter afgewezen, hetgeen vol-
gens woordvoerder Eric Scoop
het einde van deKopak envan delandbouw op Curasao betekent.
In verklaringen tegenover de
Amigoe liet hij zich zeer teleur-
gesteld uit. "We kunnen niets
meer doen", aldus Scoop die de
mogelijkheid van hoger beroep
in principe afwijst. Alleen al ge-
zien de kosten lijkt dat niet
mogelijk.

KAPOT
Scoop vreesde al dat de vorde-

ringen afgewezen zouden wor-
den. De juiste gang van zaken
was de rechter immers niet

duidelijk geworden omdat de
meeste — belangrijke — be-
wijsstukken in het Papiamentu
waren en een Nederlandse
rechter dezaakbehandelde. "We
zijner zeker van datonsbestuur
legaal is", aldus Scoop die geen
reden ziet om daaraan te twijfe-
len. Hetbestuur isimmers geko-
zen in een algemene ledenver-
gadering en tijdens een tweede
vergadering is dit nogmaals be-
vestigd. De leden hebben vol-
gens destatutenhetrechtom een
vergadering bijeen te roepen en
dat isbeide keren gebeurd.

"De landbouw op Curagao is
nu kapot", verzuchtte Scoop
meerdere malen. Volgenshem is
dat grotendeels te wijten aan de
huidige regering. Die maakten
immers eerst melding van een
'wanbeleid' en trokken de subsi-
dieaan Kopak in maar zitten nu
weer met hetzelfde bestuur aan
tafel dat van 'wanbeleid' he-
schuldigd werd. Scoop betreurt
het dan ook niet dater een nieu-
we regering moet komen:
misschien datdieregering deza-
ken rechttrekt.

High
Society
WILLEMSTAD - Curaqao

Plaza hotel presenteert vanaf 19
april gedurende twee weken de
show ' High Society. De show
vindt dagelijks — met uitzonde-
ring van maandag — plaats in
Sabine'sNightclub en begint om
elfuur's avonds.

High Society is een internatio-
naalgoed aangeschreven show
bestaande uittien danseressenen
drie dansers.

De danserNelo is tevenszanger
van de groepen brengt nummers
in maar liefst zeven talen ten ge-
hore. De groep heeft in plaatsen
als Moulin Rouge, Las Vegas en
beroemde Japanse nachtclubs,
successen geboekt.

Voor hetreserveren vanplaat-
sen voor een of meerdere shows,
kan men metCurasaoPlaza hotel
contact opnemen op telefoon-
nummer: 612500.

GEZOND VERSTAND
Voorzitter Eugene Godfried

van het door derechter erkende
bestuur, liet zich vanmorgen na
het aanhoren van de uitspraak
tevreden uit. Hij zal een spoed-
bestuursvergadering beleggen
om devolgende stappen te bepa-
len. Godfried bevestigde dat de
onderhandelingen met de over-
heid goedverlopen. Inmiddels is
er weer wat geld losgekomen om
aan bepaalde verplichtingen te
voldoen. "Wij zijn er van over-
tuigd dat hetgezondverstand zal
overheersen en dat welke rege-
ring dan ook het overleg zal
voortzetten om de landbouw- si-
tuatie op Curasao te ver-
beteren."

De acties van het nieuwe be-

stuur betitelde Godfried als "po-
litieke manipulaties" die door
enkele politici op gang zijn ge-
bracht. Dat de landbouw- sector
daar onder geleden heeft, werd
nietontkend door Godfried. "We
willen vrede en eenheid in deze
sector bewerkstelligen", zo zei
hij. Daar zal het Godfried- be-
stuur voor strijden.

Eén 'bankrover' opgepakt

Mogelijk vrouw bij overval betrokken
WILLEMSTAD / PHI-

LIPSBURG — De Sint Maar-
tense politieheeft dehoop dat
ook de andere verdachten
van deroofoverval op deCha-
se Manhattan bank vorige
week, op korte termijn gear-
resteerd kunnen worden. Dat
zijn er, naast de reeds gear-
resteerde Dominicaan, nog
zeker twee. Betrouwbare po-
litiebronnen lieten onze
zegsman op Sint Maarten
evenwel weten dat er nog

meer dan twee verdachten
zijn, waaronder tenminste
één vrouw, een voormalig
werkneemster van de beroof-
de bank.

Zaterdagochtend vroeg, kon
de Sint Maartense politie één
verdachte arresteren opdeFran-
sekant van het eiland. Het ver-
moeden is datook de anderever-
dachten zich op deFranse kant
bevinden en dat zij naar deber-
gen gevlucht zijn. Die worden

door depolitie meuecuneucopiei
afgezocht.

Volgensofficiële verklaringen
van depolitie is hetzoeken naar
nog twee verdachten: de tweede
man die de overval uitvoerde en
het'brein' achterde overval. Be-
trouwbare bronnen verklaarden
echter tegenover onze zegsman
op SintMaarten dater meer ver-
dachten zijn dan alleen deze
twee. Erzou ook eenvrouwbijbe-
trokken zijn, zij heeft in het ver-
leden bij debank gewerkt.

Het juistebedrag datbij dege-
wapende overval bemachtigd
werd, is nog steeds niet bekend
gemaakt. In eerste instantie
werd een bedrag genoemd van
75.000 dollar. Het zou echter om
een veel groterbedrag gaan, me-
nen betrouwbare bronnen. Het
geld moet nog steeds op Sint
Maarten zijn,zo denktdepolitie.
De verdachten zouden immers
nog niet in de gelegenheid zijn
geweest om dat naar buiten te
brengen.

COMMENTAAR

Formatie
PRECIES EEN MAANDgeleden—op maandag21maart—

kwamen decentraleregering en deCuracaose overheid ten
val. Eenmaand later is erzelfs nog geen duidelijkheid over
de mogelijkheden voor de vorming van een nieuwe rege-
ring. Uiteraard zijn erspeculaties genoeg: zo wordt doorde
politici zelfveel verwarringgesticht doordat zij regelmatig
in de publiciteit treden met telkens weer andere verkla-
ringen.

Op eilandsniveau liggen de besprekingen stil in af-
wachting van hetgeen formateur Maria Liberia- Peters
'landelijk' kanbereiken. Vandaag is deformateuropBonai-
re voor de laatstegesprekken in detweederonde. Het is mo-
menteel dePNP die de sleutel in handen heeft om eenrege-
ring tevormen met detwee anderegrootste Curacaose par-
tijen.

De MAM en deDP hebben toegezegd hierin te willen deel-
nemen.

De PNP wil echter geen 'sandwich- regering', is de laatste
politieke kreet nu het 'vertrouwens- conflict' metdeMAN en
deDPuit deweggeruimdlijkt. De PNPheeftbezwarentegen
'blokvorming', wordt gezegd. Een zwak argument, omdat
het niet onwaarschijnlijk is dat de PNP zich ook schuldig
maakt aan 'blokvorming' met de TOL. De —verzwegen —reden lijkt meer voort te vloeien uit devrees dat de nieuwe
regering een 'MAN/DP signatuur'blijft behouden, ondanks
de toetreding van de— grootste — groenepartij.

Echt steekhoudende argumenten om niet met de MAN en
de DP samen te werken, heeft de PNP nog niet kunnen aan-
voeren . Dat terwij 1 deargumenten vóórzonstaperten over-
vloede zijn. 'Wij zijnbereid impopulaire maatregelen te ne-„
men', is de nieuwe politieke leuze waarmee de politici te-
genwoordig zelfs stemmen hopen tewinnen. De bereidheid
om, inhetalgemeen belangvan de NederlandseAntillen—
en dat van Curacao in het bijzonder — serieus met elkaar
aan tafel tegaanzitten omtekijken in hoeverreover de uit-
voering van een bezuinigings- beleid overeenstemming be-
reikt kan worden, lijkt er niet te zijn.

De tijd dringt: eind april nadert metrasse schreden en ui-
terlijk halfmei moet deAntilliaanse regering naar Neder-
land om hetverzoekvoorextra begrotings- steun te bespre-
ken. Welke regering dan ook, lijkt zonder deze steun niet
veel tekunnen doen. In deStaten isweliswaarmetveel tam-
tam verklaard dat men 'unaniem' achter het verzoek om
begrotingshulp staat, maar dat lijkt voor de Nederlandse
regering nietvoldoende.

Het ziet er naar uit datformateur Liberia- Peters de gou-
verneur moet meedelen geenregering te kunnen vormen
met een tweederde meerderheid. De DP en de MAN lijken
immers nietbereid omapart met de PNP in zee te gaan, zo-
datdePNPhetdan moet hebbenvan dekleinere partijen van
deandereeilanden. Maximaalveertienzetelskunnen opdie
manier verkregen worden. Op eilandsniveau betekent dat
evenzo een'smalle basis' meteen regering van dePNP, FOL
en SI.

Indien datgebeurt, blijkt wederom dat de meerderheid
van deAnti 1 1iaanse politici heteigenbelang voorop stelten
debelangen van debevolking slechts danverdedigt, alshen
datuitkomt.

Geniet nu nog meer \>an de T.V. serie
met het boek erbij

ANTILLIAANS
Geschiedenis van Aruba, Bonaire, Curacao,
Saba, St. Eustatius en St. Maarten

door Louis H. Daal
Distributeur: Ted Schouten.

( ' n \ Nu verkrijgbaar in al onze boekhandels voor
x.~* t?s\ ’.39.90.van (QJorp «

n.v. net even iets beter.
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MEYER TRANSPORT

Telefoon614W6 - Polwteweg

I I ' ' ...-..■■■■

lEpn THE WINDWARDE4J ISLANDS BANK LTD.
WA&AoQ) a Subsidiary in St. Maarten of Maduro & Curiel's

v~" Bank N.V. has an immediate opening for an
experienced

CREDIT ACCOUNT /MANAGER
Candidates should meet the following requirements:

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

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

* Good interpersonal abilities.

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

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

Attn.: Managing Director



Dure sieraden verdwenen
ORANJESTAD—Uit eenka- van vierduizend dollar. De

mer van het Palmbeach Hotel diefstal —er waren geen teke-
werden juwelen gestolen: een nenvan inbraak—zouin vijfmi-
gouden armbandterwaardevan nutenmoeten zijngepleegd toen
tweeduizend dollar en een paar de toeriste niet in haar kamer
diamantenoorbellen ter waarde was. De recherche stelt een on-

derzoek in.

Cordially invites you to an information
session regarding the school, which
will be held at the Public Library,
on April 26th, 1988, at 7:30 p.m.

Topics:

1) grades: Pre-kindergarden thru 12th
2) registration
3) first graduation for Colleges 1989

For further information: te1.45365

I "".""""■■■"""■■■""■"■■■""""■""■""■""■"■"""""■""""■■"■""■"■""«■."«"«■«■■"""■ta***!*.****..*»*****.**!***!!*!...'

ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

mmmmm-mtm-m—^M^
_̂.„ ■■». 11l

(aUA,s\l^7 Aruba'»Hottest Late Night Disco.
/^ëfjÊMfaÊZ. You can dance to the latest disco sounds or justhavea
Cj^ ifif* Jifffz} d""11. maybe play a game of pool, pingpong, plnball or

even darts in ourr** {9f NEWGIANTBILLIARD PALACE.

*>\3r De beste Pizza van Aruba eet of haalt U bij

LG Smith Blvd. 00/pOt& Pi SB R/\
Oranjestad, Aruba. AWAY TEL.: 33541 ASSHfM
jktopnightdub Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 a.m.
Aruba's most elegant I goldentulip ..„,.„.„, 3 fl \fl ARUBA CARIBBEAN

xk - w£W!K5* »«.** V^rJ RESORT &CASINOFAfIAMIMTO VJI/^"«>*"«>N'OHTCLUB
FinefreTTch and inter-
national Cuisine. JOHNNY
All meals prepared to the PORAZZOdelight of the Gourmand, Ace Dy our swinging House-and served "on the bandFerrari.
Stone". dailycurtain time 10.30 p.m.j For reservations except Mondays

Call 24544 Outopenfrom 9.1»pm.oil 2-00am.
M/ilhalmlnaatraat 7 (k>ver charge show-lime $7.50 min. 2 drinks pefpersonTTlllimillllidMrddlI For reservationsplease call33555

Gezellige sfeer, goedeservicevindt U in RESTAURANT

\ Wij verwachten U voor lunch (12.00-3.00), HAPPY HOUR
(6.00-7.00) of dinner(18.00-23.00).

Telefoon 22977of 27833
i i.

j)^m\ Restaurant Warung Djawa
P(}flwa $gfjsis(& Boerhaavestraat 4

Het Restaurant met
Indonesische allures, zonder pretenties.

Boulevard Theatre
i n

Fri. thru Thu.
Fri. thru Thu. at 8.45

at 8.15
'LOVE ON THE RUN' ATTRACTION'

!
drama 18yrs \ drama 18yrs.

Drive - In
Mon. & Tue. at 8.30 Wed- *£"*"at 8.30

'ROBOCOP' «LA BAMBA'
sci. fie 14yrs musical 14yrs

■^"""""♦♦""♦"♦♦«"""■""■""""eeeeee——————"——"———————i muift»»»»»——————— i

: vC^y j
t TRO-10 TOAST-R-OVEN BROILER 121.00 .JI&L !
J TRO-20 TOAST-R-OVEN 121.00 Wïg&& "" TRO-30 TOAST-R-OVEN 133.00 1»0# !
" T-200 2-SLICETOASTER 46.20 WS^T "" T-420 4-SLICE TOASTER 97.30 lI M-24D HAND MIXER 48.30 SJ "" M-22D HAND MIXER 57.40 "I EC-32D CAN OPENER 39.20 f ’ "" EC-33D CAN OPENER/KNIFE SHARPENER 48.30 / A I
" KE-100 ELECTRIC KETTLE 45.50 ~A gd "" DCM-100 COFFEE MAKER 80.50 %sj_\o I
" KEA2IIO CITRUS JUICER 55.30 HPf/ I" F36SYES STEAM IRON 48.30 f\\\ "" F363BED STEAM IRON 39.50 V-4/ "J F63D STEAM IRON 44.00 / "" F44OWHD STEAM IRON 112.00 ’ "I FP-1D FOOD PROCESSOR 128.80 / "" CFP-10 FOOD PROCESSOR 161.00 ’I "J P-15SS PERCOLATOR S.S. 96.60 f "j ////£ BLACK&DECKER. j \
J "SPECIALS" NAN AKI TA VALIDO TE CU 7 Dl MEI f "

DIASABRA7dimei,nosIotaHABRIHENTERDIAna fff. \ J
0 Boso Disposicion I \ „ "<= J *" HORARIO: 8:00 a.m. -12:00 y 2:00 p.m. - 6:00 p.m. V ° °J J

i ?er2
i
ie3»'iai255^959 uJ/mCO £!SSf3l« j

"" cTTrTrTTrrrTrïTrrrïTT.» ""
TRADE-IN TRADE-IN TRADE-IN

j SPECIAL PA "DIADl MAMA" MEI B'BB |- 1\ . CELEBRA CU NOS RIBA E DIA A _ \
M 7x250- **M

\ REFRIGERATOR FRFF7FR DRYER I
1 FREEZER » WASHER Ï

f \rnm9*oooo" 8-HOUR VHS VIDEO rrtlrtll*^^ Ïi «■*/»*■■*/»»■ ' 1 CASSETTE COLUH «"Diagonal IJ TO.Efrta.El RECORDER MONnOR COLOR TV

OFERTA VALIDO TE CU MEI 7-1988
TOTAL A/Is. I.7SO.OO "TRADE-IN"

Lj/mCO DIASABRA7DIMEI, Lj/ffICD\ **"* II*LJ NOSLOTAHENTEROIA ***'' ' *-"** \I ORANJESTAD NA BOSO DISPOSICION. CAKiMirniAC I! «" «H~ Horario:Ba.m.-12y2p.m.-6p.m. SAN NICOLAS Jf 21381,22958,22959 45162,45061 j

VUGHT — In het Molukse kamp
Lunetten bij Vught, Nederland,
kwam het tot ongeregeldheden
waarbij de politie vrijdagmorgen
vroeg 3 manarresteerde alsverdacht
van het mishandelenvan 2ambtena-
ren dieprobeerdeneenbarak dichtte
spijkeren. De barak was al maanden
ongeschikt voor bewoningverklaard
maar werd opengebroken. Voor het
einde van 88 moet het kamp geheel
zijn ontruimd.

verhuisboedell
Inpakken en vervoeren alsmede 1
verhuizingen op Aruba:
OFICINAMARITIMA I

DE ARUBA |
Tel.: 21622-21957

Windstraat34 /

Ata akibo oportunidad
Pronto Gobiernolo cuminsa eu vn

jV éfgggg wM\ serie di cursonan eu lo juda mehora
f^^"* bo oportunidadnan pa vn trabao.

} ,^^Ja desaroyonan economico noboy 13 na Aruba ta creando hopi cuponan

*""^^ di trabao. Participa awor!
Vr II Cv vn diploma di "Ensenansa pa

4Ü .Sr^S Empleo" den bo man bo por habri
Br portanan eu kisas awor ta sera.

«i W\ ~STÜDIXY~LÖIBÖ~P^G"Ri'sAr
Pa mas informacion ariba e varios cur-k____H H JJ sonan bo por jama TeL 33331 of acudi na

—"H Job Center oen Biblioteca Nacional na%Sm QP Oranjestad (G. Madurostraat 13}.

«ui n mnn

rffiUk CENTRALE BANK VAN ARUBA
\il3-l Bekendmaking van uitgifte

van schatkistpromessen

(Conform Landsverordening schatkistpapier A.B. 1987, no. 3,
Landsbesluit ABI9BB No. 6, en Landsbesluit no. 5 van 8 april
1988).
1. De CentraleBankvan Aruba ("CBA")maakt hierbij be-

kend dat op vrijdag 22april 1988 ("de uitgiftedatum")
via deCBAvooreen totaal van A’l.lB(achtien) miljoen
aan schatkistpromessen aan toonder zal worden uit-
gegeven door het Land Aruba, in veelvouden van
A/U 0.000.-- De schatkistpromessen zullen op vrijdag
22 juli 1988 ("de vervaldatum") afgelost worden. In-
schrijvingen voor deze schatkistpromessen worden
ingewacht.

2. Decoupures van debeschikbare schatkistpromessen
zullen zijn A’ 1.10.000, 50.000,100.000, 500.000 en
1.000.000.

3. Officiële inschrijvingsformulieren kunnen verkregen
worden bij deCBA. Een inschrijver kan meerdere for-
mulieren inleveren, met verschillende koersen.

4. Inschrijvingsformulieren, aangevend hettotale nomi-
nalebedrag waarvoorwordt ingeschreven en de gebo-
denkoers in A/l. en centenper 100 nominaal, dienen
ingeleverd te worden bij deCBA (Havenstraat 2)voor
10.00 uur op woensdag 20 april 1988 ("de inschrij-
vingsdatum ')■ Te late inschrijvingsformulieren zullen
niet worden geaccepteerd.

5. Voorrang zal worden verleend aan de inschrijvingen
tegen dehoogste koersen, doch de CBAbehoudt zich
het recht voor tot onvolledige cq. geen toewijzing in
geval van overtekening ofvan niet correct ingevulde
inschrijvingsformulieren.

6. Inschrijvers zullen op de inschrijvingsdatum bericht
worden omtrent de plaatsing en de schatkistpromes-
sen zullen op de uitgiftedatum verkrijgbaar zijnbij de
CBA onder de voorwaarde dat de betaling, tegen de
geboden koers, door de CBAvoor 10.00uur op de uit-
giftedatum is ontvangen.

7. Op devervaldatum dienen deschatkistpromessen ter
betaling aangebodente wordenaan deCBA. Totdatde
schatkistpromessen bij de CBA zijn ingeleverd zullen
geen betalingen worden verricht.

A.J.T. Williams, President.

CARIB MOTORS
AUTO NEWS

1988 1988
Fronte 4 dr Forsa 4 dr

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

12650.- 16950.-

-1988 1988
JeeD tvoe Samurai 4x4 J®«Ptype Samurai H/TP 1300cc All

1300cc
AMradio, canvas top AMradio, H/T, airco

16950.- 26500.-

Royale Prime 4 dr
Racer4drGLE 2000cc
1500cc/5 speed fullequipt,

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

Rocky II 4x4 Jeeptype
Charade 5 dr 2000cc

1000 cc AM/FM cassette,
AM/FMradio, airco radio, airco

14950.- 24950.-- ifgj|l
Mercury Topaz 4 dr Ford Tempo 4 dr

2300 cc 2300cc
fully equipt, fully equipt,

autom. transm. autom./transm.
34950.- 33500.-

FOrd
23U0Sotacc92dr F750 Chassis Cab

fully equipt, Color white, 6 Ton
au"nm 52300.--33500-.soon new stock of Suzuki

startingfrom 9850.-
Also HhONDA

■

ATA AKI BO OPORTUNIDAD
STUMAV LO BO PROGRESA

GOBIERNO Dl ARUBA ta participa.cu e
siguiente cursonan lo bai cuminsa. Haci vso di
e oportunidad aki... Inscribi !

PIPEFITTER:
Dia di inscripcion: 18 di April na John F.
Kent.zdy School entre 6'or y B'or di anochi.
E curso lo cuminsa di 20 di April.

CARPINTE (coflsfrucciofl):
Dia di inscripcion: 19 di April na M.L. King-
school (San Nicolas) entre 6'ory B'or dianochi.
E curso lo cuminsa dia 21 di April.

PECADOR DI AZULEHO:
Dia di inscripcion: 22 di April na M.L. King-
school (San Nicolas) entre 6'ory B'or di anochi.
E curso lo cuminsa dia25 di April.

MIDIDOR Dl TERRENO.
Dia di inscripcion: 25 diApril naMTS Ir. Cesare
Terzano entre 6'ory B'or di anochi.
E curso lo cuminsa dia 27 di April.

Tur e cursonan ariba menciona ta dirigfprincipalmente ariba practica y lo tin vn dura-
cion di 3 luna. Pa mas informacion bo por
jama Tel. 33331, of acudi personalmente na e
JOB CENTER den Biblioteca Nacional na
Oranjestad - G. Madurostraat 13.

IOgÉ ENSEfIANSA
LJD PAEMPLEO
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AGENDA
ARUBA

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

Telefoon: 24333.

Voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
22950 en 22316.Pageboy: 127-743.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.
POLITIE: 100.
ALARMCENTRALE: 115.

Z9EKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dag tussen 08.00-
-12.00/14.00-17.00 uurworden opgegeven;behalve opzaterdag. Alleen zoekertjes, die
°P maandag en donderdag voor 10.00uurbinnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
|20.15uur Love on the Run (18 jr.).

»: 20.45 uur Fatal Attraction (18 jr.).
DRIVE-IN: 20.30 uur Robocop (15 jr.).

BOTICA'S (nachtdienst)
Pabao brug: Oduber, tel.: 21780.Pariba brug: San Lucas, tel.: 45119.

WACHTREGELING DOKTOREN
Oranjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord,TankiLeendert, Paradera en Sta. Cruz: dokterT-H.K. Lm, Noord 68, tel.: 22694/21522.Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokterK. Vieira, via Centro Medico San Ni-
colas, tel.: 48833.Kinderarts: dokter Hart, tel.: 27263/24300(hospitaal).

2ENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.Smith Boulevard, tel.: 21777): de wacht
heeft dokterL.G. Beke-Martinez, Engeland-
Straat7,tel.:24696.
WIT GELE KRUIS: Oranjestad:tel.: 23168;
Noord:tel.:2342s;SantaCruzen Paradera:
'el.: 28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:
47020/48301; San Nicolas: te1.:45906;Da-
kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
'voor brandgevallen, ongelukken ofeen of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale opte bellen,tel.: 115)

DIVERSEN
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-"te geopend van 07.00-20.00uur;na20.00
u"r informaties viaverkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
*4.00 uurper daggeopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.fi) uur totmaandagmor-gen 07.00uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-TAAL (tel.: 24300): bezoekuren 15.00-15.45/18.30-19.30uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
Woensdag geopend van 08.30-12.00 uur -"oardenbaaistraat 8 (boven).

ALLIANCE FRANQAISE D'ARUBA: iedere
baandag van 19.30-20.30uur cursus voor
gevorderden envan 20.30-21.30uur Franse
""eratuur; dinsdagvan 20.00-21.00 uur con-
versatielessen; woensdagvan 19.00-20.00
u"rcursus voor beginners - Colegio Aruba-n°. lokaal 61/62.

KiWANIS (Palmbeach): 19.30uur dinner
Meting -ArubaBeachclub.

J!fOJECTO EDUCACION PA ADULTO(pEA): 19.30-21.00uur cursus 'basis horti-
cultuur' -Ayóschool.

KERK: 20.00 uurKerkkoor in dekleine kerk.
j^NSDAGDIVERSENWLISEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijden maandagt/mvrijdagvan09.00-
-] 2-00/16.00-19.00uur;zaterdagvan 09.00-
-12-00uur.
PU,REAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
'® verdieping): iedere werkdag van 07.30--12-00/ 13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-haakte maken via tel.: 23145 of25111).

BIBLIOTHEEK CENTRO Dl BARRIO DA-
ie (openingstijden): dinsdag van

uur en vrijdag van 17.00-19.00

?HASA (Stichting Hulpaan Slechthorendenpuba), Engelandstraat (üonsgebouw t/o
is dagelijksgeopendvan 08.30--12-00/i 3.00-16.30uur

CENTRO KIBRAHACHA (dagverblijf
7°r bejaarden): openingsuren dag-
'erblijf: 08.00-12.00 uur; kantooruren:
"'"3- 2.30/14.00-17.00uur - Piedra Plat«(tel.-28159).
SPORT

'ARUBA MARLINS'"juwdag + donderdag): 17.30-18.30uuressen - Golden TulipAruba Caribbe-

db*Tdag): 14.00-16.00uur zwemlessen(
pi- A, B, C, D, Een F)voorkinderen en vol-. ' zwembad.

JOERISTENSCHIP: 11.00-18.30 uur'Roy-
'^nncess'-vert.SELMA.

TELEARUBA
MAANDAG: 18.00 Mickey and Donald;
18.30 CNN International news; 19.30
Theworld tomorrow: «Fourhorsemen of
the Apocalypse»; 20.00 Telenoticias;
20.30 ProgrammaBUVO; 21.00Dynas-
ty; 22.00Larry King show; 22.45Show-
biz today; 23.00 Moneyline; 23.30
Sportstonight; 24.00 Sluiting.

DINSDAG: 18.00Robotech II; 18.30
CNNinternational news; 19.30 Political
program; 19.45Pa unAruba mas sigur;
20.00 Telenoticias;20.30Alt; 21.00Fal-
con Crest: «MissedConnection»; 22.00
Larry King show; 22.45 Showbiz today
(CNN); 23.00 Moneyline; 23.30 Sports
tonight; 24.00 Sluiting.

GEESTEN ZIEN
Hij haalt daarna een aantal

maatregelen aan die het MEP-
bestuur nam, waardoor debevol-
king werd getroffen. Ook het
sluitenvan deLago enruim 340
miljoen extra ontvangen belas-
tinggeld maakte onderdeel uit
van het programma. In dit ver-

band merkte het Statenlid op,
dat toen dehuidige premier in de
Eilandsraad vroeg of de Lago
ging sluiten, hij te horen kreeg
dathij geestenzag. Terwijl de di-

recteur van deLago in die tijd liet
horen, dat het op de muren ge-
schreven stond.

Bisslik wees erop, datmen al-leen maar de tien jarenvan de
MEP met de tweeëneenhalfjaar
van dezeregering behoeft te ver-
gelijken om het groteverschil te
zien. In tweeëneenhalfjaarwerdaanmerkelijk meer werk verzet
in het belang van Aruba. Hij
haalt een serie voorbeelden aan,
diewijzen opdeaanpak, vertrou-
wen en vooruitgang van Aruba.

Tenslotte vraagt hij zich afte-
gen wie deMEP gaat demonstre-
ren en inwelk anti-democratischland een partij hiervoor een ver-
gunningkrijgt zoals op Aruba.

Hij vestigt er de aandacht op,

dat op 5 mei, de dag dat deMEP
een vergunning aanvroeg voor
een demonstratie, een openbare
vergadering van deStatenwordt
gehouden om op verzoek van de
MEPover deLago tespreken. En
dandurft deMEPnog te spreken
serieus te zijn, aldus AVP- Sta-
tenlid Bisslik.

ORANJESTAD — In Rancho
ElPasoorganiseerde de 'Organi-
sashon Caballista Arubano
(OCA) zaterdagavond een paar-
denshow, waarin onder andere
de Paso Fino- exemplaren, die
eind dezemaand op Curacao aan
de interinsulaire wedstrijden
zullen deelnemen, uitkwamen.
De foto's geven een beeld van de
show.

Dakota-Estrella in actie

Gelijkspel bij
begin voetbal

ORANJESTAD — In het
bijzijn van onder andere de
minister van Sportzaken,
Watty Vos, en bestuursleden
van de Arubaanse Voetbal
Bond, luidde Juan Winter-
daal zondagmiddag met de
eerste aftrap denieuwe voet-
balcompetitie in.

In deopenings-wedstrijdkwa-
menDakotaenEstrella nietver-
der dan een 1-1 gelijkspel. Het
geleverde spel was in de eerste
helft nog attractief, doch zakte
hierna af. De twee doelpunten
werden in de eerste helft ge-
maakt door Luis Sanchez, voor
DakofaJ en Kees Rasmijn voor
Estrella. Hoewel beide ploegen
een doelpuntnodighaddenom de
volle winstbinnen tehalen, werd
er in de tweede helft niet meer
gescoord.

De nieuwe competitie wordt
morgenavond in het Lago
Sportpark voortgezet met de
wedstrijd Bubali -La Fama.

Onder leiding
Amerikaanse experts

Training voor
pitchers,
umpires,
scorers

van ASB
ORANJESTAD—In hetKi-

baima Ballpark wordt mor-
genmiddag om half vijf een
aanvanggemaaktmet detrai-
ningen voor softball-
pitchers.Deze clinicsworden
tot en met 27 april dagelijks
van halfvijf tot zeven uur ge-
geven door de Amerikaanse
trainerKyle Gaddie.

De Aruba SoftballBond (ASB)
heeft het volgende schema op-
gesteld voor dezecursussen: Ki-
baima Ballpark (19 april), Cari-
beveld (20 april), Duracellveld
(21 april), Lago Sportpark (22
april), Blue Starsveld (25 april),
Aruba Video Centerveld (26
april) en Kibaima Ballpark (27
april).

Morgenavond om achtuur be-
gint in lokaal 47van het Colegio
Arubano de training voor umpi-
res en scorers,onder leiding van
deAmerikaanWilliam (Bill) Pe-
terson. Deze clinicsworden gege-
ven op 19, 20, 21 april van acht
tot elf uur 's avonds in Colegio
Arubano lokaal 47, op 22 april
van halfvijf tot zeven uur in het
Lago Sportpark. Op 25 en 26
april wederominColegioAruba-
no van acht tot elfuur en op 27
april vanhalfvijftotzevenuurin
hetKibaima Ballpark.

MADRID — Vrijdagmorgen ont-
plofte een bom bij een VS- militair
communicatie- centrum bij de
luchtmacht- basis Torrejon, vlakbij
Madrid. Er ontstond nauwelijks
schadeenerwaren ookgeenpersoon-
lijke ongevallen.

Raul Amundaray:

Verwerkelijken droom:
film maken van Aruba

ORANJESTAD—De Vene-
zolaanse artiestRaul Amun-
darayis in het afgelopen wee-
keinde met zijn filmgroep op
Aruba gekomenvoor hetma-
ken van de documentairefilm
'Aruba con amor.

De documentaire dient om de
wereld de schoonheid, de ge-
schiedenis en bevolking van
Aruba te laten zien. Niet alleen
op hetgebiedvan toerisme, maar
ook op cultureel gebied. De per-
sonen, die in de film optreden,
zijn van Aruba afkomstig. Raul
Amundaray — een schoonzoon
van het echtpaar Nicky Habibe
Jr — heeft het altijd als een
droom gezienom van Aruba een
dergelijke film te maken. Bij
aankomst verklaarde Raul
Amundaray blij te zijn, dat het
eindelijk zo ver is om deze droom
werkelijkheid te doen worden,

dankzij medewerking van de
huidige regering, het toeristen-bureau, het Institute diCultura,
de Nationale bibliotheek en Ma-scaruba.Hij is dankbaar voor diemedewerking allerwege.Tenslotte merkte hij nog op,
dathij debelofte heeftgedaanom
aan een van de kerken van Aru-
ba eenbeeld van deVirgen diCo-romoto te schenken indien ditproject zou slagen.

Voorgeleiding
notaris Laclé

ORANJESTAD — De aange-
houden notaris mr E. Laclé zal
vandaag voor de Officier van
Justitie worden geleid, die dan
zal moetenbeslissen ofdenotaris
nog langer zal worden vastge-
houden. Bij deze voorgeleiding
zullen ook de advocaten van de
notaris, mrKees Martina en me-
vrouw C. Sint Jago- Francis,
aanwezigzijn.

Inprotesttelegram aan De Koning

MEP: regering-Eman
commercialiseert hulp

ORANJESTAD — Namens
de MEP-fractie in de Aru-
baanse Staten heeft MEP-
leider Nelson Oduber een fel
protest gezonden aan minis-
ter drs Jan deKoning in ver-
band met de door premier
Eman voorgestelde commer-
cialisering van de ontwikke-
lingshulp.

Deze hulp, aldus Nelson Odu-
ber in zijn telegram, dient pri-
mair tvi worden aangewend ten
bate van de kleine man en het
creëren van werkgelegenheid op
Aruba. Door deArubaanserege-
ring is aan de Staten te kennen
gegeven, dat zij geen bemoeie-
nissen heeft met het dagelijks
beleid van de Investeringsbank
Aruba. Zij benoemt ingevolge de
statuten van diebank slechts de
president van deraad van com-
missarissen.

Hetbehoeftgeen betoog, aldus
Nelson Oduber aan minister De
Koning—met afschriften aande

Vaste commissie van Eerste en
TweedeKamer — dat hierdoor
hetbeleid inzake deaanwending
van deontwikkelings- geldenge-
heelaan decontrolevan het Aru-
baanse parlement wordt ont-
trokken. Hetgeen door ons ten
strengste wordt veroordeeld, al-
dus Oduber.

Voor overval op

toerist 1,5 jaar
ORANJESTAD—Conformde

eis van de Officier van Justitie
werd vrijdagmorgen verdachte
B.L. veroordeeld tot achttien
maanden gevangenisstraf —met aftrek van voorarrest. De
Amigoe berichtte over de be-
handelingvan dezezaak,waarin
verdachte B.L. op 29 oktober
1987 een toeriste nabij een res-
taurant te Noord hadberoofd.

DEN HAAG — De ministers van
Buitenlandse zaken en Defensie van
de 7 landen van de Westeuropese
unie begonnen in Den Haag hun
tweedaagse overleg over Europese
veiligheids- kwesties. Het is de 2e
vergaderingonder Nederlandsvoor-
zitterschap.

WARSCHAU — Op de joodsebeg-
raafplaats in dePoolsehoofdstadver-
zamelden zich zondag 10.000 Polen
en jodenom de doodvan 2 joodselei-
ders te herdenken die onder Stalins
bewind zijn geëxecuteerd. Het was
een onofficiële door de oppositie ge-
leideplechtigheid. Er was door depo-
litie tegen deelname hieraan ge-
waarschuwd. Deze 2 joodse leiders
hadden Stalin in 39 een brief ge-
schrevenom te protesteren tegen de
SU- invasie in 39 in Polen. Stalin en
Hitler waren deze deling overeenge-
komen in hun non- agressiepact.

*****

IN 2.5 AVP-JAREN MEER GEDAAN DAN IN MEP-TIJD
AVP-StatenlidRoli Bisslik:
Kritiek oppositie als stem
van roepende in woestijn

ORANJESTAD—ln hetradioprogramma van deAru-
baanse Volkspartij (AVP) leverde StatenlidRoly Bisslik
felle kritiek op de oppositie en noemde de kritiek die
geuit wordt, die van een roepende in de woestijn. In dit
verband haaldehij aan, dat destijds eenregeringsprog-
ramma in overleg met verschillende partijen werd op-
gesteld en na 27 maanden blijkt dat ditook uitgevoerd
wordt. Vreemd noemt het Statenlid het, dat drie minis-
ters van partijen die zelfhet regeerprogramma mee sa-
menstelden — doch wegens interne partij-
moeilijkheden ontslag moesten nemen — nu ineens op-
positie voerentegen hetprogramma, datzij zelfmee hiel-
pen samenstellen.

Bisslik begrijpt niet, dat het
juist de MEP is die nu aankon-
digt meteen demonstratie te ko-
men voor herstel van de demo-
cratie. Waar was de democratie
toen deze partij aan het bewind
was?zo vraagt hetAVP- Staten-
lid zich af, diedaarbij een aantal
voorbeelden aanhaalt uitdietijd
toen de democratie op Aruba
zoek was.

Ook met andere instanties gaatpremier overlegplegen

Eman naar Washington op verzoek
van groep 'Caribische senatoren'

ORANJESTAD—Voorzijn
vertrek naarNederland in ge-
zelschap van premier mr
Henny Eman zette directeur
Buitenlandse Betrekkingen,
Robertico Croes, in een ge-
sprek met deAmigoe hetdoel
van het bezoek, dat premier
Eman op 24 april aan Was-
hington zalbrengen nog eens
uiteen.

Premier Eman reist naar de
Amerikaanse hoofdstad op uit-
nodiging van een groep van zes-
tig tot zeventig senatoren, die
zich de vrienden van het Cari-
bisch gebied noemen. Zowel de
Republikeinen als de Democra-
ten zijn in deze groep vertegen-

woordigd. Het zijn mensen die
eenbelangrijke functie bekleden
en dagelijks belangrijkse beslis-
singen voor deVerenigde Staten
nemen. De groepwerd vorigjaar
opgericht door de groeiende be-
langstelling dieer voor hetCari-
bisch gebiedbestond.

De voorzitter van de groep,
Congresman Frank Guarini, no-
digde premier Eman uit op
dinsdag 26april voor deze groep
te spreken over het toerisme en
de algemene economische ont-
wikkelingen inhetCaribisch ge-
bied. Daarna hebben de senato-
ren een uur lang de gelegenheid
om depremier vragen te stellen.
Dit zal dan voornamelijk gaan

om hoeAruba zich na desluiting
van de Lago en de grote econo-
mische terugval weer op de weg
naar herstel heeft weten tekrij-
gen.Dat is hethoofddoelvan het
bezoek van depremier aan Was-
hington. Van de gelegenheid
wordt gebruik gemaakt om met
behulp van de Nederlandse am-
bassade in Washington bespre-
kingen tevoeren met enigeande-
re instanties.

Antilliaanse
opvarenden
cementboot in
problemen

ORANJESTAD — Twee uit
Curacao afkomstige beman-
ningsleden van de ce-
mentboot 'Ocean Glory' —J.E. (32)en E.M. (32) —riepen
de bemiddeling van de Aru-
baanse Immigratie in omdat
zij problemen hadden aan
boord van decementboot.

Zijzouden aan boord slechtbe-
handeld worden en men had be-
dreigd hen overboord te zullen
zetten. Zij verzochten de Immig-
ratie te trachten hun laatste sa-
laris tekrijgen, waarna zij naar
Curasao konden terugkeren.
Door bemiddeling van de Immig-
ratie werd aan ieder derbeman-
ningsleden een bedrag van zes-
honderd dollar betaald.

Later op de dag kwam het
tweetal weer de hulp van de Im-
migratie inroepen omdat de ka-
Sitein weliswaar de zeshonderd
ollar betaald had, maar geen

passagebiljet naar Curasao. De
Immigratie wees dekapitein en
agent erop, dat zij moeten zor-
gen, dat het tweetal naar hunlandkon terugkeren, hetgeenui-
teindelijk geschiedde.

Plannen voorrechtszaak tegen directie

FTA: Palmbeach-hotel
lijkt concentratiekamp
ORANJESTAD — Een

groep personenwerkzaam in
het Aruba Palmbeach Hotel
zou plannen hebben om een
rechtszaak aan te spannente-
gen de directievan dithotelin
verband methetfeit, dat dedi-
rectie nietvoldoetaan de juis-
te betaling van het personeel
zoals afgesproken.

FTA-voorzitter Pontilius, die
ditlietweten, haalde daarbijeen
memo van de directievan het ho-
tel aan waarin regels stonden
over het zich ziek melden door
het personeel dat deze onaan-
vaardbaar achten.

Voorts zouden de spanningen
onderhet personeel nog vergroot
worden doordat de directie geen
toestemming kreeg om enige
personeelsleden te ontslaan,

doch aan deze personeelsleden'
ookniethet salaris wil doorbeta-
len.Ditpersoneel isvanplaneen
rechtszaak te beginnen, en zal
daarbij gesteundworden door de'
FTA ofschoon hetpersoneel van!
dithotel nietbij deFTA isaange-
sloten.

INZIEN
Ook de aankondiging van de

directie, dat een ongeval buiten
hetwerk nietbetaald wordt, zou;
volgens de FTA tegen de wette-
lijk bestaande regels ingaan. De
FTA-voorzitter spreekt de hoop'
uit, dat het personeel nu zal in-
zien dat wanneer zij door een
vakbond vertegenwoordigd zijn
niet zo maar met hun belangen
wordt omgesprongen en in het
hotel een sfeer van een con-
centratiekamp wordt ge-
schapen.

Coca Cola verliest met 4-6
AVC boekte tweede zege
in baseball-competitie

SAN NICOLAS—In hetLa-
go Sportpark haalde Aruba
Video Center (AVC) zondag
zijn tweede baseballzege bin-
nen in evenveel gespeelde
wedstrijden. Coca Cola Ran-
gers kreeg een 6-4 nederlaag
te incasseren.

De Rangersploeg wist twes
keer een achterstand gelijk t$
trekken doch slaagde er niet ir)
deleiding over te nemen. Met de
stand 4-4 gelijk bracht Vide©
Centerin dezevendeinningtwee
nieuweruns binr i6-4
voorsprong, welk.
handen werd gegeven.

De wedstrijd verliep met zes
runs, negen hits, twee errors eh
vierruns, zeshits, vijferrorsvoor
Coca Cola. Rock Angela werd
winnende pitcher voor Video
Center en Nildo Weververliezer
voor Coca Cola. Beste batters
waren Robert Marson (C-Cola)„
Jacobo Jansen en Poy Flanegin
(AVC) met twee hits invier slag-
beurten.

Inh^ pi; »"

Richmond - Lucas ueweibia ge-
speeld.

DEN HAAG — De Nederlands-
Belgische taakgroep die sinds no-
vember in de Golf naar mijnen aan
het zoeken was heeft ten oosten van
Bahrayn 2 mijnen onschadelijk ge-
maakt. Zij werden aangetroffen in
hetzelfde gebied waar hetVS- fregat
Roberts schade opliep bij een ex-
plosie. OokVS- schepen hebbendaar
mijnen geveegd. In Muiden, Neder-
land, is geprotesteerd tegen Neder-
landse betrokk<
oorlog. Ondermeer door üe levering
van wapens enz. door Mui-
denchemie.

■Ot^mtX Voor het ont-
■^sdfTjfc-Afwikkelen van

j*J Alle foto's

y~ CHECKPOINT_ COLOR
Columbusstraat en Harmsbuilding

Uw 'beroepsfotograaf
Maak vast Uw afspraakvoor

CommunieFoto's

ORANJESTAD - De Arubaanse
maatschappij Caribbean

SatelliteSystems(CSS) gaatbin-
nenkortvanuitzijnstation(zie fo-to) rechtstreeks 24 uur per dag
uitzenden via de satelliet. CSS-
directeür,PattyLaclé, wijst erop,
datzijn maatschappij tot op he-
den vanuit de Verenigde Staten
uitzendt, doch datdankzijeen in-vestering van twee miljoenflorinspoedig kan worden begonnen
om vanuit Aruba uit te zenden.
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Bezette gebieden van buitenwereld afgesloten

NBC en Time: Abu Jihad
door Israël vermoord

JERUZALEM—De doorIs-
raël bezette gebieden zijn
sinds gisteren van de buiten-
wereld afgesloten, met welke
maatregel de autoriteiten ho-
pen het geweld tekunnen in-
dammen, dat zaterdag los-
barstte toen bekend werd, dat
Abu Jihad was vermoord; hij
was de tweede man van de
PLO. Volgens het Ameri-
kaanse tv-stationNBC en vol-
gens Time Magazine is deze
moord gepleegd door een Is-
raëlisch commando.

Na het bekendworden van de
dood van de man die sinds 1963
nauw samenwerkte met PLO-
leider, Yasir Arafat, is in de door
Israël bezette gebieden van de
Gaza-strook en de Westelijke
Jordaanoevereen algemene sta-
king van drie dagen afgekon-
digd. Zaterdagkwam het tot een
groot aantal gewelddadigheden
tussen Palestijnen en Israë-
lische soldaten. Daarbij zijn vol-
gens Palestijnse bronnen
minstens negentien mensen om
het leven gekomen. Een groot
aantal mensen zou gewond zijn
geraakt. OfficiëleIsraëlische cij-
fers spreken van elf dodelijke
slachtoffers. Het geweldin de be-
zette gebieden heeft, sinds het
begin van de opstand in decem-
ber vorig jaar, officieus aan 157
mensen het leven gekost.

De Palestijnse guerrillaleider
KhalilAl-Wazir, bekend alsAbu
Jihad, is vermoord door een Is-

raeuscn commando in een door
de Israëlische regering goedge-
keurde operatie. Dit meldde het
Amerikaanse televisie- station
NBC zaterdag, zich beroepend op
niet nader genoemde bronnen in
Israël.De actie hadvolgens NBC
de goedkeuring van premier
Yitzhak Shamir, minister van
Buitenlandse Zaken en vice-
premier ShimonPeres en minis-
ter van Defensie YitzhakRabin.
De PLO-leider zouzijn gedood in
een gezamenlijke operatic van
de Israëlische geheime dienst
Mossad, marine- commando'sen
leden van de elite- legereenheid
diedebevrijdingsactie bij het ge-
kaapte toestel op het vliegveld
van Entebe (Uganda) uitvoerde
in 1976. Ook de hoge legerlei-
ders, Dan Shomron en Ehud Ba-
rak, hebben geholpenbij het op-
zetten van het plan. Zij waren
ook betrokken bij de moord op
drie Palestijnse leiders in 1973,
in Bayrut. Israël heeft de be-
schuldigingen bevestigd noch
ontkend, dathetachter de moord
op Al-Wazit heeft gezeten.

Volgens het bericht zou de
Mossad drie maal om toestem-
ming hebben gevraagd om Al-
Wazir te doden, maar elke keer
zou de regering hebben gezegd
zich te houden aan de stilzwij-
gende afspraak geen moor-
daanslagen te plegen op PLO-
leiders. Deze houding verander-
de echter drie weken geleden
toen drie Israëlische burgers

werden gedoodineen aanslag op
een bus in Israël, aldus NBC. Is-
raël hield Al-Wazir ver-
antwoordelijk voor deze aanval.
De PLO-leider had opgeroepen
tot een intensivering van de ge-
wapende strijd van Palestijnen
in de door Israël bezette ge-
bieden..

NIETS VRAGEN
De moord op de tweede man

van dePLO zaterdag in Tunesië
was het werk van een comman-
dogroep van het Israëlische le-
ger,zo meentTime Magazine. Is-
raël, aldus het Amerikaanse
weekblad vandaag, zwijgt er in
alle talen over ofhet ietste ma-
ken heeft met de moord op Al-
Wazit of Abu Jihad. Maar een
"hoge functionaris van de In-
lichtingendienst", die anoniem
wil blijven zei: "vraag mij niets,
want dan hoefik niet te liegen".

Volgens Time "kwam de com-
mandogroepvia zee Tunesiëbin-
nen, hadden de leden Libanese
paspoortenen droegen zij unifor-
menvan de Tunesische nationa-
le garde". 'De moord zelf werd
uitgevoerd door zeven mannen
eneen vrouw,maar dehelegroep
bestond uit dertig leden van het
Israëlische leger,eenmaalinTu-
nesië ontmoetten zij "drie man-
nen met Libanese paspoorten".
Van hen kregen zij twee VW-
minibussen en een Peugeot 305
om naar het huis van Abu Jihad
te gaan. De groep vertrok weer
over zee.

De Amerikaanse omroep-
maatschappij NBC meldde
gisteren, dat premier Yitzhak
Shamir de groep per telegram
gelukwenste met het succes en
dat hij "dolgelukkig" is, dat er
geenslachtoffers aan Israëlische
kant vielen. "Dit bewijst, dat Is-
raël nog steeds ver en snel kan
toeslaan", zei hij volgens NBC.
Shamir verklaarde zelf, dat hij
het enige dathij weet over dera-
dio hoorde.

Onverbloemde lof voor de
moord kwam er van rechtse Is-
raëlische leiders, zoals minister
zonderportefeuille YosefShapi-
ra. "Het is jammer, dat dit niet
eerder werd gedaan", zei hij vol-
gens de Israëlischeradio.

Het communistische parle-
mentslid Meir Vilner sprak
echter van een voorbeeld van
staatsterrorisme, dat ten doel
heeft de bezettingvan deWeste-
lijke Jordaanoever en de strook
van Gaza te laten voortduren.

ECHTVENEZOLAANS
Volgens de voorzitter van

de organisatie van Venezo-
laanse cineasten Miguel Cu-
riel hebben de Fransen een
goedekeuze gemaakt.Er wer-
den namelijk films gekozen
welke universeel begrepen
kunnen worden. Het zijn in-
derdaad Venezolaanse pro-
ducties, metVenezolaansere-
gisseurs en over Venezolaan-
se problemen, maar verteld
op een wijze welke iedereen

kan begrijpen en aanvoelen.
Aldus Curiel.

De film Profondo neemt de
Venezolaanse werkelijkheid
wat ironisch en ook bespiege-
lend onder de loep. Daarbij
gaat Llerandi uit van de dro-
men welke Venezolanen
koesteren over hun dagelijk-
se samenleven. Het verhaal
gaat over een eenvoudige fa-
milie Alamo waarvan de
vrouw Lucrecia zich in een
fantasie- wereld bevindt
waarbij het onder meer gaat
over een schat welke er ver-
borgen zou zijn onder haar
woning. ledereen gaatopzoek
naar die schat, wanhopig,
waarbij men de woningtotaal
vernielt zonder ietstevinden.
Uiteindelijk vernielt meneen
rioolbuis waarbij een uiterst
vieze geur ontsnapt.

SPIEGEL
Het is een spiegel van de si-

tuatie in het land, het gaat
over onszelf, aldus Curiel.
Vanuit onze cultuur is be-
paald dat wij ons met weinig
tevreden moeten stellen
maardaarbij zien we welkans
om onze fantasie te ontwik-
kelen.

UITVERKOOP
Feijenoord heeft een compleet

nieuwelftal nodigom zijnpresti-
gieuze doelstellingen te halen.
Zekerzoalshet zaterdagavondin
DeKuip tegen Volendam voor de
dag kwam. Het complete elftal
kon zo de uitverkoop in en zou
dan nog slechts een spotprijsje
opbrengen.

Volendam profiteerde gepast.
Hetmaaktegebruikvan twee in-
dividuele fouten van invaller
Roth en won verdiend met 1-2.
TrainerBrouwer van Volendam
was na afloop zielsgelukkig.
"Door de overwinning zijn wij
vrij van degradatie- zorgen en
doen wij nog volop mee in de
strijd om de vierdeperiodetitel",
stelde hij iets te optimistisch
vast.

Bijveroveringvan deeventue-
le periodetitel kan Volendam
weer in aanraking komen met
Feijenoord. Voor deRotterdam-
se club is na het beker-echec in
Venlo de derde plaats noodzaak.
Die geeft bij prolongatie door
Ajax van de EC II directrecht op
deelneming aan het Uefa-
toernooi, of bij verlies van Ajax
toegang tot de na-competitie,
waarin eenzelfde ticket te ver-
dienenvalt.

ONDER STROOM
Bij winst opVolendam had Fe-

ijenoord de derde plaats op zak
gehad. "Het leek wel alsof het
elftal onder stroom stond", rea-
geerde trainer Israel na de ne-
derlaag. "Zewaren nerveusalsof
betrof het een Europese beker-
wedstrijd." Feijenoord speeldein
één woordrampzalig. Erbestond
geen verband tussen delinies en
de ploeg miste alle agressiviteit.
Hofman lag aan de ketting bij
Mulder, Mitchell bij Samuel en
Blinker kwam te weinig langs
Bond om veel gevaarte stichten.
Op het middenveld was Been zo
ingewikkeld bezig, dat hij zelf
niet in de gaten had wathij deed

en achterin huppelde Troost ge-
blesseerd mee.

De international schonk Vo-
lendamin de26e minuut de eni-
gekans voor depauze. Hij tastte
mis op een diepte-pass van Mul-
der, waarna Duif onzelfzuchtig
Veerman in ideale stelling
bracht. Die had de bal voor het
intikken, maarproduceerde een
enorme afzwaaier.

Na derust was Feijenoord een
tikkeltje feller. Maar niet vol-
doende naar dezinvan Israel, die
na negen minutenTroost en El-
strup inruilde voor Barendse en
Roth. De Hongaar zou in deres-
terende 25 minuten de hoofdrol
in de Rotterdamse tragi-
komedie opeisen.

BLUNDERSROTH
Allereerst dookhij vrij opvoor

doelman Schilder, maar meer
dan een rollertje kwam er niet
uit zijn krachteloze linkerbeen.
Daarna blunderde hij in de de-
fensie tweemaal zo, dat Volen-
dam eenvoudig kon toeslaan. In
de 78e minuut stapte Roth over
een trekbal van Veerman heen,
waarnaDuif hard inschoot: 0-1.

Zes minuten later misteRoth
het eigen doel op een haar na,
maarnogindezelfdeminuutver-
keek hij zich op een hoge diepte-
pass van Van derPoppe, waarop
de juist voor Veerman ingeval-
len Tol bij zijn eerste balcontact
0-2 aantekende.

Dat Hofman twee minuten
voor het einde zijn eerste goede
daad van de wedstrijd noteerde
en 1-2inschoot, was velenvan de
slechts 5555 toeschouwers niet
meergegeven.

Feijenoord zit dringend om
versterking verlegen. Trainer
Israel heeft zes weken geleden
zijn verlanglijstje ingediend,
maar kan de ene na de andere
naam doorstrepen. Zo had zijn
club deeerste contacten metRon
Willems van FC Twente, maar
de Rotterdammers waren in te-

genstelling tot Ajax niet bereid
de 1,7 miljoen gulden optafel te
leggen.

Ook Kruzen lijkt aan Feije-
noord voorbij te gaan. PSV en
Anderlecht hebben de midden-
velder van Den Bosch een aan-
bieding gedaan,waar Feijenoord
alleen maarU tegenkanzeggen.
RKC-er Bosz is van de lijst afge-
voerd. Kraay's taak wordt in de
ogen van Israel grensverleg-
gend. "Feijenoordzal de doelstel-
lingen moeten verleggen. Zon-
der goed materiaal kom jeniet
terug aan de top. Niet in Neder-
landen niet in Europa."

Noodtoestand in
Lima en omgeving

LIMA — De Peruaanse rege-
ring heeft de noodtoestand weer
metzestig dagenverlengden wel
in dehoofdstadLima en devlak-
bij gelegen havenstad Callao.
Dit houdt in dat bepaalde
grondwettelijke rechten zijn op-
geschort. Het besluit werd ge-
rechtvaardigd met verwijzing
naar hetvoortduren van het ge-
weld.

Venezolaansefilm in Parijs
Profundo: typisch produkt van

Venezuela, algemeen begrijpelijk
PARIJS —Met de verto-

ning van de Venezolaanse
film Profundo is in Parijs
een begin gemaakt aan het
festival voor de heden-
daagse Venezolaansefilm.
Hetis een film vanAntonio
Llerandi.

Het festival wordt georga-
niseerd doordeFransefilmin-
dustrie. De vertoning van de
Venezolaanse film is in feite
een belangrijk stuk propa-
ganda voor dit land. Men
heeft een keuze gemaakt uit
de filmsvan de laatste twee
jaar. Jaarlijks worden er in
Venezuela zon twintig speel-
films vervaardigd.

ToekomstFeijenoord verre van rooskleurig

Volendam straft blunders
in De Kuip goed af: 1-2
ROTTERDAM — Hans

Kraay staatbij zjjnrentree bij
Feijenoord een uitzichtloze
taak Ui wachten. Zijn benoe-
ming tot technisch-directeur
van hetRotterdamse eredivi-
sie instituut is een kwestie
van dagen. In diefunctiemoet
Kraay vooral geld lospeute-
ren van de haven-baronnen
om Feijenoord weer terug te
brengen op de voorste rij, in
Nederland en Europa.

Voor dat doel zal Kraay een
meervoud moeten losweken van
hetbedragvan 5 miljoengulden,
dat depasgeïnstalleerdebeheer-
raad ter beschikking heeft ge-
steld om nieuwe spelers aan te
trekken.

Schending tijdelijk bestand gemeld

Overleg contra's en
Managua vandaag verder

MANAGUA—Naurenlang
overleg achter gesloten deu-
ren zijn Sandinisten en
contra's nog niet tot enige
overeenkomst gekomen. Het
overlegwordtvandaagvoort-
gezet.De contra's hebben een
tegen- voorstel ingediend
voor een definitief staakt het
vuren, nadat men het rege-
rings- voorstel daaromtrent
had afgewezen. Er is inmid-
dels een eerste schendingge-
meld van het tijdelijke be-
stand dat op 1 april van
kracht werd

Het Sandinistische verzet zei
bij monde van zijn delegatie- lei-
derAdolfo Calero dat het "globa-
le" voorstel van de Sandinisten
voor een definitiefbestand
"enorme twijfels" oproept met
betrekking tot het voorlopige
vredes- akkoord dat nu van
kracht is. Calero ging hier niet
nader op in. De Sandinistische
delegatie- leider minister Hum-
berto Ortegaomschreefhetrege-
rings- voorstel als gevestigd op
een '"redelijke en realistische
basis, die beide partijen genoeg-
doening geeft". Inmiddels heeft
het verzet zijn eigen voorstel in-
gediend.

Een van de problemen bij het
overleg op hoogniveau in Mana-

qua is dat er nog geen overeen-
komst isbereikt in Sapoa tussen
beidepartijen over detechnische
gang van zaken in de zeven be-
standszones. Daarin moeten de
guerrilla- strijders zich gaan te-
rugtrekken. Het overleg tot he-
dentoewerd als openhartigom-
schreven.

Een groep-van dertigrebellen
viel zaterdagavond een aantal
boeren aan in het districtCerro
Colorado op 180kilometer ten
noorden van Managua. Daarbij
vonden twee kinderen de dood,
terwijl een volwassene gewond
raakte. Zo deelde menbij Defen-
sie in Managua mee.

Topscorers uit
eerste divisie
DEN HAAG — De onge-

naakbare topscorer van de
eerste divisie, Ad van der
Wiel van RKC, weet nu een
ploeggenoot op de tweede
plaats van deranglijst van
beste schutters. Cees Scha-
pendonk had met twee doel-
punten een ruim aandeel in
de grote zege vanRKC tegen
NAC (7-2) en bracht zijn to-
taal op 20. Schapendonk pas-
seerde daarmeeJeroenBoere
van De Graafschap. Van der
Wiel zelf scoorde één keer en
heeft nu 28 maal het doel ge-
troffen.

De topscorerslijst van de
eerste divisie is:
1. Van derWiel (RKC) 28
2. Schapendonk (RKC) 20
3. Boere (Gra) 19
4. Vroomans (Ein) 16

Janssen(NEC) 16
6. Small(Vit) 13

Van derArk (Cam) 13
Elberse(Gra) 13
Arts(MW) 13

10. Ten Caat (Vee), Arts
(NEC), Brard (RKC), Brands
(RKC),Talan(Vit) 12

Ajax ongeconcentreerd ten onder in Zwolle
PEC Zwolle profiteert van
EC-beslommeringen Ajax: 2-0

ZWOLLE — PEC Zwolle
heeftmetgrote gretigheid ge-
profiteerd van de Europa
Cup-beslommeringen van
Ajax. De Amsterdammers
werden terecht met een ne-
derlaagvan 0-2 opgezadeld,
wat de tweede misser binnen
een week betekende. Eerder
werd Ajax doorRKC voor de
beker uitgeschakeld. Ajax
had Bosman, Blind en Müh-
ren rust gegund voor de ko-
mende confrontatie met
Olympique Marseille.

Bovendien viel Larsson in de
tweede helft uit ten gunste van
Keizer. Het elftal, dat toen res-
teerde, verdiende de benaming
topploeg absoluut niet. Trainer
Barry Hulshoffgafdatna afloop
ook onomwonden toe: "We heb-
ben een team, datzich voor hon-
derd procent moet geven. Met
minderkrijgen wemoeitemet el-
ke tegenstander."
PEC Zwolle, dat in ernstige

degradatienood verkeerde, pak-
te dekans dieAjax bood met bei-
de handen aan. Van Ankeren
had de Zwollenaren al voor rust
op een veilige voorsprong moe-
ten brengen, maar kwam niet
verder dan een breedte-pass in
de 33e minuut naar Van der
Waart, dieopeen leeg doelmocht
mikken: 1-0. De apatisch voet-
ballende houder van de Europa
Cup II stelde daar hoegenaamd
nietstegenover. Met Bergkamp,
Meijer en Rob Witschge in de
voorhoede bleef het behelpen.
Van 't Schip, die op het midden-
veld was geposteerd,wenstezich
helemaal niet drukte maken en
kwam in degehelewedstrijd niet
voor.

"Onbewust of bewust hebben
sommige spelers zich gespaard
voor woensdag", concludeerde
Hulshoff. Dankzij de nederlaag
van Feijenoord tegen Volendam
hoeft Hulshoff ("Ik weet nog
steeds niet wat ikin het volgend

seizoenga doen") zich daar geen
zorgen meer over te maken.

Dat mag hij wel doen over de
vorm van enkele spelers. PEC
Zwolle domineerde grotendeels
het duelen nam vijfminuten na
derust zelfs een voorsprong van
2-0. Een uitbraak van Patrick
werd door Menzo buiten het
strafschopgebied gepareerd. De
vrije trap die crop volgde, werd
door Duim ineens tegen hetnet
geknald.

Tot datmomentwasAjax geen
moment gevaarlijk geweest voor
het doelvanAbma, dieeen zeke-
re indrukmaakte bij dehoge bal-
len. PEC Zwolle, zonder Van
Buuren (geschorst) en Leusink
(geblesseerd), bleef ook zonder
hoogstaand voetbal kinderlijk
overeind. Door de zege blijft «e
Zwolse club een kans behouden
aan degradatie te ontkomen-
Mocht PEC Zwolle inderdaad in
de eredivisie blijven, dan is een
bloemstukje richting De Meer
wel op zijn plaats.

VREDESMODEL
Het incident deed zich voor op

het ogenblik dat een wa-
penstilstand voor onbepaalde
tijdzouwordenafgekondigdvoor
de stad Quilali op tweehonderd
km ten noorden van Managua.
Hetis een stadje metvijftiendui-
zend inwoners en zou vanafzon-
dag als model dienen voor het
vredes- proces dat in Nicaragua
op gangis gebracht. Zozeieenre-
geringg- woordvoerder.

Ontvoerders en los
geld

gijzeling in
Brazilië opgespoord

RIO DE JANEIRO — De
Braziliaanse politie heeft de
ontvoerders van twee zonen
van de vooraanstaande za-
kenman Saul Brandalise Jr
aangehouden. Aan de arres-
tatie ging een vuurgevecht
vooraf.

De jongeluiwaren uit hun ou-
derlijke woning in Videira ont-
voerd, een stadje op vijftienhon-
derdkilometer ten zuidwesten
vanRio de Janeiro. Voor devrij-
lating van de zonen was 1,2 mil-
joen dollar losgeld betaald. De
politie zagkans debeide ontvoer-
derstevolgen totin deomgeving
van de badplaats Veraniega op
950 km van Rio. Politie en ont-
voerders wisselden geruime tijd
schoten. Meer dan een miljoen
dollar van hetlosgeld is terugge-
vonden.

Cocaïne verstopt
in fruitcontainer
vanuit Ecuador

FORT EVERGLADES —De Amerikaanse douane leg-
de dehand opeen party cocai-
ne welke verstopt was in een
zendingingevrorenfruit, wel-
ke afkomstig was uit Ecu-
ador.

Een container welke al enige
dagen op dewal stond wekte de
aandacht van de douaniers die
uiteindelijk besloten er eenkijk-
jein te nemen. Behalve hetfruit
vond men ook tien pakken met
cocaine. Er werd niet meege-
deeld om hoeveel het ging. Er
werden twee arrestaties ver-
richt.

Managua zegt IVVV
onderzoek toe

BRUSSEL — Het Internatio-
naal verbond van vrijevakvere-
nigingen IVVV dat zijn zetel
heeftin Brussel, België, heeftbij
deregering van Nicaragua aan-
gedrongen op een onderzoek
waaromindatland vakbondslei-
ders zonder vorm van proces of
aanklacht worden vastgehou-
den. Managua heeft een derge-
lijk onderzoek toegezegd. Het
IVVV is de grootste vakbewe-
gingbuiten het Oostblok.

BEICO S.P.A. needs for the construction of
RAMADA RENAISSANCE HOTEL

6 Carpenters
6 Steel benders
1 Batch-plant operator
1 Crane operator
2 Forklift operators
1 Payloader operator
2 Heavy truck drivers
6 Unskilled labourers
1 Kitchen helper
1 Room attendant (cleaner)

Apply at:
JL Wkm BOUWMAATSCHAPPIJ

ARUBA N.V.
mII^^B-I 'Druivenstraat 10 -TeL- 21275
K^^JH Between: 10:00- 12:00 a.m.

or at:
Jobcenter at Openbare Leeszaal
Oranjestad.
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BENEFITS & FEATURES & COMFORT 4 j

I Does the mattress look comfortable YES YES YES/NO I
lls the quilted top thickand inviting YES YES/NO NO

I Is the mattress neatly tailored7YES YES YES

I Can you comtortablv siton the edge of the mattress? YES YES ' NO
I Does the mattress contour to your body? YES NO YES

I Does the mattresssupport you evenlyfrom hedd to toe? YES NO YES

I Is thefirmness of the mattress adjustable? YES NO NO

I Does the mattressrequire a special 9-leg bed frame7NO NO YES
I Does the mattress set on European style platform beds7 YES YES NO

I Does the mattress use standard bedding? YES YES NO

I Is themattress conveniently filled at home? YES NO NO
I Does the mattress have an extended warranty? YES YES YES
I Are the mattress cylinders seamless? YES NO NO



OVERZICHT OVERIGE EREDIVISIE-WEDSTRIJDEN
Van Roon scoort drie keer voorHaarlem
Grote nederlaag voor FC
Den Haag in Haarlem: 5-1

DEN HAAG — FC Den Haag is na denederlaag tegen en in
Haarlem (5-1) vrijwelzekervan degradatienaar deeerste divi-
sie. Stam blunderde behoorlijk en droegzeker aan de neder-
laagbij, evenalsRoon vanHaarlem metzijn drietreffers in po-
sitiefopzicht. In Groningen werd het publiek opeen pot voet-
bal getrakteerd wat het aanzien meer danwaard was.De Brit
Brooke was dester van hetveld tegen FC Utrecht en gafin de
tweede helft Groningen een veüig gevoel (2-0). FC Den Bosch
moet op zijn tellen passen.Het gelijkspel (0-0) tegen VVV was
voor deLimburgers, mikkend opeenna-competitieplaats, be-
ter danvoor deBrabanders.Degradatie isnieteens uitgesloten
voor de ploeg uitOeteldonk. De andereBrabants - Limburgse
derby, ook op Brabantse grond, tussen Willem II enFortuna
eindigde eveneens gelijk: 1-1. Een dat is geen verdienste vanWillem 11, datin de slotfase van decompetitie ergveel gebrek
aan doortastendheid in de voorhoede lijktop tebreken.

FC Den Haag werd het afgelo-
pen weekeinde het kind van de
rekening. Het zag de andere

ploegen in de buurt van de rode
streep één (Roda JC, Den Bosch)
of twee punten (PEC Zwolle, AZ,
Groningen en Volendam) pak-
ken. Grote boosdoenerwas in en
tegen Haarlem echter de blunde-
rende Den Haag-doelman Stam.
Hij zette in de 16e minuut zijn
ploeg te kijk door een uittrap te
verknoeien. De vrijgelaten Pe-
per pikte de bal op en VanRoon
koos de goede hoek: 1-0. Narust
passte Jol verkeerd. Matthaei
pikte de bal op en liep naar het
Haagse strafschopgebied
achtervolgd door Jol. Daar ging
hij liggen en Van Roon mocht
van Egbertzen vanaf 11 meter
schieten:raak (2-0). Het werd 2-
-1 door Byrne. Stam stompte de
bal vervolgens voor jeugd-
international Numan, die inzijn
tweede volledigewedstrijd inhet
eerste van Haarlem met een
boogbal raak schoot: 3-1. Van
Roon en Matthaei zorgden
tenslotte voor 5-1, de grootste
Haarlemse competitie-winst dit
seizoen.

Topscorers
eredivisie. DEN HAAG — De negen-

tien treffers van ditweekein-
de in deeredivisie gescoord in
de acht gespeeldewedstrijden
(Sparta - DS '79 werd wegens
het eeuwfeest van Sparta uit-
gesteld) hebben aan de top
geenverandering gebracht.

Alleen Rini van Roon
(Haa), met drie treffers tegen
PC Den Haag, deedgoede za-
ken en rukte opnaar een vijf-
de plaats. Van de andere
schutters met enige faam
scoorden slechts Hofman,
Vanenburg, Lens en Van der
Waart.

De tppscorerslijst zieter als
volgt uit:
l.Kieft(PSV) 22
2. Koeman (PSV) 21

Bosman (Aja) 21
4. Boere (DHa) 15
5. VanRoon (Haa) 14
6.Gillhaus(PSV) 13

Ellerman (Spa) 13
Keur(Twe) 13
Slagboom (DS) 13
Hofman (Fey) 13

11. Willems (Twe) 11
Vanenburg (PSV) 11
Been (Fey) 11

14. Koolhof (Gro), Meijer
(Aja), Hoekstra (Fey), Beu-
kers (DBo), Kruzen (DBo),
Lipponen (Twe), Godee(Wil),
Van Loen (Utr), Lens (For),
Van der Waart (PEC) 10

DEN BOSCH-VVV
In denBosch was in tegenstel-

ling tot Groningen weinig op-
winding te beleven. Beide ploe-
gen namen al zeer vroeg genoe-
gen met het ene punt datte grijp
lag. Den Bosch kwam met een
aantal nieuween lang nietmeer
in het eerste verschenen namen
op de opstellingslijst. Van Du-
ren, Van der Hoorn, Kaiser en
Aichorn bleven aan de kant en
Goossens enVanCuyk debuteer-
den en Van Nielen en Gosgens
moesten er even aan wennen op
zondagmiddag niet een hele
wedstrijd vanaf dereservebank
hun club te zien voetballen,
maar nu zelf actief te moeten
zijn.

Het leverde echter niethet ge-
wensteresultaat op.Steriel voet-
bal aan beide kanten, ondanks
het betere ploegverband van de
Limburgers. Als de Bossche
ploeg op dezewijzeblijft voetbal-

len kan het in de laatste thuis-
wedstrijden op het bijveld beterterecht.

WILLEM II-FORTUNA
De ambitieuze Tilburgers

kostte het missen van veel kan-
sen met het oog op Europees
voetbal eenkostbaar ccmpetitie-
punt: 1-1 tegen Fortuna Sittard.De 120 minuten bekervoetbal
zat deTilburgers nogduidelijk in
debenen.Woensdagavond werd
na verlengingmet 1-3 van Roda
verloren.

De Visser was met vier aan-
vallers gestart. Het leverde na
een aantal gevaarlijke Fortuna-aanvallen, toch een treffer voor
Willem II op. Broekenzette van-
af rechts voor en middenvelder
Feskens schoot de bal hard in de
hoek: 1-0.Willem IIbleefhet spel
beheersen, alkreeg Fortuna goe-
dekansen op de gelijkmaker.
Lens kopte echter inhanden van
Verkerk en Reijners miste voor
een leeg doel.

In de tweede helft kwam For-
tuna steedsbeter in dewedstrijd,
met als gevolg de gelijkmaker in
de64eminuut: een vrijetrap van
Jalinkbereikte Lens, dievrij kon
inkoppen: 1-1. Willem II zette
daarnanogwelaanvooreen slot-
offensief, maar schoten van de
aanval hadden geen geluk. Bei-
deploegenbehielden doorhetge-
lijkspelhun kans opde nacompe-
titie.

GRONINGEN - UTRECHT
De ruim 7000toeschouwers in

het Oosterpark in Groningen
hebbenvan goedvoetbal kunnen
genieten.De nogsteedsin degra-
datie-zorgen verkerende
thuisclub had de twee punten
hardnodigen FC Utrechthoopte
nog een vooraanstaande rol te
kunnen spelen in de strijd om de
vierde periodetitel. Ingrediën-
ten voor lekker aanvallendvoet-
bal en tot groot enthousiasme
van hetpubliek bleekGroningen
in het festival van kansen de
sterkste.

Vooral in de eerste helft was
sprake van een spektakelstuk.
FC Utrecht werd op eigen helft
meteen vastgezet. De Brit
Brooke vervulde een glansrol,
was zijn bewaker Van der Meer
voortdurend de baas en leverde
prima voorzetten af. Alleen
Roossien enBooy wisten er geen
raad me Eenmaal wel: halver-
wege deeerste helftwashetBooy
die een voorzet van Brooke
eindelijkwel in degoederichting
van hethoofd liet vertrekken: 1-
0. Van Loen ging aan de andere
kant onmiddellijk tot de tege-
naanval over, maar kwam niet

verder dan de lat.
Na rust was het FC Utrecht

dat domineerde, maarnietprofi-
teerde. De ommekeerkwam hal-
verwege dietweede helft. Plomp
gingbij eenvoorzet van Mason in
de fout. Hij plaatste de bal voor
de voeten van Brooke. Vanaf de
rand van het strafschopgebied
werd zijn schot pas door het net
gestopt: 2-0. Verderkwamen wel
kansen, maar geen treffers
meer.

Sabatini wint weer van Graf

AMELIA ISLAND-MartinaMavratilova heeft het met
$300.000 gedoteerde tennistoer-
Kooi van Amelia Islana gewon-en. Ze versloeg in definale GA-°RIELA SABATINI met6-0,6-

Navratilova had geen enkeleMoeitemetde veertienjaarjonge-re Argentijnse, die ophaar beurt
Steffi Graf in de halvefinale de

weg versperde: 3-6,6-4,7-5.. Dat
was de tweede keer in vijfweken
dat de licht-geblesseerde Graf
een nederlaag leed tegen deZuid-
amerikaanse.

Navratilovakwam in de ande-
re halvefinale ook eenWestduitse
tegen. ClaudiaKohde-Kilsch
was echter geen probleem voor
haar: 6-3,6-2.

OPSTELLINGKOEMAN
Dat PSV voor beide punten

naar Kerkrade was gekomen,
bewees deopstelling voorRonald
Koeman, diewaarschijnlijk door
zijn schorsing in de Europa Cup-
wedstrijd tegen Real Madrid er
niet bij zal zijn. Hiddink wenste
niet te experimenteren, omdat

hij nog hoopt dat deUefa het ho-
ger beroep van PSV zal aan-
vaarden.

Roda JC profiteerde zondag
wel van het feit dat PSV zonder
Kieft, Lerby en Arnesen naar
Kaalheide was gekomen. En dat
dekampioen in de slotfase van
dit spannende duel lijfen leden
spaarde om blessures te ver-
mijden.

De doelpunten vielen in de
eerste helft. Boerebach opende
de score met een boogbal, die
doelman VanBreukelen verras-
te, Vanenburg trok de zaken
knap recht na een listige vrije
trap vanRonaldKoeman.

Groenendijk had in de begin-
fase de bedoeling van Roda JC
duidelijk gemaakt toen hij van
afstandeen spetter vanzijn voet
op de lat zagkomen. De Kerkra-
denaren werkten keihard in de
wetenschap datzij wellicht voor
de laatstekans vochten.

Jorgensen wint in Londen
Vergeefse aanval Kristiansen
op eigen marathon-record
LONDEN-Was de dubbe-

le verbetering van het we-
reldrecord op demarathon in
Rotterdam het hoogtepunt,
het niet verbeteren van het
wereldrecord voor dames op
deze afstand door de Noorse
IngridKristiansen beheerste
demarathonvanLonden, die
ook op zondag werd gelopen.
De Noorse eindigde in 2.25,41.
Ze had graag onder de 2.20
willen eindigen.

De Londense marathon werd
gewonnen door de Deense atleet
Henrik Jorgensen. Hij liep de
42,195 kilometer in 2.10,20. De
Brit Kevin Forster ging 32 se-
conden later als tweede over de
eindstreep. De JapannerKazuy-
oshi Kudo werd in een tijd van
2.10,59 derde. Hij bleef daarme
de Brit Hugh Jonesprecies ne-
gen seconden voor. Twee andereBritten, Long en Hutton, eindig-
denrespectievelijk als 5e en 6e.

KRISTIANSEN
Ingrid Kristiansen had zich

voorgenomen voor meer dan een
miljoen toeschouwers langs de

Londensestratenhaar wereldre-
cord te verbeteren. Dat dateert
van drie jaar geleden, toen ze
2.21,06 liep.Kristiansen had een
tijdvan 2.20in haarhoofd, maar
haar poging stranddehalfkoers.
Totkilometer 20 bleef de we-
reldkampioene veldlopen onder
het beoogde schema, maar ver-
volgens ging het steeds langza-
mer met haar pas.

Toch werd Kristiansen, die
vier van de laatste vijf edities
van deLondense marathon heeft
gewonnen, zonder noe-
menswaardige concurrentie
eerste. Met haartijd van 2.25,41
bleef ze haar belangrijkste con-
currente Ann Ford uitEngeland
ruim (2.30,38) voor.

Bridge
Corsow

WILLEMSTAD — Vrijdaga-
vond werd de eerste competitie-
avondvan debridgeclub Corsow
gehouJ^nteScherpenheuvel. De
opkomst was redelijk, bijna 12
paren.

De uitslag: 1. Echtpaar Van
denEnde 63.02; 2. dames Shees-
er - Schouten; 57.41; 3. echtp. De
Vries 55.73; 4. echtp. Maas
53.24; 5. mevr. Geenen - hr.
Brown 52.60; 6. echtp. Berenos.

Vrijdag22aprilwordt detwee-
de wedstrijd van deze nieuwe
competitie gespeeld. Aanvang
20.00 uur precies te Scherpen-
heuvel.

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 16.00uurtot na 02.00uvir; zondag vanaf
13.00 uur.
SCHAAKVERENIGING CURAQAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro di Bario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaakles en -trainingvoor dejeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

VOETBAL
('Ban TopaEmpresa'- toernooi)
19.30uurAnt. Verffabriek vs Setel - Rust &

Burgh-terrein.

SCHAKEN
(SV 'Curacao')
21.00uurvoortzetting clubkampioenschap-Plantersrust.

BASEBALL
(AA-klasse)
20.00uur (B-poule) SorpresavsSantaRosa
Indians/ Mermen Speedstick - Sentro De-
portivoKórsou.

Ethiopiër wint in 2.06,49
Nieuw wereldrecord op
marathon voor Densimo

ROTTERDAM —De Ethio-
piër Belaneh Densimo heeft
zondag onder het toeziend
oog van een enthousiast pu-
bliek (schattingen lopenrond
het half miljoen), de mara-
thon van Rotterdam gewon-
nen in de nieuwe officieuze

wereldrecordtijdvan 2 uur, 6
minuten en 49 seconden. Het
oude wereldrecord stond
sinds 20april 1985met 2.07,12
op naam van de Portugees
Carlos Lopes.

Ook de als tweede aankomen-
de Achmed Saleh uit Djibouti
bleef onder het oude wereldre-
cord van Lopes. Hij liep een tijd
van 2.07,07.

De Nederlander Marti tenKa-
te (se) voldeed aan de limiet van
2.12,00, die het NOC heeft ge-
steld voor deelneming aan de
Olympische Spelen van Seoul.
De andere Nederlander dievoor-
in eindigde, John Vermeule
(10e), kwam precies 42 seconden
te kort om een ticket voor Seoul
in ontvangst temogen nemen.

De beste damewerd de Chine-
se Xiao Hongyuan, die als 81e
over deeindstreep op deCoolsin-
gelkwam. Haar tijdwas 2.37,46.

De uitslagen:
Heren:
1. Belaneh Densimo (Eth):
1.06,49; 2. Achmed Saleh (Dji):
2.07,07; 3. Wodajo Bulti (Eth):
2.08,44; 4. Abebe Mekonnen
(Eth): 2.09,33; 5. Marti tenKate
(Ned): 2.11,49; 6. Kebede Balcha
(Eth): 2.12,04; 7. Toshihiro Shi-
butani (Jap): 2.12,18; 8. Omar
Aguilar (Chile): 2.12,19;9. Allan
Zachariassen (Den): 2.12,27; 10.
John Vermeule (Ned): 2.12,42.
Dames:
1. Xiao Hongyuan (Chi, 81e):
2.37,46; 2. Paradell (Spa, 281e):
2.51,20; 3. Statham (Eng, 295e):
2.51,54; 4. Vargas (Mcx, 474e):
2.58,38; 5. Tuchy (ler, 666e):
3.04,41.

MARTI TENKATE: voldaan
aanNOC-eisen voor Seoul ...

Hiddink: "PSV deed sportieveplicht" (1-1)
Roda JC ontmoet meer weerstand
dan verwacht van landskampioen

KERKRADE — In de jacht
op de zo fel begeerde punten
heeftRoda JCzondagmiddag
minder goede zaken gedaan
dande concurrenten rond de
rode streep. Roda JC moest
zich tevreden stellen met een
gelijkspel (1-1) tegenPSV, dat
al zaterdag, door de neder-
laag van Ajax, officieel kam-
pioen van Nederland werd.
De Limburgers overhandig-
den bloemen voor de wed-
strijd, die opnieuw niet werd
bijgewoond door een KNVB-
official. Maar Roda JCkreeg
van dekampioen meer weer-
werk dande andere degrada-
tie- kandidaten van de pseu-

do-topploegen Ajax en Feije-
noord.

"PSV deed", zei trainer Guus
Hiddink, "zijn sportieve plicht.
Als landskampioen kun jehet je
niet permiteren, zeker niet ten
opzichte van clubs in deproble-
men, er met de pet naar te
gooien."

WILSKRACHTBELOOND
De wilskracht werd beloond.

Zij schiepen zich debestekansen
via Raeven en Boerebach, die
beidenvrij voor hetPSV-doel op-
doken. Maar Van Breukelen
stond pal. Hij voorkwam ui-
teindelijk dat Roda JC de zege
pakte. In de slotfase wisselde
trainer Hiddink de licht gebles-
seerden Nielsen en Gillhaus
voor Koot en Yilmaz. "Zij zijn
woensdag weer beschikbaar",
voorspelde Hiddink.

"We hebben nog twee punten
nodig", meende Roda-coach Ja-
cobs."Én diezullen we danthuis
van FC Utrecht moetenpakken.
Vandaaghebben we moed geput
uit de bekerwinst op Willem 11.
Dit gelijkspel was verdiend."

Uitslagen en standen
van betaald voetbal

De uitslagen van de wed-
strijdeninhetbetaaldvoetbal
in Nederland van het afgelo-
pen weekeinde zijn:

Eredivisie:
RodaJC-PSV 1-1
AZ - FC Twente 2-0
Groningen - Utrecht 2-0
Haarlem -Den Haag 5-1
PEC Zwolle - Ajax 2-0
Willem II - Fortuna 1-1

Feijenoord - Volendam 1-2
Den Bosch -VW 0-0
Sparta - DS '79 uitg.
Eerste divisie:
NEC -Dc Graafschap 2-0
Wageningen - Cambuur 1-0
NAC - RKC 2-7
Emmen - Excelsior 0-1
MW-GA Eagles 0-0
Heracles - Telstar 1-4
Eindhoven - Veendam 0-0
Helmond Sport-RBC 0-2
Heerenveen - Vitèsse 3-0

De standen
Eredivisie:
I.PSV 3155(107-24)
2. Ajax 3146(71-36)
3. FC Twente 32 37 (57-39)
4. Feijenoord 29 35 (58-43)
S.VW 3235(40-34)
6. WillemII 3133(51-43)
7. Haarlem 32 33 (41-43)
8. Fortuna S. 3132(49-45)
9. Sparta 3130 (38-38)
10.FC Utrecht 30 29 (35-48)
11.FC Den Bosch 30 28 (38-44)
12. Volendam 3228(39-61)
13. FC Groningen 30 26(46-49)
U.RodaJC 32 26(39-60)
15. AZ 32 26(39-60)
16.PEC Zwolle 3125 (36-62)
17. FC Den Haag 2921 (45-59)
18. DS'79 3011(38-90)

Eerste divisie:
1.RKC 32 58 (94-28)
2.MW 3042(57-25)
3. Veendam 3042(54-33)
4. Graafschap 32 40 (50-35)
5. NEC 3036(61-42)
6. Eindhoven 3134(51-41)
7. RBC 3031(45-47)
8. Cambuur 3030(48-46 s

9. GA Eagles 3129(43-45)
10. Vitesse 3129(47-62)
11. Telstar 3127(47-61)
12.Excelsior 29 26 (32-37)
13. Wageningen 2^26(40-47)
14.Heerenveen 3126(43-47)
15. SW 3025(47-57)
16. NAC 30 23 (39-55)
17. Helmond Sp. 32 22(29-48)
18. Emmen 3121 (28-47)
19. Heracles 30 13 (26-78)

Verbijstering
Koeman en PSV

EINDHOVEN —De optimis-
tische stemming bij PSV vlak
voor debeslissende Europa cup-
wedstrijd tegen Real Madrid
heeft zaterdagmorgen in Zurich
eenknauw gekregen. De door de
tuchtcommissievan deEuropese
Voetbalunie opgelegde schor-
sing van drie Europa cup- duels
voor Ronald Koeman naar aan-
leidingvanzijnuitlatingen in de
april- editie van het maandblad
Sport International hebben in
Eindhoven tot verbijstering en
ongeloofgeleid.

De speler gaat tegen de zware
strafin beroep, maar het is twij-
felachtig ofde25-jarige interna-
tional woensdagtegen de Spaan-
se kampioen kan aantreden. De
Eindhovense clubleiding zal er
dekomende dagenallesaan doen
het beroep tegen de schorsing
voorwoensdag behandeld tekrij-
gen. Lukt dat niet, dan hoopt
PSV de beroepscommissie over
te halen tot opschorting van de
straf.

Reis gerust
met
CTC travel
tel: 616811

7616812gy 613200

AMIGOE 7

STARLETPANEL-VAN!
Een stuk ekonomischer voor alle bedrijven H -i 280 -die vaak ladingen moeten vervoeren s^ww-
van en naar drukke lokaties als . molor 130occ/
Punda en Otrabanda. „ n, j_|->_-B- _■■ benzine/4 cylinder
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Tel: 615644 m

Wegens renovatie
donderdag, vrijdag en zaterdag

GESLOTEN
Uw telefonischebestellingen worden gewoon uit-
gevoerd.
25 april zijn we weer tot Uw dienst.

samsam
Chobolobo Shopping Center - Salirïa

Tel.: 611522-611585
k d
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Veertig jaarRadulphus

Opera-gezelschap uit
Venezuela in CPA

WILLEMSTAD — In hetka-
der van het 40-jarig jubileum
van het Radulphus College
(RCi komt een Venezolaans
opera- gezelschapnaarCura-
cao om hier enkele uitvoerin-
gen te geven.

Met name Yvette Raveneau,
leerkracht .scheikunde, is de gro-
te motor achterdit gebeuren.Dit
schooljaar 1987-1988 is door de
directie van het Radulphus Col-
lege uitgeroepen tot Vor-
mingsjaar en de opera- uitvoe-
ringen komen hierin goed tot
hun recht. Niet alleen voor de
leerlingen en de leerkrachten
zullen deze avonden onvergete-
lijk zijn. maar ook voor de whole
Curacaose gemefn.ichap. zo
schrijft rif IK -directie in een
persbericht.

YjY zullen twee opera's worden
uitgevoerd: 'La Dirindina' van
Scarlatti en 'The old maid and
the thief van Menotti. Een kortt

inhoud:
- 'La Dirindina': een meisje
meent te kunnen zingen, krijgt
les van een oudere leraar, die op
haar verliefd wordt. Een jonge
kerel dient zich aan. die ook op
haar verliefd wordt.- 'The old maid and the thief:
Een charmante heer dient zich
aan bij een groepje dames die he-
lemaal weg raken van hem. Het
gerucht doet deronde dateen be-
hendige diefis ontsnapt.

Het Venezolaanse gezelschap,
dat op 20 april op Curacao arri-
veert, bestaat uit Suzanna Fran-
gi. Feo La Cruz. Irma Xiculescue
en Claudio Muskus. Zij worden
bijgestaan door Piti Mollema,
Frank Davelaar en Barbara
Newton, allen uit Curacao. Op
28 en 29april vinden devoorstel-

-1 i ngenplaats in Centro Pro Arte.
De eerste avond is de gala-avond.
De kaarten voor de beide opera's
kosten vijftien gulden.

Glansrol van Gullit

AC Milan nog twee
punten achter Napoli

ROME — De derde neder-
laagvan Napoliheeft despan-
ning in de Italiaanse serie A
teruggebracht.De landskam-
pioen ging zondag in Turijn
hard onderuit tegen Juven-
tus (3-1). AC Milan, metRuud
Gullit als uitblinker, halveer-
de de achterstand door in het
Olympisch stadionvan Rome
tegen AS toe te slaan (0-2).
Vier speeldagenvoor hetein-
de bedraagt het verschil tus-
sen beide rivalen twee pun-
ten. Op1 meistaan beide ploe-
gen in Napels tegenover el-
kaar.

Juventus, dateenbod van zes-
tien miljoen gulden heeft uitge-
bracht op Koeman, kwam tegen
Napoli sterkvoor de dag. Na ne-
gentienminuten opende oud- in-
ternational Cabrini de score (1-
-0). Lan Rush maakte na derust
duidelijk het scoren nog niet ge-
heel verleerd te zijn (2-0) en
bracht kort daarop Laudrup in
ideale stelling. DeDeen werdten
val gebracht, waarnaDe Agosti-
nivanafdestipraak schoot(3-0).

Pas acht minutenvoor tijd deed
Careca voor Napoli wat terug(3-
-1).Enkele minutenvoor het ein-
de kreeg Cabrini derode kaart
na het beledigen van
scheidsrechterPairetto. Mara-
dona speelde voorNapoli een on-
opvallendepartij.

HetprogrammavanACMilan
in deresterendevier wedstrijden
oogt zwaarder dan dat van con-
current Napoli. De Milanezen
ontmoeten achtereenvolgens
stadsgenoot Inter, Napoli (uit),
Juventus (thuis) en Como (uit).
Napoli gaat op bezoek bij Ver-
ona, ontvangt AC Milan, gaat
naar Fiorentina en sluit decom-
petitie thuisaftegen Sampdoria.
AIR CANADA had over het
boel<7 - »yö7 een nettowinst
van 45,7 miljoen Canadese dol-
lar vergeleken met een winst
van 40,4 miljoen dollar over
1986. In dat jaarwaren er bui-
tengewone batenvan 4,5 miljoen
dollar. Aan inkomstenkwam er
3,13 miljard dollar binnen. De
uitgavenbedroegen 3,03 miljard
dollar.

BIJBELS GETAL
Het isdetweede General Store

77 op Curacao. De eerste werd te
Zeelandia gebouwd in 1977.
Campman: "Zevenenzeventig is
een Bijbels getal. Het betekent:
één grootgeheel. Afkomstigvan:
in zeven dagen schiep God de
aarde...enzovoort".

Hij verklaart het succes van
'77' alsvolgt: "We vragenredelij-
ke prijzen. We motiveren het
personeel om één te worden met
dezaak. ledereen is bereid hard
te werken en iedereen wéét
waarvoor gewerkt wordt. Daar-
bij maakt de sociale doelstelling
van hetbedrijfheteenvoudiger".

Een groot deel van General
Store 77 gaat naar communi-
teits- projecten, onder andere
naar de stichting San Vicente
Paul, die een doorgangshuis be-
heert. Campman: "Daar komen
bijvoorbeeld drugs- verslaafden
terecht. Of als de politic niet
weet wat die met iemand aan
moet, dankan diepersoon in het
huis te Scharloo overnachten.
Het gaat eigenlijk om directe
hulpverlening".

BOUWVERGUNNING
Erwerken momenteel95 men-

sen bij de General Stores77. Ver-
moedelijk zal binnenkort het
personeelsbestand nog worden
uitgebreid. Campman denkt er
niet aan een derde zaak te ope-
nen: "Alsu eens wisthoeveel pro-
blemen we hebben gehad. Om
maar iets te noemen: we hebben

twee jaarmoeten wachten op de
bouw- vergunning. Dat wordt
danbevorderingvan investerin-
gen genoemd. Er waren zoveel
belemmeringen; dieontnemen je
wel de lust om nog meer te gaan
doen".

Hij zei, datvoor de tweede ves-
tiging van General Store 77 de
Jan Noorduynweg is gekozen,
omdathij vermoedt dat daarhet
drukste en grootste bevolkings-

centrum van Curasao ligt.
Campman: "Daar heb je de vier
grootste stem- bureaus. En het
achterland Banda Abao is be-
langrijk. Bovendien staan 'aan
diekantvan debrug' weinig gro-
te zaken".

Warenhuis met 2500 vierkante
meter verkoop-oppervlakte
WILLEMSTAD — Donder-

dag 28 april wordt General
Store 77 aan de Jan Noord-
uynweg officieel geopend:
een winkel- oppervlakte op
de begane grond van 2500
vierkante meter en een bo-
ven- verdieping van 300 vier-
kante meter waar meubels
verkocht worden en waar de
kantoren zijn ondergebracht.

Directeur Piet Campman:
"Geen minister of gezaghebber
verricht deopening. Ik wilde een
klant. Toen ben ik gaan naden-
ken: welke klant. En vervolgens
kwam ik bij mijn meesttypische
klanten terecht: deblinden. Heel
vaakkomen ze mijvertellen, dat
ze blij zijn wanneer ze weer een
nieuw artikel hebben gevonden.
Die reacties zijn zo verba-
zingwekkend, dat ik besloten
hebhen dezaak te laten openen.
Dat gebéurt innauw overlegmet
het bestuurvan Blindenzorg".

CONCURRENTIE
Campman is nietbang dathij

metzijn warenhuis 'dekleintjes'
beconcurreert: "Ik denk dat wij

een concurrent vormen voor de
middel- klasse zaken. Aan de
kleine buurt- zaken blijft altijd
behoefte bestaan. Maar men
moet zich realiseren, dat indien
men voor lage prijzen wilkopen,
dat dat alleen kan in een groot
warenhuis, omdat je dan in het
grootkunt inkopen. Dat scheelt
dan in de vrachtprijsen dat alles
werkt door inhetvoordeel van de
consument".

Zege voor Sta Maria Pirates
Indrukwekkende triple-play
van Alpha tegen Wild Cats

WILLEMSTAD— Het hoogtepunt van het weekeinde
in hetAA-klassebasebal was een 'tripleplay' vanAlpha
in de ontmoeting van zaterdagavond tegen Wild Cats /
Banco diCaribe. Niettegenstaande dit zeldzame, defen-
sieve hoogstandje moest Alpha de zege laten aan de te-
genstander. Catskwam vroeg opvoorsprong en haalde
uiteindelijk met 4-0 zijneerste seizoenoverwinning bin-
nen. De zondagochtend- wedstrijd leverde een overwin-
ningopvoorStaMariaPirates/ABC& WalléConstructi-
on, datpas indeslotfase de doorbraaknaareen 5-2 over-
winningkon forceren tegen Blue Hawks/Ray-O-Vac.

De shutout- overwinning, de
eerste van dit seizoen, had Cats
te danken aan kundig
pitcherswerk van nieuwkomer
Reinier Polinius, die weliswaar
enigemoeite hadmetzijn contro-
le en acht vrije lopen weggaf,
maar aan de anderekant de te-
genpartij niet verder liet komen
dan een tweetal honkslagen en
op kritieke momenten het hoofd
koel wist te houden. Hij werd pas
in de achtste inning met reeds
twee man uit vervangen door
Hector Francinet, die vier slag-
mensen op een rij uitschakelde
en zodoende de shut-out- zege
veilig stelde.

Cats startte sterk en produ-
ceerde in de eerste inning aldrie
van zijn vier punten met vier
honkslagen gecombineerd met
een misgreepvan hetAlpha-bin-
nenveld. Het vierde punt kwam
in de achtste inningtot stand op
een honkslag van Hensley Cha-
cuto, ook weer na een fout van
Alpha. In deze inningvolbracht
Alpha ook zijn 'tripleplay'
dankzij een bliksemsnelle actie
van shortstop Elio Kirindongo.

Deze ving een grondbal van
Nato Anastagasti goed op, tikte

zelfhettweede honk,wierp naar
Edson la Cruz op heteerste honk
die meteen doorspeelde naar
achtervanger Lucho de Windt,
dieruim degelegenheid had om
de aanstormende Swendley
Kleinmoedig uit te tikken voor
'out'nummer drie.Behalve deze
'tripleplay' werden er nog vier
'doubleplays' geregistreerd
(twee aan beide kanten).

De eindcijfers waren alsvolgt:
4-8-3 voor Cats en 0-2-4 voor
Alpha. Verliezende werper was
Cedric Martha die zich na een
zwak begin prachtig herstelde
en vanaf detweede tot en met de
zesde inning telkens het mini-
mumvan drie slagmensen(in de
zesde dankzij een 'doubleplay'
van zijn teamgenoten) aan beurt
liet komen. Martha werd in de
negende inning vervangen door
OtwinPieternella.

ILLUSIE
Ofschoon met slechts een mi-

nimale voorsprong mocht Blue
Hawks gistermorgen lang de il-
lusie koesteren zijn tweede sei-
zoen- overwinning tekunnen be-
halen. De zege ontglipte hen
echter in de slotfase mede door-

dat de wissel voor pitcher Roys-
tonTrivania te langopzich heeft
latenwachten.Devanafdetwee-
de inninggenomenen met deno-
dige moeite verdedigde 2-1 voor-
sprong — in de zesde en zevende
inningkon men Pirates met heel
veel geluk nogvan scoren afhou-
den— veranderde in de achtste
in één klap in een 2-5
achterstand.

Het feit, dat linkervelder Per-
cey Meulens in de zesde inning
slechts dankzij een sensationele
'catch' kon verhinderen dat een
verre slagvan Alvaro Ascencion
over de afrastering vloog, had ...
een teken moeten zijn voor de
technische leiding van Blue
Hawks om in te grijpen. Men liet
weliswaar Henry Granger al-
vast opwarmen, maar zette hem
in toen de schade al onherstel-
baarwas.

HOMERUN
Privania opende namelijk de

achtste slagbeurt van Pirates
met een vrije loop (aan Ron Ste-
wart) en stond daarna honksla-
gentoevan HaroldMariaenNel-
ly Jacobawaardoor de stand 2-2
werd. Nóg trad detechnische lei-
dingvan Hawks niet inactie.De
eerstvolgende batter, Ascenci-
on, nam deze keer zijn kans wel
waar enknalde hoog en ver voor
zijn tweede seizoenhomerun en
een 5-2 voorsprong voor zijn
ploeg. Dat is ook de eindstand
van dewedstrijd geworden.

De eindcijfers waren: 5-6-1
voor Pirates en 2-7-1 voor
Hawks. Richinel Isabella eindig-
de als winnende werper. Hij
wierp vanafdetweede inning.

De competitiewordtvanavond
voortgezet met dewedstrijd tus-
sen Sorpresa en StaRosa Indi-
ans. Sorpresa verloor zijn eerste
wedstrijd met 1-3vanAlpha, ter-
wijl Indians Cats met 6-3 over-
troefde.

Gestolen spullen
thuis opgeslagen

WILLEMSTAD—TeJanLuis
is de 32- jarigeR.H. aangehou-
denin zijn woning.Hij wordt er-
van verdacht een windbuks en
een zaag- machine te hebben ge-
stolen.De spullen werdenaan de
man getoond, die enkele dagen
geleden aangifte van diefstal
hadgedaan. Hijherkende zijnei-
gendommen. H. is ingesloten. De
recherche onderzoekt of hij nog
meer inbrakenheeft gepleegd.

HET AMERIKAANSE concern
Westinghouse Electric heeft in
het eerste kwartaal een netto-
winst geboekt van 168,5miljoen
dollar tegen 148,1 miljoen dollar
in dezelfdeperiode van 1987.De
omzetsteegvan2,4B tot2,75 mil-
jarddollar.

Ingezonden

Werkman (2)
BIJNA VIJF JAAR na dato
meldt de heerWerkman in Ulti-
mo Noticia (13 april), dat op de
Dr Albert Schweitzer ba-
sisschool het racisme wordt ge-
stimuleerd door het hoofd der
school.

De heerWerkman was als ou-
der in het geheel nietbetrokken
bij de school. Zijn zoon werd eind
1983 in deeerste klas geplaatst.
Vermoedelijk vanwege het ad-
vies van het schoolhoofd, het
kind te plaatsen op een school
voor speciaal onderwijs, werd
zijn zoon drie maanden later
weer van school gehaald.

Het isbetreurenswaardig, dat
de heer Werkman dezogenaam-
de verkeerde wantoestanden
nietvijfjaargeleden meldde aan
de daartoe geëigende instantie:
hetSchoolbestuurvan deVPCO.
Nog vreemder is, dat de heer
Werkmanzich nu opeensdeze zo-
genaamde wantoestanden her-
innert en beweert, dat de Albert
Schweitzerschool deze zeer be-
denkelijke praktijken vanracis-
me en apartheid niet alleen
praktizeert, maar zelfs dekinde-
ren aanleert.

De zeer grievende opmerkin-
gen van de heer Werkman aan
het advies van het schoolhoofd
zijn geheel voor zijn rekening.
Redacties van blaadjes als Ulti-
mo Noticia dienen zich diep te
schamen voor het verspreiden
vanreactionaire uitsprakenvan
de heer Werkman. Zij zouden
zich beter eens kunnen verdie-
pen in de betekenis van journa-
listiek en de morele, ethische
verantwoordelijkheden van de
media in een gemeenschap.

Het is helaas geheel aan de
heer Werkman voorbij gegaan,
waarhetProtestants Christelijk
Onderwijs op Curagao voor
staat. Waarschijnlijk is hij ge-
heel onbekend met degeen naar
wie de school is genoemd. Dr Al-
bertSchweitzer, een man diezijn
hele leven aan de minderbedeel-
de zieken in Afrika zijn beste
krachten heeft gegeven en per-
soonlijk toestond, dat zijn naam
op ons schoolcomplex gebruikt
mocht worden.

De VPCO en haar scholen zul-
len in ieder geval Dr Albert
Schweitzer steeds ter voorbeeld
stellen voor het protestants
christelijk onderwijs. Het
schoolbestuur van de VPCO be-
treurt ten zeerste de roekeloze
onwaarheden van de heer
Werkman, maar nog erger de
sensationele berichtgeving van
de Ultimo Noticia, die niet eens
de ethische verantwoordelijk-
heid heeftom dezeinformatie na
te trekken en overgaat tot klak-
keloze publicatie, om zich straks
natuurlijk te verschuilen achter
dezogeliefde 'persvrijheid.

'Persvrijheid', een democra-
tisch recht wat de laatste tijd op
schandelijke wijze wordt ver-
kracht, door maar alles te pu-
bliceren, wat de sensatiepers
goedkan verkopen.

Mediaook u heeft verantwoor-
dingaf te leggen aan onze Cura-
caose gemeenschap. Dit soort
praktijken bevordert zeer zeker
niet het volwassen worden van
onze media en hun gemeende
goede reputatie in de Neder-
landse Antillen noch in het bui-
tenland.

Bestuur Verenigingvoor Pro-
testants Christelijk Onderwijs,

A.J.E. KUSTERS
" voorzitter

ZATERDAG
NationalLeague:
Pittsburgh Pirates - Chicago
Cubs 4-0, Montreal Expos - Phi-
ladelphia Phillies 2-1 (10 in-
nings), NewYorkMets - StLouis
Cardinals 6-4, Cincinnati Reds -
Houston Astros 8-2,Los Angeles
Dodgers - Atlanta Braves 7-4,
San Diego Padres - SanFranci-
sco Giants 2-1.

American League:
Texas Rangers — Boston Red
Sox 2-0, Milwaukee Brewers -
New Vork Yankees 9-2, Cleve-
land Indians - Baltimore Orioles
1-0 (11 innings^, Seattle Mari-
ners - CaliforniaAngels 7-6, Chi-
cago White Sox- Oakland Athle-
tics 5-1, Detroit Tigers - Kansas
City Royals 4-2, Minnesota
Twins - Toronto Blue Jays 3-2.

ZONDAG
NationalLeague:
Pittsburgh Pirates - Chicago
Cubs 12-7,Montreal Expos - Phi-
ladelphia Phillies 5-2,New York
Mets - St Louis Cardinals 3-2,
Houston Astros - Cincinnati
Reds 5-3, Atlanta Braves - Los
Angeles Dodgers 3-1, San Fran-
cisco Giants - San Diego Padres
9-4.

AmericanLeague:
Boston Red Sox -Texas Rangers
15-2, Milwaukee Brewers - Netf
York Yankees6-3, Cleveland In-
dians - Baltimore Orioles 4-1»
CaliforniaAngels-SeattleMari-
ners 7-4, Chicago White Sox '
Oakland Athletics 7
Tigers -Kansas CityRoyals 8-6»
Toronto Blue Jays - Minnesota
Twins 2-0.
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Volgende week opening General Store 77

IlilJlliJ WHEN IN MIAMI COME SEE US DURING |M]|fll%WglMC\ OUR GREATEST SALE EVER! IMIIif 1'I OWjB/J DIRECT FROM THE MANUFACTURER TO YOUpilllM
|1k50% *0 '** S * LARGEST INVENTORY IN MIAMI * [ Bff/iVG THIS Tnlt

W*^- O* <-^L * 1000 SOF PAIRS IN STOCK * I M AnniT, 1ISB^cikpreMJS w,THINONEWEEKDEUVERYONCUSTOMORDERS * MINI V JO%nio«''°Wtfe^SBS) - ANTIQUE SATINS - BUMmV^J^jJ
SVSHWtB*H^Q)NWL/ 35 DecorativeColors MI.Tk.Bn..MmiC^ li*"ij^^T/ 144"x95"-$109.95 IVIIWffW°m| IM|^
'i^fttS " finest Matching Sheers on the Market "35 Fashion Prints 6 colors^White, Ivory Tan ÏÏx>&Êkills; A " Double 4" Bottom-Hem Standard Fullness 96" Wide (8') 95" Long o^ch Grey MaJvJ" BvS^Jt
wIIOPI 1 SOLID COLORS AND PRINTS! MUST SEE TO BELIEVE! TOP QUALITY AT LOW PRICESI | 36'^ x 37„ $13 fl tt_
:l ratlin -«

Special Consideration given to our Caribbean customers. 52" x 49" $20 JPJMliltlM THE DRAPERY EXCHANGE £ ! ? IMfifl lllliliitllli'jlv Hialeah " Main Showroom & Factory CutlerRidge i^m K?fllBmiv?llIwiiraWrHr 351 W. 21 Street / (305) 885-5318 18848S. Dixie Hwy. / (305) 238-3783 y/S4 ■ iMast«co,dvl ftplMPltlbfl«WWVT SALES REPRESENTATIVE NEEDED IN YOUR AREA. PLEASE CALL OR WRITE US FOR MORE INFORMATION. SEND RESUME. 'BOOHS SH Pw9

8



VEEL SLACHTOFFERS DOOR MALARIA IN SURINAME
Nederlandse artsen ook bij Franse actie betrokken

AMI blijft medische hulp
verlenen in Langetabbetje

PARIJS—"Voor debosne-gers in Suriname iser tot dus-verrenietsveranderd ofgere-
geld, ook al zijn de botsingen
tussen Junglecommando ende troepen van legerleider
Bouterse de laatste maanden
aanzienlijk verminderd.
Daarom is het voorlopig nog
nodig datwe er blijven".

Dit hebben de Franse artsenJean-Frangois Bittighoffer en
Dominique de Lignieres giste-
ren verteld in Parijs na hun te-
fugkeer uit Suriname. Zij zijn in
net kader van de medische
hulpverlenings- organisatie Ai-
de Medicale Internationale(AMI) vier maanden in Langa-
tabbetje geweest: deenigeartsen
jn dat deel van Suriname. Voorhet eerst zijn deFranse vrijwilli-gers daar nu vervangen doortwee Nederlandse artsen. De or-
ganisatie is sinds oktober 1986
werkzaam in Suriname, toen
Brunswijk erom had gevraagd.
Alle bestaande medische instel-ingen, ziekenhuizen en
hulpposten in het door hem ge-
controleerde gebied waren toen
verlaten.

VEEL MALARIA
In de vier maanden van hun

verblijf in Suriname hebben de
artsen gemiddeld 25 tot dertig
ernstige gevallen per daggehad.
Jntotaal nebben ze driemaal oor-
jogsgewondenbehandeld met
kogelwonden, van wie er één
ernstig aan toe was.

Een van de veelvuldigst voor-komende ziektenin het gebied iseen uiterstgevaarlijke, soms do-
delijkevorm van malaria, aldus
"ittighoffer. Zij treft vooral
"nensen in deregio die daar nietaltijd hebben gewoond, zoals een
oeel van de aanhang van

Brunswijk. Zij blijken er uiterst
gevoelig voor. Kinine blijkt bij
deze vorm van malaria nauwe-
lijks uitwerking te hebben.
Naast de overval voorkomende
ziekten komener allerlei huidin-
fecties voor, aldus De Lignieres.
De twee artsen hebben voorts
veel kinderen behandeld, met
name wegens voedings- proble-
men en uitdroging.

Een gewelddadig probleem,
vertelden zij, is voorts het vol-
strektgebrek aantandartsen.Er
is er nietéén. De enige oplossing
is om dan iemand maar naar de
enige, dure, tandarts in Saint
Laurent in Frans-Guyana te
sturen.

GEEN VERANDERING
Voor hetbeginvan het conflict

Bouterse- Brunswijk in 1986be-
stond in Suriname een prima
medische infrastructuur, aldus
dr De Lignieres. "We hebben
sindsdien een tijd vervangen,
want er was niemand meer". In
totaal hebben nu vijftien artsen
van AMI elkaar afgelost. Vol-
gens de Franse artsen ziethet er
niet naar uit, dat in de situatie
voorlopig veranderingkomt.

Vandaar dat de organisatie,
die zich tevens bezighoudt met
deopleiding van verpleegkundi-
gen ter plaatse, Suriname ook op
haar urgentielijst houdt. Vorig
jaaris een actie in Nederland ge-
voerd om Nederlandse vrijwilli-
gers voor AMI in Suriname aan
te trekken. "Dat heeft grootsuc-
ces gehad", aldusdr Michel Bon-
not van AMI desgevraagd in Pa-
rijs. "In totaal hebben we meer
dan zeventig aanmeldingen ge-
had van artsen die vrijwillig en
zonder salaris enkele maanden
naar Suriname wilden. Ui-
teindelijk hebben we er tien uit-
gezocht en op de lijst gezet voor

dekomende periode.
Aanvankelijk wasAMI behal-

ve in oost-Suriname ook
werkzaam in het gebied van Sa-
ramacca. Na debeschieting van
een vliegtuig van deorganisatie
mettien tonrijst alsvoedselhulp
isdepost in deregio van GranRio
gesloten. "Het werd te gevaar-
lijk", aldus Bonnot. Artsen van
de organisatie zijn toen oogge-
tuigen geweest van de massa-
moord op36 mensen, meestvrou-
wen enkinderen, in Moiwana en
Savanna en hebben daarook als
eersten gewag van gemaakt.

AMI werkt in Suriname op ba-
sis van giften. Tweemaal heeft
Bonnot tot dusverre gevraagd
om subsidie aan de Nederlandse
regering. Zij is hem geweigerd.
Hij wil opnieuw vragen om een
bijdrage na de uitlating van mi-
nister Bukman van Ontwikke-
lings- samenwerking onlangs.

middelen vrij te maken voor ur-
gente hulpverlening. Bonnot
hoopt daar deze keer meerkans
op te maken, omdat nu Neder-landse artsen in AMI-kader in
Surinamewerkzaam zijn. De or-
ganisatie is bovendien de enige— behalve een arts van een Ne-
derlands zendingsgenootschap
dieeen maandin hetgebiedis te-
ruggekeerd — die de medische
zorg in het gebied waarborgt.

AMI is in Frankrijkeen van de
drie grote internationale me-
dische hulporganisaties. Per
jaargaaner in AMI- kader onge-
veer honderd artsen alsvrijwilli-
gernaar alle windstreken van de
aardewaar dringend hulp nodig
is. Een van die artsen, Philippe
Augoyard, kwam in 1983 in het
nieuwsnadat de Sovjets hem ar-
resteerden in Afghanistan. Hij
zat er vijf maanden in de gevan-
genisen werd toen vrijgelaten.

Burgemeester van Tilburg

Schijn-procedure rond
benoeming van Brokx

TILBURG —Niet zozeer de
benoeming van oud-
staatssecretaris Brokx tot
burgemeester lijkt Tilburg
2waar op de maag te liggen,
"Haar wel de uitlatingen van
PremierLubbers overhetfeit,
datBrokx niet voorkomt op
de lijst die de vertrouwens-
commissie heeft opgesteldover potentiële kandidatenyoor diefunctie, waarmee hij
de vertrouwelijkheid van de
commissie heeft doorbroken.

"Uitermate betreurenswaar-dig, dat premier Lubbers het
werk van de vertrouwens- com-
missie heeft geschaad", aldusVVD- fractievoorzitter, ir L.ktok, en lid van devertrouwens-
commissie dieafgelopen dinsdagoe commissarisvan dekoningin,
ttouben, de lijst met namen be-z°rgdewaarop dievan Brokx dus
olltbrak. "Amper drie dagen la-
ter is debenoemingvanBrokx al
bekend. Het zou interessant zijnte

>;Weten hoe dat precies gegaan. Rond debenoemingvan Brokxls volgens Stok sprake geweest
*&n een schijnprocedure: DenWaag heeft vanaf het begin de
j&akgefrustreerd doordat Lub-
"ers in het begin de procedure

commentaar beïnvloedde.
Andere vertrouwens- commis-

in het land hoevenzich over
vertrouwelijkheid geen zor-

gen meer temaken. Dat heeft de
*aak rond de benoeming in Til-
burg Wei duidelijk gemaakt, al-
dUsStok.

LINKS AKKOORD
~UnksAkkoord, die alvroegtij-
aig besloot niet in de vertrou-

commissie zitting te ne-men, spreekt over "het droppen
Janiemand diemen inhetlande-uJkcircuitkwijt wilde. Debelan-gen van Tilburg worden vol-
trekt niet serieus genomen.Dat
fi'okx isbenoemd, maakteens te
«teer duidelijk dat de gehele zo-
genoemde inspraakprocedureeen wassen neus is".. Volgens F. Greve van Linksj^kkoord is door de commissie°Urgemeester mr D.C.B. Bur-gers van Rosmalen als de meest

kandidaat bij de com-missaris van de koningin voor-
sedragen. Volgens hem zou Bur-gers selfs als enige op de voor-,^ht hebben gestaan. Burgers
«eifbevestigt tehebben gesollici-
£*rdvoor defunctie. "Ik hebzelfX°k gehoord, dat ik als enige opevoordracht stond naar decom-jjussarisvan dekoningin. Maarwens Brokx alle goeds in zijnmeuwe functie.
4 *»et kabinet heeft vrijdag deJarige drs J.H.H. Mans

voorgedragen als burge-

meester vanKerkrade als opvol-
gervan mrJ.G. Smeets. Mans is
thans eerste burger van
Meerssen (ruim 20.000 inwo-
ners). In Kerkrade krijgt Mans
een 53.000 burgers onder zijn
hoede. Hij was onder meer we-
thouder van Breda en lid van
Provinciale Staten van Lim-
burg.

BenoemingBrokx
Kritiek Kamer
op openheid
van Lubbers

HILVERSUM — De loslip-
pigheid van premierLubbers
over de procudure rond de
benoeming van Brokx tot
burgemeester van Tilburg is
nietgoed gevallenby CDAen
WD.
Vice- fractie- voorzitter Her-
mans van de WD zei zaterdag
het "op zijn zachtst gezegd
merkwaardig" te vinden dat
Lubbers de vertrouwelijkheid
van de voordracht van de ver-
trouwens- commissie uit de Til-
burgseraad niet inachtheeftge-
nomen. De premier zei vrijdag
datBrokx op dat lijstje nietvoor-
kwam. "Het was zorgvuldiger
geweest die opmerking niet te
maken", vindt Hermans.

Van der Sanden(CDA)zei ook
" nietzo gelukkig" tezijnmethet
optreden van de premier. "Lub-
bersheeftblijkbaartegenover de
pers zijn zwijgzaamheid over af-
schaffing van de WIR willen
compenseren.

De PvdA- er Meijer vindt de
procedure voor Tilburg een
"schijnvertoning". Lubbers en
Van Dijk hebben volgens hem
heel wat uit te leggen tegenover
het Tilburgse CDA. "Het vol-
strekt ter zijde schuiven van de
vertrouwens- commissie kan
niet. Dan had vanaf het begin
maar duidelijk gesteld moeten
worden, dat Brokx het hoe dan
ook moest worden", meent
Meijer.

De D6- fractie in de Tweede
Kamer wil volgende week een
spoeddebat met premier Lub-
bers en minister Van Dijk (Bin-
nenlandse zaken) over de gang
van zaken rond de voordracht
vanoud- staats- secretarisBrokx
voor benoeming tot burgemees-
ter van Tilburg.

Kohnstamm heeft op zijn
zachtst gezegd "het bange ver-
moeden dat het advies van de
vertrouwens- commissie niet
zorgvuldig is bekeken en dat de
commissie dus voor piet snot
heeft gewerkt".

Echtscheiding JaimeLusinchi bevestigd

Aartsbisdom Merida
noemt het schandaal

MERIDA — Het aartsbis-
dom Merida in Venezuela
heeft een felle verklaring uit-
gegeven naar aanleidingvan
het echtscheidings- vonnis
dat een hoofdstedelijk hof
heeft uitgesproken in het
voordeel van president Jaime
Lusinchi. Diens echtgenote
heeft aangekondigd in be-
roep te gaan tegen ditvonnis.

Op de gerechtelijke uitspraak
waarbij het huwelijk tussen Jai-
me Lusinchi en zijn echtgenote
Gladys Castillo deLusinchi ont-
bonden werd kwam van katho-
liek kerkelijke zijde behalve in
Merida geen officiële reactie. De
verhoudingtussenkerk en staat
in Venezuela is over het alge-
meen goed.

VOORBEELD
Volgens de aartsbisschop van

Merida ishet "een schandaal"en
geeft de president een "slecht
voorbeeld". Ook heeft deverkla-
ring het over "een harde slag
voor hetgezinals instelling". Ge-
wezen wordt op het feit dat het
tot nu toe nog niet is voorgeko-
men dat het huwelijk van een
president in Venezuela uitloopt
op echtscheiding. Het aartsbis-
dom Merida meent dat depresi-
dent als eerste burger een voor-
beeld moet geven van goed bur-
gerschap.

Meteen meerderheidvantwee
tegen één besloot het hof tot

echtscheiding. Daarom was
ruim eenjaar geleden gevraagd
door president Jaime Lusinchi
en wel op grond onder meervan
kwaadwillige verlating. Dit was
dangebeurdnadatJaimeen Gla-dys Lusinschi veertig jaar met
elkaar getrouwd geweestwaren.
Sinds kort wordt depresident op
buitenlandse reizen en bij offi-
ciële staats- aangelegenheden
vergezeld van zijn particuliere
secretaresse Blanca Ibanez.
ONREGELMATIGHEDEN
MevrouwLusinchi en haar vijf

kinderen hebben sinds de
echtscheidings- procedure begon
hun intrek genomen in depresi-
dentiele woning in Caracas, ter-
wijl Lusinchi huist in hetpresi-
dentiele paleis Miraflores. Gla-
dys Castillo de Lusinchi heeft
zich vanaf het begin tegen de
echtscheiding verzet. Zij heeft
daarbij verschillende malen ge-
wezen op hetfeit dat er onregel-
matigheden gebeurdzijn in de
procedure, kennelijk omdat het
gaatom depresident.

Ook klaagde zij erover dat
haar meningwerd stilgezwegen
dooreen groot deel van de Vene-
zolaanse pers, daartoekennelijk
onder druk gezet van hoger
hand. Via haar advocaten heeft
zij latenweten niet teberustenin
hetvonnis en in beroep te gaan.
Onder meerzou derechter diete-
gen echtscheiding stemde het
vonnisniethebben ondertekend.

The Dreyfus Intercontinental InvestmentFund N.V.
NOTICE OFANNUAL GENERALMEETING

Notice is herebygiventhat theAnnualGeneral Meeting ofThe Dreyfus Intercontinental InvestmentFund N.V.(the
"Fund") has beencalledbytheManagementandwilltakeplace at theregistered officeoftheFund, De Ruyterkade
62, Wiilemstad, Curagao, NetherlandsAntilleson May 12,1988 at 11 :00o'clock in the forenoon. Stockholdersof
record at the close of business on Tuesday, March 22,1988 will be entitled toreceive notice of and to vote at the
meeting.

AGENDA
1. Consideration ofthe declarationofa dividendof $.12 pershare to Stockholders ofrecord on May27,

1988.
2. Approval ofFinancial Statements for the fiscal year endedAugust 31,1987.
3. Reduction oftheFund's authorized capital from 600,000 to500,000 shares. (See ExhibitAonForm of

Proxy for discussion.)
4. Thetransactionofsuch otherbusinessas mayproperlycome beforethe meeting,oranyadjournment

or adjournmentsthereof.
The foregoing items maybe approvedbya majorityofthe sharescaston eachitem. TheAnnualReport ofthe Fund
containing the Financial Statements for the fiscal year ended August 31,1987 has already been mailed to 'Stockholders, and copiesmay be obtained uponrequest from theprincipal officeofThe Dreyfus Intercontinental
Investment Fund N.V., Post Office Box N3712, Nassau, N.P., Bahama Islands or from the officesof thePaying
Agents listed on thereverse sidehereof, withoutcost tothe Stockholder.
Holdersof bearer shareswill be admitted tothe meetinguponpresentationof theirCertificatesorpresentation of a
voucherwhich may be obtained from any of the Paying Agents.
Holders of bearershares may vote by proxy by mailingaform of proxy and a voucherobtained from one of the
Paying Agents to Mr. JohnBuchanan, TheDreyfus Intercontinental Investment Fund N.V., c/oRoyWest Trust
Corporation (Bahamas) Limited, Mutual Funds Department, P.O. Box N7785, Nassau, N.P., Bahama Islands.
The form of proxy and voucher must bereceived by Mr.Buchanan by May 11,1988 to be voted at the meeting.
The Custodians of the Fund areThe Bank of NewYork, 90 WashingtonStreet, NewYork, New York, U.S.A. and
RoyWest Trust Corporation (Bahamas) Limited. All inquiries should be directed to RoyWestTrust Corporation
(Bahamas) Limited, Mutual Funds Department, P.O. Box N7785, Nassau, N.P.,Bahama Islands. Inquiries may
also be directedto Dreyfus GmbH,Maximilianstrasse 24, D-8000, Munich 22,West Germany.Tel.: 089/220702.
Telex 5/29392

(sgd.) BOWLING GREEN COMPANY LIMITED
Managing Director
By Daniel C. Maclean, Vice President

PAYING AGENTS FOR THE DREYFUS INTERCONTINENTAL INVESTMENT FUND N.V.
RoyWest TrustCorporation(Bahamas) Banque Internationale a Luxembourg

Limited 2,Boulevard Royal
MutualFunds Department Luxembourg-Ville,Luxembourg 2205
P.0.80xN7785
Nassau, N.P., Bahama Islands
Deutsche Bank AG Morgan Grenfell & Co. Limited
Grosse Gallusstrasse 10-14 23 GreatWinchester Street
6Frankfurt/Main 1 London E.C. 2P., 2A.X.
WestGermany England
Diese Einladung zur Japhreshauptversammlungdes The Dreyfus Intercontinental Investment Fund N.V., das
beigefuegte Stimmrechtsermaechtigungsformular, sowie Jahres — und Halbjahresberichte koennen in
deutscherSpracheangefordertwerdenbeiDreyfus GmbH,D-8000, Miinchen22, Maximilianstrasse24,Tel.: 089
/220702. Telex 5/29392.
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In Memoriam
DJABIERNE ATARDI nos a
despedi pa semper diAmaryl-
lis Hernandez. Durante mas
di nwebe anja nos a traha
huntu. Tur mainta, nos taba-
ta jamaotro bon diaku e spe-
ransa pa atardi ora sera e dia
di trabou, nos por despedi di
otro. Hopi bia, trabou tabata
kwé di tal forma ku al fin al
kabo tabata mas regla ku ek-
sepshon ku atardi ora dia sera
apenasnos abisa otro ajo. Sin
embargo nos no tabata hasi
muchu kaso, pasobra nos ta-
bata sigurku nos taweta otro
su manisé.

Amaryllis,
Diarason mainta, ora nos

hospital tabata den kandela
ditrabou, silensiosamenteb'a
bai laga nos. Bo no tabata tin
chenspa jamanos ajó.

E bia aki sibo despedida ta
duru i pa nos ku a traha tur
dia serka diotro e ta hasihopi
dolópasobra, kontrali na ture
otro bianan, awor nos sa ku lo
no tin majan ni otro majan.
Nos doló lofria i nos takonfor-
ma siguraworku nos saku bo
doló a pasa pa semper.

Mi pensamentunan a keda
dwalu, dia tras diapa buskae
palabranan di masadekwé pa
marka e 27anjaku b'a dedika
na nos hospital. Mabin reali-
sa mimes,kupalabrap'abo no
i-ahata diDrome importansha

semper ta hecho tabata kon-
ta. Trabou tabata promé, tur
otrokos tasigidespwes.Medi-
okresidat no tabata aparese
den bo dikshonario di bida.
Bon, tabata akseptabel, pero
perfekshon tabata bofin.

Dia den, diafó ba lucha p'e-
saki, semperkv mesun sonri-
saribakokara. Nimalbeis, ni
e miles di telefonan i e sente-
nares di diferente karakter-
nan kv bo mester a soporta,
nunkapor akitabo foi skil.

Hasta ora, sm nos tabata
sa, jakaba enfermedattabata
kome na bo salü, bakeda mes
vnfirme i korekto, atendien-
do vn i turku mes vnkarinjo,
pasenshi i serinidat. Huntu
kv vn respet indiskutibel pa
bo trabou, tur e kalidatnan
aki tabata ankra den vn or-
guyo profeshonal i vn digni-
datkv abotabataraja dinatu-
ralesa.

Amaryllis,
Trahakv bo pamas dinwe-

be anja tabata vn honor. Na
nomber di nos turku a traha
hopi serékv bo vn dankieter-
no. Nos ta uni nos forsa men-
tal ipidi Dios paguiabo alma
riba ekaminda dipas i tranki-
lidat.

Korsow, 18 di aprèl 1988,
DRIVANR.A.ASJES

Resolutie naarBestuurscollege
Ouder-commissie Stuyvesant
protest tegen veranderingen

WILLEMSTAD— De ou-
dercommissie van het Peter
Stuyvesant College (PSC)
protesteert fel tegen de on-
derwijs- veranderingen zoals
opgenomenin deonlangsver-
schenenonderwijsnota. Deze
veranderingen zouden
schadelijkzijn voor debelan-
gen van de schoolkinderen.
Tijdens een gisteren gehou-
den bijzondere ledenver-
gadering isbesloten een com-
missie samen te stellen die
met hetBestuurscollege gaat
praten over deze onderwijs-
nota 'Ensenansa di ananan
nobenta'. Tevens heeft de ou-
dercommissiehaarbezwaren
vastgelegd in eenresolutie en
deze gestuurd naar het Be-
stuurscollege, het Departe-
mentvan Onderwijs, en de Si-
tek. Deresolutie is doorbijna
alle vierhonderd aanwezigen
ondertekend.

Op de vergadering waren on-
geveer vierhonderd ouders, 80
leerlingen, enkele leerkrachten
en J.A. Bloem van het Departe-
ment van Onderwijs aanwezig.
Voorzitter Michael Ellis bracht
naar voren, dat de lijvige onder-
wijsnota van 230 pagina's van
gedeputeerde Angel Salsbach
een uitmuntend overzicht geeft
van de huidige problemen van
het onderwijs op Curasao. "Een
draaiboek makenvoor eenbezui-
nigings- actie in een tijd dat het
onderwijs zich ineen dalbevindt
en duseigenlijk vraagt om nieu-
we investeringen, is een onmo-
gelijke zaak", aldus voorzitter
Ellis.

DEKAAN
Jeanne Henriquez, dekaan

van het PSC, sprak haar vrees
uit over het verdwijnen van de
persoonlijke begeleiding van
studenten voor wat betreft pak-
ket en vervolg- studie keuze als

de voorgestelde veranderingen
doorgevoerd worden. In denieu-
we opzet zoals voorgesteld in de
beleidsnota, zal er namelijk één
dekaankomen voor de drie mid-
delbare scholen gezamenlijk.
Deze dekaanzal elke school een-
maal per week bezoeken. De de-
kaan- nieuwe stijlzal maximaal
tien leerlingen perweekkunnen
helpen. Alleen op hetPSC alleen
al zijn 930 leerlingen. "Vanper-
soonlijke hulpenbijstandbij pro-
blemen of op sociaal/educatief
terrein zal dan ook geen sprake
meerkunnen zijn", aldus Henri-
quez.

Rector I. Getrouw schetste de
negatieve gevolgen op het mid-
delbaaronderwijs, alsmen 35tot
39 leerlingen in één klas zou
stoppen: "Onrust, meer lawaai,
minder beurten per leerling,
aanslag op hetconcentratie- ver-
mogen van zowel leerkracht als
leerling en het onverbiddelijk
onderuit gaan van minder be-
gaafde leerlingen."Omhetmini-
mum van 35 leerlingen te halen,
zal er in de toekomst mogelijk
ook met leerlingen 'geschoven'
worden van deene schoolnaar de
andere. Met de problemen die
zich bij school- wisseling voor-
doen, hebben de opstellers van
het rapport geen rekening ge-
houden. Getrouw noemde in dit
opzicht ondermeer het verschil
in boeken, onderwijs- systeem,
godsdienstige grondslag en het
vervoer naar de school.

VAKKENPAKKET
De beleidsnota stelt verder

voor dater een aantal verplichte
vakken komen. De scholenkun-
nen dan niet meer alle vakken-
pakketten aan deleeringenaan-
bieden. Uitvoering van ditpunt
stuit volgens Getrouw op prak-
tische problemen. "Bij de over-
gang van onderbouw naar bo-
venbouw zal, afhankelijk van
het gekozen pakket, de leerling
het risico lopen naar een andere
school temoetengaan. Wijziging
vaneen pakket houdt dantevens
een tussentijdse verandering
van school in", aldusGetrouw.

De mentorenGodfrieden Han-
sen wezen op de negatieve in-
vloed op het onderwijs door de
taakverzwaring van de
leerkrachten zoals deze in debe-
leidsnota is weergegeven. Een
volle dagtaak van 27 uur per
weekkomt danneer op41 uurar-
beid vanwege nakijkwerk, het
opstellen van proefwerken, ad-
ministratie en persoonlijke be-
geleiding van zwakkere leerlin-
gen.Door verhoging vanhet mi-
nimaal aantal vakuren met elf
procent, komt de tijd die de
leerkracht aan de leerlingen
moet wijden, op 45 uur. Hansen
isvan meningdateen leerkracht
die zich ten volle voor zijn leer-
lingen wil inzetten, waarschijn-
lijk 55 uur per week kwijt zal
zijn.

Vanwege de voorgenomen af-
slankings- procedure in het on-
derwijs zullen een aantal
leerkrachten moeten afvloeien.
Dit betekent volgens Hansen
dat, doordat de klassen ineens
zoveel groter worden,het indivi-
duele contact met de leerlingen
verloren gaat. Hansen: "Bij
grotere klassen hoor je als men-
tor veel te laat, als er problemen
meteen leerlingzijn. Alser daar-
naast ookgeentijd meer is om dit
op een andere maniertekunnen
opvangen, danbetekent dat, dat
men weer terugvalt op het

vroegere frontale onderwijs.
Daar wilde men juistzo graag
vanafstappen. Eénding iszeker,
het aantal zittenblijvers zal
drastisch stijgen".

RESOLUTIE
Tijdens de pauze besloten een

aantal aanwezige ouders tot ac-
tieover tegaan.Dit leidde tot het
opstellen van een resolutie,
waarmeekrachtig protestwordt
aangetekend tegen de plannen
van de overheid. Bijna alle aan-
wezige ouders hebben deze reso-
lutie ondertekend. In deresolu-
tie protesteren de ouders tegen
de huidige veranderingen die
ten aanzien van het middelbaar
onderwijs in de maak zijn. Te-
vensverzoeken deoudershetBe-
stuurscollege om de oudercom-
missie op de hoogte te houden
van alle komende veranderin-
genbetreffende het middelbaar
onderwijs.

Aanhoudingen
WILLEMSTAD—De 29-jari-

ge G.H. en de acht jaar jongere
E.O. zijn vannacht aangehou-
den. Zij worden ervan verdacht
een reeks diefstallen te hebben
gepleegd te Mahoema en Souax.
Derecherche heeft dezaak inon-
derzoek.

De 25- jarige S.D. werd op de
Roodeweg gearresteerd. Hij had
een zak bij zich, waarin gestolen
spullen zaten opgeborgen. D.
werd ingesloten.

Controle van
'lokaliteiten'

WILLEMSTAD—Tijdens het
afgelopen weekeinde zijncontro-
les uitgevoerd in verscheidene
'vergunnings- lokaliteiten' en
snacks teOtrobanda. Er werden
processen- verbaal opgemaakt
vanwege 'vrouwelijke bediening
zondervergunning. In enkele lo-
kaliteiten was onvoldoende ver-
lichting en in andere waren de
hygiënische toestanden slecht.

VijfDominicaanse vrouwen,
die illegaal op Curasao verble-
ven, zijn aangehouden en uitge-
wezen.

Overheid reageert op kritiek:
Samenleving moet op de hoogte
zijn van inhouden onderwijsnota

WILLEMSTAD — Voor de
discussie over de nota 'Edu-
kashon den portal di ananan
nobenta' is hetbelangrijk dat
de samenleving goed op de
hoogte is van de inhoud van
deze nota. Op deze wijze
wordt vermeden dat de dis-
cussie over deze nota zich
gaat concentreren oppunten
die beschreven noch voorge-
steld zijn. Dit staat in een
persbericht van de voor-
lichtings-dienst van de over-
heid inreactie op diverse uit-
latingen die gisteren zijn ge-
daan tijdens een bijeenkomst
van de oudercommissie van
hetPeterStuyvesant College.

Over de positie van de deka-
nen zegt de overheid: In de nota

wordt het werk van de dekaan
als belangrijk erkend en wordt
het professionalisme ervan be-
nadrukt. Het kan echter niet zo
zijn dat dit werk afhankelijk is
van de vrijwilligheid van docen-
ten die dit werk enige uren per
week willen doen omdat hij an-
ders zijn verplichte aantal uren
niet vol kan maken, of omdat er
geen andere docentenzijn diehet
werk van de dekaan kunnen
doen.Ermoeten dekanenkomen
omaanéénofmeerscholen gedu-
rende 39,5 uren per week te
werken.

Om de voorkomen dat er leer-
lingen zijn die een zogenaamde
'pretpakket' kiezen én daarmee
huneigen mogelijkheden beper-
ken voor een vervolgstudie. Om
dezetendenstegen tegaan, stelt
de nota een verplicht basispak-
ket voor en tevens een verbre-
ding van de pakketten die wor-
den aangeboden om te garande-
ren dat elke leerling een zo goed
mogelijke voorbereiding krijgt.
Om economische redenen wordt
voorgesteld voor om bepaalde
pakketten op bepaalde scholen
te concentreren. Dus elk pakket
isbeschikbaar, maarnietop elke
school.

Verder wordt voorgesteld om
in de eerste drie klassen van de
HAVO, 35 leerlingenperklas op
te nemen. Scholenkunnen dis-
pensatie vragen voor kleinere
klassen, maar er wordt geen
toestemminggegeven voor klas-
sen van minder dan 20 leer-
lingen.

De leraren moeten 39,5 uur
perweek werken. Op de HAVO/
VWO is de werktijd verdeeld in
lesuren (27 uur en 45 minuten
perweek) en derest van dieuren
is voor voorbereiding en correc-
tie en extra hulp aan de leerlin-
gen. Voorgesteld wordt om het
aantallesuren te verhogen naar
30. Danblijft er voor de 'extra ac-
tiviteiten', naast het lesgeven,
17 uur over. Als deze indeling
vergelekenworden met die op de
MAVO, danblijktdat deMAVO-
leraren32 uuren 45 minuten les
geven en dat voor hen slechts
15,5 uur beschikbaar is voor
andereactiviteiten.

Fundashon Sentro diDama:
Dialoog kerk en

jeugdleiding
WILLEMSTAD — Tijdens

de workshop die Fundashon
Sentro di Dama afgelopen
weekeind in het Emaushuis
heeftgehouden,zijn verschil-
lende besluiten genomen. De
stichting wil een dialoog op
gangbrengen tussen de gees-
telijkheid, leiders van de
jeugd en een werkgroep van
de kerken. Verder zalKas di
Beibel een project opzetten
om ondermeer door het ver-
spreiden van pamfletten de
solidariteit ondervrouwen te
verstevigen. Tevenszalereen
anthropologische studie over
de historie van de realiteit
van de godsdienst op Cura-
cao in deregio Latijns- en
Midden- Amerika gemaakt
worden. Daarnaast wil de
stichting dater eengoedeBij-
bel-uitlegkomt dieteruggaat
totin dekern van defamilies.

De workshop is gepland als
opening voor dedecade "Kerken
in solidariteit met de vrouw".
Coördinatrice M.M. Leetz-
Cijntje opende deworkshop met
een inleiding over feministische
theologieen debetekenis van so-
lidariteit van de kerk met de
vrouw. Daarnaast noemde zij
verschillende voorstellen voor
actiepunten voor de komende
tien jaar. Onder meer zou de
vrouw in staat moeten worden
gesteld om tegen structuren die
mensen in hun omgeving en in
hun kerken onderdrukken, in te
gaan. Verder zou erzowel op the-
ologische als spirituele wijze
steun gegeven moeten worden
aan devrouw in desamenleving.
Ook zou de vrouw op de hoogte
gesteldmoeten wordenvan haar
mogelijkhedenophet werkomte
strijden voor gerechtigheid en

vrede. Tevens zouden dekerken
bevrijd moeten worden van ra-
cisme en discriminatie op basis
van sexe.

Op de tweede dag van deworkshop zijn een aantal aanbe-
velingen gedaandiesamengevat
zullenworden ineenrapport, dat
naar allekerken en parochies op
Curagao gestuurd zal worden.
Voor de samenstelling van dit
rapport iseen werkgroep samen-
gesteld. Eén van de aanbevelin-
genis ondermeer datKas diBei-
bel een project over solidariteit
onder de vrouwen moet opstel-
len. Tevens is er een aanzet ge-
daan tot een anthropologische
studie over dehistorieen derea-
liteit van de godsdienst op Cura-
sao in vergelijking met die van
Latijns- en Midden-Amerika.
Verder bestaat er ook behoefte
aan een goede bijbelüitleg, die
teruggaat tot in de kern van de
families. Ook zal in het kader
van dedecadehet lied'Never tur-
ningback'over solidariteitin het
Papiamentu vertaald worden.
Tenslottemoet er vanuit devere-
niging van rooms- katholieke
leraren A.M.K. gewerkt worden
aan het steunen van een cate-
chisch centrum om gepensio-
neerden die de A.M.K. in dienst
heeft als godsdienst- leraren, te
begeleiden.

Besloten is dat men rond Pa-
sen volgend jaarweerbij elkaar
zal komen. De workshop is ge-
houden van vrijdag tot en met
zondag. Deelneemsters waren
onder andere studenten M.0.-
-theologie, sociologen,
schrijfsters, de Charismatische
Beweging, de Steering Commit-
tee en religieuzen. Zondag werd
de workshop besloten met een
kerkdienst.

Televisieprogramma

over Edgard
Supriano

WILLEMSTAD— Tele Cura-
sao zendt op dinsdagavond 19
april een interview uitmet deon-
langs overleden trompettist Ed-
gard Supriano. In dit program-
ma, datomhalftien 's avondsbe-
gint zal het laatste gesprek dat
Hermanito met 'Trompeta di
Oro' hadtezien zijn. De opnames
werden twee dagen voor het
overlijden van Supriano ge-
maakt. Hetprogramma istevens
bedoelt als ode aan de grote mu-
zikant.
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EL CONSUIADO GENERALDE VENEZUELA
y la

SOCIEDAD BOLIVARIANA DE CURACAO
se complacen en invitor g Iq Colonia Venezolana, g los
miembros delaSociedadSolivarianaual publico en general a
un octo que se celebraró en

conmemoración de la Declaración
de la Independencia de Venezuela

Willemstad, abril 1988.
Lugor : Sede de la Sociedad Bolivariana
Fecho : 19de abril de 1988
Hora : 5.00 P.M.

WËÊ CONSULADO GENERALDE
LA REPUBLICA DE VENEZUELA

CÏJRAZAO, ANTHXAS NEERLANDESAS
CON MOTIVO DE LAS PROXIMAS ELECCIONES A REALIZARSE EN
VENEZUELA EL VENIDERO MES DE DICIEMBRE, SE PARTICIPA A
LOS VENEZOLANOS RESIDENCIADOS EN ESTA JURISDICCION
QUEEL
PROCESO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO
ELECTORAL PERMANENTE ESTARA ABIERTO

EN LA SEDEDEESTE CONSULADO (CHUMACEIROKADE 3) DURAN-
TELOS DIAS MARTES, MIERCOLES V JUEVESDE CADASEMANA, A
PARTIRDEL MIERCOLES VEINTE (20) DELOS CORRIENTES V HAS-
TAEL MARTES TREINTAV UNO (31) DE MAYO DEL ANO EN CURSO.
EN HORARIO COMPRENDIDO ENTRE DOS V TREINTA V CUATRO V
TREINTADE LA TARDE (2.30 a 4.30 P.M.).
REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE:

MAYOR DE DIECIOCHO (18) ANOS
CEDULA DE IDENTIDAD, LAMINADA V FOTOCOPIA DE LA
MISMA
DIRECCION COMPLETAEN VENEZUELA,PARA SU ÜBICACION
EN EL CENTRODE VOTACION RESPECTIVO.

EL CONSUL GENERAL.

OPENBARE VERKOOP
Op dinsdag, 19april 1988 des voormiddagsom 10uurzal ten kantore aan
de Polarisweg 31-33 alhier ten overstaan van één van de notarissen ot
diensplaatsvervangervan hetkantoor Palm& Senior in hetopenbaarwor-
den verkochtex artikel 1203 van het Burgerlijk Wetboek:

een perceel grond gelegen opCuracao op "BRIEVENGAT",
ter grootte van 780m2, nader omschreven in meetbrief num-
mer 457 van 28 augustus 1975, met het daarop gebouwde
plaatselijk bekend alsKaya Tapakonchi 1.

De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notariskantoor en
houden ondermeer in dat iederebieder gehoudenis terstondeen bankga-
rantie ofandere vormvan zekerheid te stellentot nakomingvan zijnbod en
de bijkomende kosten.

NOTARISKANTOORPALM & SENIOR
Polarisweg 31-33
Tel.: 613199-613655.
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Kinder-crèche TeraKorá

is. 'Kresh TeraKora' biedt mo-
menteel plaats aan 62 kinderen.
Erzijn nog enkele plaatsen voor
baby's. De crèche hoopt in detoe-
komst aan de volledige behoefte

#&&&&&■ 'SB* -*R■'■■■'■■

WILLEMSTAD- Agelopen
zondag vond de officiële opening
plaats van dekinder- crèche op
TeraKora. Gedeputeerde Henky
Gummarus verrichtte deopening
door een plakaat te onthullen in
aanwezigheid van ongeveer 150
belangstellenden.

Marije van Warmendam, di-
rectrice van decrèche,vertelde de
Amigoe dat er ondanks de uit-
breiding een enorme wachtlijst

van Tera Kora en omgeving te
kunnen voldoen. Met deopening
van de nieuwe speel- en verblijf-
zalen is al een stap in de goede
richting gezet.



AGENDA
BONAIRE

POLITIE: 800 UBRANDWEER: 8222TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL: 8900

LANDFILL te Lagoen: maandagt/ m vrijdagvan 07.00-16.00 uur; zaterdag 08 00-12.00uur;zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK(openingstijden voor hetpubliek)
baandag en donderdagvan 14.00-18.00uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
14.00-17.00 uur;zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
woensdag van 14.00-19.00 uur.
pOSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur.
SERVICE CLUBSKiwanis: donderdagavond 19.30 uur - Hotel
Bonaire.Lions: informatieE. Felipa, tel.; 8546/8238.
Round Table: elke tweede maandag -
Buurtcentrum Terra Corra.
notary; woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
08.00-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-
pend.

voor bezichtiging
niervan gelieve contact op tenemen met de
"eerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.
pOLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
9eopendopvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
terdag van 12.00-24.00uur.
spREEKUUR (gezaghebber): elke donder-
dag van 09.00-11.00 uur op het Be-s,uurskantoor, Kralendijk; laatste donder-dag van de maand van 10.00-12.00 uur te
nincon.
KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
[jaireaanse schelpen en koraal; open van
[fisdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Kaya Nikiboko Zuid 3.

LVV: openingstijden slachthuis maan-dagt/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-- 16.00 uur en donderdag en vrijdag van
°600-11.00/11.30-14.30 uur.

KERKDIENSTEN>>int Bernarduskerk Kralendijk:
dagelijks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00

Coromotokerk Antriol:dagelijks 19.30uur; zondag 09.00 en 18.00Uur
MidovicuskerkRincon:aagelijks, ookzondag, 19.30uur.

doorgevenaan mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
4.

EXPORT VERPAKT ZOUT NIET MOGELIJK
Bedrijfwerkt al driejaar zonder bedrijfsongeval
AISCO-produktie per dag is drievoudig

verbruik Antillen per jaar
KRALENDIJK — Afgelopen week arriveerde de di-

recteur van deAntillian SaltCompany(AISCO) ingRene
Hakkenberg vanuit Amerika om opBonaire samen met
hetpersoneelhetfeit tevieren dathetbedrijfnu driehon-
derd duizend werkuren heeft gemaaktzonder datereen
ongeval heeft plaatsgevonden. Al eerder werd het
dochterbedrijf van AKZO n.v. onderscheiden wegens
het grote aantaluren datgedraaid werd zonder bedrijf-
songeval.

Deze bereikte mijlpaal bete-
kent dus, datgedurende de drie-
honderd duizend werkuren niet
een arbeider van de AISCO is
thuis gebleven vanwege een on-
geval dat hem op het werk is
overkomen. Tijdens een toe-
spraak legde Rene Hakkenberg
de nadruk op de belangrijkheid
dat het bedrijf constant doorkan
draaien. Vooral nu het zoutbe-
drijf deel uitmaakt van een we-
reldomvattende organisatie van
zout- verwerkende en zout- pro-
ducerende landen.

AISCO zelf is indiewereld een
relatiefklein bedrijf met minder
dan honderd werknemers. Hak-
kenberg meende wel, dat wan-
neer een bedrijf gedurende drie-
honderd duizend manuren wist
te bereiken om zonder bedrijf-
songeval te blijven, dat er ook
een mogelijkheid zou moptpn

zijn het aantal ongevalvrijeuren
opte trekkentot één miljoen.Dat
aldus Rene Hakkenberg zou een
opvallende prestatie in de zout-
wereld zijn.

Nu ook op Bonaire:
United Security is als
Seguros Magdalena present
Kralendijk — Hoewei

j*1ruim 22 jaar opdemarkt, is
pt verzekerings-bedrijfUni-

cded Security niet werkzaam
*>eWeestopBonaire.Daarin is
j*üverandering gekomen,
?ai»gezien de maatschappij
?°»tgeleden Tico Magdalena
Deeft aangesteld als agent
y°or het bedrijf. Magdalena
jjeeft daarvoor een gedegen
Jpleiding gekregen in het
Moederbedrijf.

Afgelopen week werd door di-
ecteurGregoryLyder en mana-

*erLionel Diaz de nieuweagent
{^gesteld. Van deze gelegen-er wer(i tevens gebruik ge-
/l^akt om een aantal personen
,?* te nodigen die deeersten zijn
le via Seguros Magdalena een

hebben afgesloten., aaronder bleek ook de direc-
van Voz diBonaireFelicia-naPiloto.

d In zijn inleiding vertelde Ly-
jjerdat het bedrijf niet opteert
i*.het grootste verzekerings-
oedrijf te zijn. Hij benadrukte,
j?"-juistdepersoonlijke benade-*lngvan declientelehetverzeke-

bedrijf wel tot de besteRaakte. Het hoofdkantoor van
V^ited Security staat in Trini-
j ad, maar de op Aruba geborenj^derverzekerde, dathetbedrijf
p Vele jaren werkte op Aruba,

en St Maarten.

OokrP er VailVerZekerdteZÜn datK deopzetvan Bonaire een goe-

de toekomst waarborgt, neeft
Magdalena een basiscurcus in
het bedrijf gevolgd van zes
maanden onder Lionel Diaz die
op Curacao directeur is van het
bedrijf. Lyderbenadrukte, datde
maatschappij van het standpunt
uitging, dat elke vertegenwoor-
digervan hetbedrijfeen gedegen
opleiding moest hebben. Zij zijn
immers degenen die onmiddel-
lijk met de klant in contact ko-
men. De verzekeraar moet deel
worden van het gezin, aldus Di-
az,refererend aaneenvan de uit-
spraken ophet congres van ver-
zekeraars opBarbados.

Tico Magdalena zelfbleekblij
dat hij de kans heeft gekregen
om opBonaire zijnkunnen te to-
nen en hij verklaarde dat hij op
een professionele basis de belan-
gen van zijn klant en de maat-
schappij zal gaan dienen. Nahet
officiële gedeelte werden de
eerste drieafgeslotenpolissen op
Bonaire overhandigd. Dat ge-
beurde aan de dames Shermine
Emerrenciana, MegalyAnthony
entenslotteaan FelicianoPiloto.

Tenslotte attendeerde Grego-
ry op hetfeit, dathet degewoonte
was van het verzekerings- be-
drijf om vrijwel alle verzeke-
rings- gelden ook weer te in-
vesteren in het land waar zij be-
taald zijn. In ditgeval dusdeAn-
tillen. Desgevraagd zei Lyder
dat hetkapitaal van het bedrijf
op Curacao momenteel rond de
drie miljoen dollarbedraagt.

KRALENDIJK- Tijdens deof-ficiële introductie van Seguros
Magdalena die United Security
°P Bonaire vertegenwoordigt,
berden de algemeen directeur
Gregory Lyder en de Curaqaose
directeurLionel Diaz het woord.
°ijdefotov.l.n.r.:FelicianaPilo-

'° aan wie de eerste polis op Bo-
naire werd verkocht van een be-
drijfdatal 22 jaarwerkzaam is
°P deAntillen, de Curaqaose di-
recteur die verantwoordelijk was
voor de opleiding van de nieuwe
Qgent Lionel Diaz, algemeen di-
recteur GregoryLyder en tenslot-
k deman die hetopBonaire moet
£aan maken TicoMagdalenavan
Seguros Magdalena.

VERLEDEN
Vanafhetjaar 1985—toenAI-

SCO zich eveneens wistteonder-
scheiden—iser geen enkelonge-
val geweest in het bedrijf en dat
tekent toch wel de grote be-
drijfsveiligheid van de AISCO
tijdens dedagelijkse werkzaam-
heden. Om datte bereiken, aldus
Hakkenberg zal er een grote be-
reidheid moeten zijn onder het
personeel en een goedegeestvan
samenwerking. Hakkenberg is
er danook van overtuigd, dat dit
inderdaad het geval is.

Het bedrijf zelf doet trouwens
ook alles wat mogelijk is om de
bedrijfszekerheid te verhogen.

Elke maandag wanneer de we-
kelijkse werkzaamheden begin-
nen is er een bijeenkomst, waar
geattendeerdwordt op de veilig-
heid in het bedrijf. Daarbij wor-
den alle werknemers betrokken
om hen vooral toch duidelijk te
maken hoe groot en belangrijk
de waarde is van een bedrijf dat
onder een honderd procent ze-
kerheid kan werken.

VERWERKING
Tijdens zijn toespraak ging di-

recteurRene Hakkenberg ook in
op de berichten, dat een lokaal
bedrijf het initiatiefheeft geno-
men om opBonaire een zoutver-
pakkings- industrie op te
richten. Dat is overigens al in
een veel eerder stadium bespro-
ken en zelfs heeft de AISCO
daadwerkelijk plannen in die
richting gehad.

Nu het een particulier initia-tief is benadrukt Hakkenberg,
dat de AISCO absoluut niet te-
gen een vestiging van een zout-
verpakkings- bedrijf is. Ui-
teindelijk is het de AISCO die
danhetzout zal kunnen leveren.
De feasibility studie echter die
het bedrijf enkele jaren geleden
heeft laten maken wijst in de
richting dat een eigen zoutver-

werkende en zoutverpakkings-
industrie nauwelijks haalbaar
is.

Met enkele cijfers benadrukte
Hakkenberg zijn stelling. Op de
Antillen en Aruba bijvoorbeeld
wordt jaarlijks een hoeveelheid
zoutverbruikt datnauwelijks de
honderdduizend ton haalt. Maar
op een werkdag van de AISCO
wordt er een hoeveelheid van
driehonderd duizendton binnen-
gehaald. Dat geeft een duidelijk
inzicht hoe gering hetpercenta-
geis dateigenlijkaan zout wordt
gebruiktvoor consumptieve doe-
leinden.Daarom aldus Hakken-
berg is datinfeite nietgenoeg om
daarvoor een fabriek op te
richten. Hetvervoer van zout en
ook de produktievan zout is een
zeerdureaangelegenheid, waar-
bij bovendien Bonaire zeker
geen monopolie positie inneemt
in deregio. Ook landen als Vene-
zuelaen Colombia en zelfs Ame-
rika hebben enorme bedrijven
waar zout gewonnen en ver-
werkt wordt. Daarom is export
van zout dat op Bonaire is ver-
paktvrijwel onmogelijk enzeker
niet lucratief, aldus dedirecteur
van de AISCO Rene Hakken-
berg.

REGELS
Dat betekent dat hetbezoek

van deAntillianen en anderebe-
woners van Bonaire wederom
aanbanden isgelegd. Zo zal iede-
reen diezijnwoonplaats heeft op
deAntillen bij casinobezoekzich
duideliikmoeten identificeren

als de controleuraan de deurvan
hetcasino datvereist. Hijkan de
toegang weigeren indien de be-
zoeker zich niet wenst te identi-
ficeren. Bovendien worden alle
bezoeken geregistreerd. Het be-
zoek is slechts toegestaan voor
vier maal per maand en boven-
dien zal de bezoeker boven de
achttien jaarmoeten zijn.

Indienmenzich niethoudt aan
de gestelderegels dankunnen er
maatregelen genomen worden
tegen de overtreders. Dat bete-
kent dan onder andere, dat men
allereerst een waarschuwing
krijgt; is men hardleers, dan
volgt een tweede waarschuwing
en gaat men voor de derde maal
inovertredingdanzalhetbezoek
aan een Bonaireaanse casino
voor onbepaalde tijd verboden
worden.

De door de gezaghebberSolia-
na gestelderegels gaanper 1 mei

in.

GESELECTEERD
Onmiddellijk na deze beide

wedstrijden echter begonnen de
problemen, want de BVB had
zich niet gerealiseerd, dat devijf
jeugdspelersdiein eerste instan-
tie werden geselecteerd, ook in-
derdaadten dienstevan het ver-
tegenwoordigende jeugdelftal
en niet van de eigen club ston-
den. Het was dus vrijwel on-
mogelijkheteenmaalopgestelde

schema inderdaad uit te voeren.
Overigens is het gebruikelijk,
dat wanneer teams voetballers
afstaan voor een vertegenwoor-
digend elftal, dat de eigen wed-
strijden worden uitgesteld, ten-
zij devereniging daargeen prijs
op steltofbehoefteaan heeft. Het
afstaan van vijf — uiteraard —
van de beste spelers, verzwakt
het team van Estrellas natuur-
lijkwel.

VERANDERING
Nadat besloten was om het

schema aan te passen tot na 24
april, wanneer de spelers weer
beschikbaar zijn, ontving de
BVB een tweetal telegrammen
van de verenigingen Real Rin-
con en Vitesse, die meedeelden
dathetnietmogelijk wasom aan
het nieuwe programma te vol-
doen en derhalveverzochtenom
dewedstrijd van 10april afte ge-
lasten. De andere wedstrijd, die

tussen Juventus en Vespo, vond
gewoonplaats eneindigde in een
2—o overwinning. De wedstrijd
Flamingo — Uruguay eindigde
in 2—o en dat betekent dat Ju-
ventus momenteel op de eerste
plaats staat. Volgenshetnieuwe
schema wordt zondag de wed-
strijd Juventus tégen ATC ge-
speeld, op woensdag Vitesse te-
gen Vespo en tenslottekomende
vrijdag de strijd Juventustegen
Real Rincon.

Maximaal vier maalper maand bezoek toegestaan

Gezaghebber beperkt casinobezoek
door Anti l lianen

KRALENDIJK — Gezagheb-
ber mr George Soliana in zijn
kwaliteit als hoofd van de lo-
kale politie heeft besloten om
het casino- bezoek van de lo-
kale bevolking drastisch te
beperken. Daaronder vallen
niet alleen de Bonaireanen,
maar ook de andere Antillia-
nen diemomenteel opBonai-
re wonen. De politie zal een
strenge controle houden op
overtredingen.

Overigens niets nieuws onder
de zon, aangezien de beperkin-
gen voor het casino- bezoek algolden sedert deopening van het
Black Corral Casino datverbon-
den is aan het Flamingo BeachHotel. Momenteel kent Bonaire
twee casino's, want de oudste is
die van Bonaire Beach Hotel. Infeite opgezetvoor het vertier van
de buitenlanders, maar inmid-
dels is gebleken, dat het voor-
naamste gebruik van de beide

speelzalen door de lokale bevol-
king werd gemaakt.

Men heeft datin 1983trachten
op te lossendoor hetbezoek tebe-
moeilijken. Enerzijds, door de lo-
kale bevolking te verplichten
van te voren een kaartje voor de
toegang te kopen a raison van
vijf gulden terwijl er maande-
lijks nietmeer danvier maaleen
bezoek gebracht mocht worden
aan het casino. Deze stringente
eisen zijn verwaterd en de be-
richten over de lokale bezoeken
die enkele dagen geleden in de
publiciteit verschenen, hebben
gezaghebber Solianagenooptop-
nieuwmaatregelen te nemen.

Van Estrellas vijf spelers geselecteerd
BVB-competitie ondervindt
problemen Antilliaanse selectie

KRALENDIJK—De vijfgeselecteerde Bonaireaanse
spelersvoor deAntilliaanse selectie gaaneen probleem
opleveren voor de Bonaireaanse Voetbal Bond (BVB).
Alle vijf despelers zijnnamelijk afkomstig van de voet-
balclub Estrellas die in de competitie sterkwordt bena-
deeld. Hetbestuur heeftinmiddels vrijstelling verzocht
van denogtespelenwedstrijden tot devijfgeselecteerde
spelers weerbeschikbaar zijn.
De competitie voor deBVB is op
27 maart .begonnen en de BVBheeft daarvoor een uitstekend
schema opgezet dat kon gelden
voor de totale competitie en zelfsdena-competitie. Er zijn inmid-dels twee wedstrijden gespeeld.
Juventus tegen Vitesse die in
een I—l gelijkspel eindigde en
de wedstrijd Real Rincon tegen
ATC mee toevallig dezelfde uit-
slag.

Vliegtuigjes
botsen: tien
doden in Brazilië

RIO DE JANEIRO — Bij
een botsingtussen tweevlieg-
tuigen bij Itatufa in Brazilië
zijn zeker tien mensen omge-
komen.

Hetging omtweeeenmotorige
vliegtuigen die met elkaar
botsten bij het vliegveldvan Ita-
tufa, een havenstad bij Belem.
Een van de vliegtuigen steeg op
terwijl de andere wilde landen.
Vijf inzittenden van de vlieg-
tuigjeskwamen omhetleven. Op
de landingsbaan vielen er bij dit
ongeluk ook nog eens vijf doden.

BONAIREAANS COMMENTAAR

Forsa Wankel
IN EEN VRAAGGESPREK met Voz di Bonaire heeft

Broertje Janga twee dagen na de gezamenlijke persconfe-
rentievan Forsa Nobo, decoalitievan UPBen POB, duidelijk
te verstaan gegeven dathetkennelijk niet zobotert tussen
beide partijen, die inderdaad weinig overeenkomsten ver-
tonen in hun beginsel- programma's.Al eerder hadBroejtje
Jangaeenschotvoor deboeg gelostaangezien debes! issin-
gen die doorhetBC werden genomenkennelijk niet de in-
stemming droegen van de partij- leider van de POB.

Toch werd in het verleden en nadrukkelijk afgelopen
woensdag tijdens deUPB/POBpersconferentie weer opge-
merkt, dat er in het BC geen frictie is. Dat de beslissingen
meteensgezinde instemming zijn genomen. Dus ook met
de instemmingvan dePOB gedeputeerde Carmo (Boeboei)
Cecilia.

Erzijn verschillenderedenen waaromraadslid Jangatoch
zijn steun aan de UPB niet zal onttrekken. Allereerst kost
dat dan het gedeputeerdeschap van Cecilia die buiten de
raad is benoemd, maar tevens zo zegt Janga — zonder be-
wijzen ofnamen te noemen—dathetvertrek van dePOB uit
decoalitie geencrisis zal veroorzaken, aangezien de open-
gevallenplaatsvan Jangadiezelfdedag ingenomenzal wor-
den dooreen overloper van de oppositie. Dat nu kan Janga
niet hard maken, want aleerderwas ersprakevan contacten
tussen de UPB en deraadsleden Goeloe PDB) en Winklaar
(PDB). Beiden ontkenden echter om het hardst dat zij de
eigen partij zouden verlaten ten gunste van de UPB. Het-
geen trouwens de mogelijkheid niet volledig uitsluit. Eer-
derlijkt dePOBprincipesopte geven teneinde devoordelen
van decoalitie te blijven plukken. Janga noemt dat in het
belang van dekiezers, aangezien hij als oppositie zijn ver-
kiezingsbeloften niet kan uitvoeren.

Heeft de leider van de Bonaireaanse Arbeiders-party nu
gelijk met zijn kritiek op de coalitie- partner? Het ziet er
naar uitvanwel. PartijleiderRudi Ellis kan wel beweren, dat
debasisvan UPBen POB gelijkis, maardatisnatuurlijk niet
waar. De POB — zonder dekiesdeler gehaald te hebben —
wordt geduld. Niet meer en niet minder. Duidelijk is even-
wel dat Ellis de greep op zijn partij wat gaat verliezen en
hoewel devroegere politiekepartij ADEN volgensmede- op-
richter Ramoncito Booi dooden begraven is, zynermomen-
teel vele exponentenvan diepartij in devoorste gelederen
van de UPB. Zij waren echterde doodsvijandenvan dePOB,
zoals zij ooit ook de doodsvijandenvan deUPB waren.

De waarschuwingen die Broertje Janga dus laat horen,
hebben wel een basis. Zij vormen de laatste druppel die de
emmer doet overlopen, zei Janga in het radio- interview.
Jammeris dat de POB- leider daarkennelijk hetwel of niet
toelaten van deColombiaansetandtechnicus mee bedoelt,
die op Bonaire geen tandartsen- praktijk mag uitoefenen.
AlsJangauit decoalitieForsa Nobostapt, danzal hij datom
een partij- principiële reden moeten doen. Dat is hij ver-
schuldigd aan de ex- onderwijzer Carmo Cecilia dieop wei-
nig hechte gronden zijn onderwijzers- loopbaan vaarwel
heeft gezegd voor een onzeker bestaan als politicus.

Het woord is aan dePOB dienog nimmer een coalitie tot
het eind heeft laten voortbestaan.

Drie ereleden voor leven benoemd

Egbert Richardson nieuwe
voorzitter van WIFOL

PHILIPSBURG — Afgelo-
pen donderdagwerd een bui-
tengewone vergadering ge-
houden van de leden van de
Windward Islands Federati-
on ofLabour (WIFOL), waar-
bij eennieuwelfleden tellend
bestuurwerd gekozen.

De aftredende voorzitter, ge-
deputeerde Rene Richardson,
diezich niet herkiesbaarstelde,
omdat hij zich meer wil con-
centreren op zijn taak in het ei-
landsbestuur, en de afgetreden
vice-voorzitter Francisco Cot-
ton, die zijn nieuwe functie als
hoofd van de Beveiligings-
dienstvan MulletBay nietvere-

nigbaar acht met een functie in
het bestuurvan debond, werden
evenals deafgetreden algemeen
secretaris, Mildred Brown die
zich evenmin beschikbaar stel-
de, benoemd tot ereleden voor
het leven.

Het nieuwe bestuurziet er als
volgt uit: Egbert Richardson
voorzitter; Leopold York vice-
voorzitter; Ishmael Richardson
secretaris van financiën; Theop-
hilusThompson algemeen secre-
taris. Overige bestuursleden
zijn: William Riley, Janice Le-
venstone, Theophilus Wattley,
Cralton Herbert, Justin Flem-
ming, William Davoren en Bri-
gida Romney.

KRALENDIJK-De werknemers
van deAntillian Salt Com-

pany(AISCO) vieren hetfeit dat
meerdan300.000 werkuren wer-
den gemaakt zonder een bedrijf-
songeval. Behalve de werkne-
mers en de directie was eveneens
aanwezig de voorzitter van de
AFBW JuanJacobs, van de vak-
bond die de werknemers van het
bedrijf vertegenwoordigt. De AI-
SCO is een dochter- onderne-
mingvan de NederlandseAKZO
n.v.

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALERANK VAN DE NEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIG OP MAANDAG 18APRIL 1988EN TOT NA-
DERORDER:
US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CRN DOLLAR 1.425 1.445 1.465
PNDST6RUNG 3.305 3.36 3.42
N6DGLD 94.86 95.58 96.38
80UVRR — — —ZLUFRRNCS 129.18 129.90 130.70
FR FRANCS 30.26 31.36 32.06
DUITS€MfIRK 105.20 107.25 108.05
SURGLD — 100.07 102.59
ITUR€ 1.11 1.42 1.48
RR FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENTVAN FINANCIEN EN GELDIGVANAF HEDEN 18APRIL
1988 EN TOT NADER ORDER.

9.75% OBUGRTI€L€NING€NP€fI 85/89 99.23
13 % OBLIGRTI€L6NING€NP€R 86/90 103.20
12 % OBUGRTI€L€NING€NP€R 88/92 102.96
10.5 % OBUGRTI€L€NING€NP€RI9BB v 99.98
10.25 % OBUGRTI6L€NING€N 1986P€R 1990 99.40
HET EFFECTIEVERENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.59%.
DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

//^MSMPnCO INDUSTRIAL DE UCnEZUELR
" É IV'Mh^ maakt de wisselkoers bekend
'~^&g£* vandeBOLIVAR, geldig tot

DINSDAG 10.30uur

AANKOOP VERKOOP
Cash - Cheque ~
5.30 5.50 6.50
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I^ERKOOPPUNTEN
AMIGOE

LOSSE NUMMERS van dj Ami-
goe zijn verkrijgbaar bij:
Boekhande! Van Dorp/Eddine:
Curagao Plaza Hotel, Punda, Prin-
cess Beach Hotel, Promenade,
Schottegatweg Oost, Otrobanda,
HotelLas Palmas, CaribbeanHotel
Casino, Holiday Beach Hotel,
Bookshop Hato
Paul Maduro Enterprises, vertrek-
hal Hato
Kappel, WinstonChurchillweg
Celia, Postkantoor
Celestina, Berg Altena
Faulborn, Berg Altena
Boekhandel Mensing, Punda
Mensing's Caminada
Boekhandel Salas
Galiery Salas (Zuikertuintje)
Novo's Book and Giftshop
Salina Snack
Cafeteria/Restaurant Salina
Sarnsom
Gasora ny, Caracasbaaiweg
Armara Liquor Store, Sta Rosa-
weglBB
Sousa, CasCoraweg
Toko Ma-igusa, Cas Coraweg
Ritz Centrum, Mahaai
Kort, Rio Canario
Cerrito Supermarket, Schottegat-
weg Oos-
Nos Hollandse Bakkerij, Mandweg
JeanLouisLiquor Sore, üosieweg
Bloempot Book and Toyshop
El Chico, Wolkstraat
La Bonanza (0)
Nos Tienda, Hospitaal
Shon Ma Center, Welgelegen
Boekhandel Sta. Maria, Winston
Churchillweg
La Estrelia, Winston Churchillweg
Toko Las Palmas, Schónegevel-
straat
Eddy's, Colebra Berde
Edmy Liquor Store, Ronde Klip
Supermarket De Freitas, Erosweg.
Toko Fruteria Cerra de Aqua, Ma-
huma
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Voorkleding
voor het hele gezin is Uw
adres
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Mariniersweg 11/Joigbloedweg100
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Dokweag z/n., achter Maduro Plaza - Curacao, N.A.
Tel.:76156 — Fax 70141.
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l SERVICE AFLOAT!
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Onze Uitverkoop gaat door!
nu met korting

op schoenen en kleren.
Kom en profiteer nu! !

TTEKOOP V
GRAHAM BELLSTRAAT NO. 19

2 slaapkamers, studio,
2 badkamers, grote woon-eetkamer, keuken en bijkeuken,
overdekte porch, berging, washok, deepwell en regenbak
Erfpachtsgrond 630 m2

É1§1§|^
Oplevering 1 juli 1988
Prijs F. 84.000,--

jAR ESTO BS Arraratwefl48 i
jmgtgr Inlichtingen: AA tel. 614744-614712 SJi^— Service is our business -*^/

TE KOOP: HUIS 1
3 slaapkamers, 2 badkamers. Compleet beveiligd met
tralies. Eigendomsgrond. Na één maand opleverbaar.

Gelegen te Tinweg 22. Informatie: Tel.: 648174na6 uur.
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The International Trade Center
Curacao

I is seeking an
OPERATOR

I for its exclusive FOOD SERVICE OPERATIONS wi- I
| thin I.T.C. j
j Information submittal forms are available for interes- j
! ted parties at the office of the I.T.C., Molenplein 18.
! The information requested will give I.T.C. the basis to j
I select the most appropriate company to contract with I
I for service.
I Closing date to submit informationn documents is
I Wednesday, May 11,1988.
i i

f~~7\l Curasao

■SKIil HOTEL&CASINOV^J ftMMiVMI

WEGWJJZEC
\ GEEP VOOBEANG //
\ AAN DEZE /^

*^^ VZAI\\zH.JV

€'Salina \\ figS VJ|Bi' Winkelcen,r"mßioempot^iklrtuin^^r'^ W

eESrS9 \ H M Vï°P nie«wekleding jslhuilnilin \\ »| flv binnen voor jongens /}
van/. 29.95 \ I //Wk en meisjes w.o. grote //

wij verwachten u.\gf / if^ sortering[ sokken. ’JB . A

//7X > *^# jCKd oHllll N^ Bl^"ipot Shopping Center 3 V\/■'■ff.m^j L (achter Pizza Hut Salina) 7^ J§ jj|l De nieuwekursus Tel.: 79817

/xXV'f7// voordeisteh.'communie: I^Ha "Makenvan fantasie-sieraden" \$\:\ \|£7 toulle, Jordan almonds, lint, celo- W_ RgnSy * \ _ -«; sicrauen k.

V"\ c^ taan, bestek, bekers, borden, Roei I vangt aan op 5 mei a.s. f.yi\.\ V taartbodems, taartdoosjes, petit 388885 Doe als de 65 dames, die Ureeds zijn voorgegaan, /:;/
\\ \ four bakjes, dienbladen in alle ma- £88888 £ch.r|lf""'."-. /:’\\/ \ ten en servetten. I §88888 1 De inschrijving is beperkt, dus haast Uom te- //ifM^» Wi|bedrukkenooklint,doosjes,ser- [RSgSsl leurstelling te voorkomen. tl

X_ '' —vetten en lucifersdoosjes. 11 «sjgfiS L /

/KfOO*^ Te.,614801^16484 j| Qandy and giftskop j]| |[|R \'M Caracasbaaiweg nr. 170 j|gj|| j^J^"*^ Q %fy-i ZÉi/fM lm Ori7P nrntp knllpktio Pfl^^uA en klaarpakketten met taarten s? V:"
V'7 a Pi*!! un?e groie KOI eKtie r^^^teTO/l volgens eigenkeuze. ~ hMF\ KYx\ « ÈSf*/*? KaaO-artlKelen jJ^^X// Ook leuke tafel-versieringen |?'A\\ \ f/4\\ WwPr voor Moederdaa ■SSsTT metbloemen. %. \ m--> /:"/\\ T'Vva " "j 9 B§H ftffi Of verwen jemoeder of vrouw B^Ê^T IJ\\ /i\'7v --Ti- IS Onderweg. Wft :*» met Moederdag en kom langs >* //

\V:./?/*: [| ||gf| 1 '" TEDDY BEAR e*"**-*» ’(,«==ll II il I ï £fcv
Have run & party mm S,ne)y?V Krr itt\l f ..*^^«^^s^k^^":":':-:":'iitl^. Umse* Pre-teen * "/teen boutique JsüfcW\i\Winkelcentrum Brievengat '''Jt'tbifr' -T^ÉÏÏ&ür^^S KWALITEITSKLEDINft V&

Kaya Charles Maduro 7B f- WW^^^wV i -7k« tLi -■ n «faW //XF*r*\ -:": XvX^dP^ zowel schoolkleding, vrije- fPjIP Ay
unn, ai nu, »sl#%lk ' v;%; :¥:% H tijdskledingenfeestkledingvanuitEu- YTT\ ffVOOr ai UW ->-'y <JA *:*:■ ropa en Amerika. // \\ fffeestartlkelen 'JPk v:j:|: :s:£: || Openingstijden: 9-13 uur 15 -19 uur. Jl uf

2IMAMISTüP/ #*i£ I ii;f:£;■;: I, lO^rC HETGDEDK°apaTE V_.-g^> .»«.-.-. * mrnlmtm. ':::". / Al adres voor Uw ADOORMANWEG 22 iU|l* :W:¥ / uK^f** \\>f§^ (Hoek Van Staverenweg) JV^BJL «^ SSS //£» „ SPORTSCHOENEN \\
iL 53#Fr^' *w^^"«»** ■■"■■■".■■ Jjr Bij aankoop van één paar sportschoenen één paar sokken V'^

Pas ontvangen nieuwe zending V~7 Vlllllt^^ Balletkledina ft^Vr^mmt tuinpakjes, wijde broeke^ X/mSmtJ WiW Filanol^ *J^O^Olülw T-shirts, sokjes. V X**<m* UW WML ri,a POIO S jV /
t CMö Ijkst .„ Illl^^^. Prof. Kernkampweg 13 Kj'"^-^raS^Ty Al|es tegen zeerredelijke prijzen. 1,,m

Tel-75304
' * //Trf Kom langs, Wü verwachten U! M %ss. 5,M^- te bereiken vïade Schottegatweg ’i ' I'm I x:"x :":":":":": (de weg tussen Xerox en Antraco) ft

F WÊX: stoffeerderlf ANTILLANA \
// -~*iÊ§2^\ t^~T~s\in—~— Montagneßey 114 f«f» f,llna a i*!\ \\

’’ Aztekenweg 17-Tel.: 73332 P:w::Jv, Uw aangewezen adresvoor hetbekte- fi^ïoj? V/:if v/ „„^r„," ::::::::::::::::::::1 UTI denvanstoelen,auto's,etc. (VTSPöS^ \’;’ Vraag naar onze /Jl^Mk ;:;:: :::;:;:;:::;:;:JJ»J Tevens hebben wij een
/:’ specials. MÉi^P^ :::::::::::::'::::'::B I ruime sortering van stoffen/^r—^ /

#:7 Flkedaavers M* :::::T k"nstleer, canvas, spons, etc. /":/:/ , M - /3B|k\ >-ll:::::::::: Wij zijn de hele dagnon-stop GEOPEND tot7 uur /:: j
/:::/ vlees, |»^^ JMiMm nsTt"':-:-: Zaterdag open tot 4.00 uur n.m. //y-i vleeswaren, groente, WÜ zün altjjd tot Lw dienst! /

\\ De supermarket met Jj^^^il^zS^\ ::::::::::::^:^x^: i ~~Zf—~~ VV\ debeste prijzen. Z^^M^^P ::§:§:=:=:=§:=:=§::=§ 1^ STCt^UéttHUd \
W 7atarw««w^»u iJ^ SS^S^juaw ALLES OP SCHOOLGEBIED^V\ Zaterdag degehele dag ::::::::::-:-:-^^ L 1 zoais*AgeiHu's vs
W X:X:X:X:::::::::C *Sdulfte« *Mappen K
\l GEOPEND, van 8-7.30 uur :::x:::'::::x:x:x^^ n

e»nogved»«er. Fe
11 . ' UUI, .":"."":":" "":":":":":":■?' Openingstijden maandag t/mzaterdag /."’m Ruime parkeerplaats. :":":":% $:":":s:' vans-i2uur—i.3o-e.oouurn.m.» ' 1| :"s"s";■ &:s"s: Abraham de Veerstraatl 2 Tel.: 611904-613558-612782 /f;X;X;X ;.vX;X . Het hele jaaxdoor_ ft

// ?a k̂aj!ls,?^ap«*c.n in «"e beuren, grote keuze GiflO'S EurODean Fashion \// badgordijnen,rieten wasmandenlnverschil- ""|W" r«»mwn «,

/:/ lendekleuren met bijpassendeaccessoires. |$:¥:t :$P VÏÏLS^3S!^ B̂ro^feA.y ;.;.;.;.;.;.;.-.;.■.;.".■.■. waterrortDogen no. 19/20 y.
fyl i#»&|- >, ê^i Éii£A::¥:¥:¥ft::s A Open van 10 a.m.-7.00 n.m.non«top V
\:-':;\ ;^^;^

r% . i E s£:s:*#i::i^^ _ Ontvangen '
V B£TBkd :¥:%::W:¥:::%C-aai^ 1" ■ '"""" "«■oenen, t....n, c.m- //

Z~ ImprentaßonßiniN.V. |H K l Aff The Bottomweg 48 -Tel.: 86688 '%&$ iS^ Voor al Uw A
Ay r-^nmonmrr» !! het aan9ewezen adres voor al SSfëift HARDWARE ARTIKELEN =«e>^ V// Tf^T BOEKDRUK. ZET. en !■ ËËeL «n GEREEDSCHAPPEN^f^Xk 7&^S^ OFFSET WERK tïïlü ■>l isüwadres: __fl^^O!i
\\ met redelijke prijzen en prompte levering. i! M»M . ll> .Üp». £- 7~ -iVl*-^-v; w /V !„,„„,„,„« „. I K

_~ i^^^^^o^^ "■■■■■■»»>- PAINT + HARDWAREN.V./^V imprenta KOH Hlul gaarnetOt UW dienst. jlg^Kg^Hgië FomwrtyMuskusPaint&HaixtwareNV. _’« Ij ] Fokkeiweg 30 - P.O. Box 218 - Willemstad Curagao NA- Tel. 6M6**»

12


	Amigoe no. 86 18.04.1988
	Nieuws in vogevlucht
	TERUGGESLAGEN
	Berlinski naar Caracas
	GEORGE VOOR OVERLEG NAAR NEDERLAND Interesse van Engelse groep voor terrein Santa Barbara
	RAMADA
	GROTE SCHADE
	'JUISTE LESSEN'
	55 MILJOEN
	Communicatie-centrum Aruba
	OLIEPLATFORMS DOELWIT OVER EN WEER Washington neemt wraak voor schade door mijn aan fregat VS en Iran bombarderen elkaar
	Na ultimatum van zondag Kapers geven Algiers tijd tot bemiddelen
	BEVRIEND LAND
	CIG neemt optie op Coral Cliff
	Van 'overval-zaak' geen gedetineerden meer Aangehouden piloot en passagier met FBI mee
	MENSEN
	Heer Bommel en het wroeg-wezen door Marten Toonder
	In één maand tijd hebben zich
	AGENDA CURAÇAO
	PACHECO: SFEER OP EILAND TOTAAL VERANDERD Gepland op terrein van Carmabi Curacao Caribbean Hotel: uitbreiding met 220 kamers
	BUNGALOWS
	VERANDERING
	'Einde van landbouw' 'Eerste' bestuur Kopak erkend
	TELEURGESTELD
	KAPOT
	High Society
	GEZOND VERSTAND
	Eén 'bankrover' opgepakt Mogelijk vrouw bij overval betrokken
	COMMENTAAR Formatie
	AGENDA ARUBA
	TELEARUBA
	GEESTEN ZIEN
	Dakota-Estrella in actie Gelijkspel bij begin voetbal
	Onder leiding Amerikaanse experts Training voor pitchers, umpires, scorers van ASB
	Raul Amundaray: Verwerkelijken droom: film maken van Aruba
	Voorgeleiding notaris Laclé
	In protesttelegram aan De Koning MEP: regering-Eman commercialiseert hulp
	Voor overval op toerist 1,5 jaar
	IN 2.5 AVP-JAREN MEER GEDAAN DAN IN MEP-TIJD AVP-Statenlid Roli Bisslik: Kritiek oppositie als stem van roepende in woestijn
	Ook met andere instanties gaat premier overleg plegen Eman naar Washington op verzoek van groep 'Caribische senatoren'
	Antilliaanse opvarenden cementboot in problemen
	Plannen voor rechtszaak tegen directie FTA: Palmbeach-hotel lijkt concentratiekamp
	INZIEN
	Coca Cola verliest met 4-6 AVC boekte tweede zege in baseball-competitie
	DEN HAAG — De Nederlands-
	Bezette gebieden van buitenwereld afgesloten NBC en Time: Abu Jihad door Israël vermoord
	NIETS VRAGEN
	ECHTVENEZOLAANS
	SPIEGEL
	UITVERKOOP
	ONDER STROOM
	BLUNDERSROTH
	Noodtoestand in Lima en omgeving
	Venezolaanse film in Parijs Profundo: typisch produkt van Venezuela, algemeen begrijpelijk
	Toekomst Feijenoord verre van rooskleurig Volendam straft blunders in De Kuip goed af: 1-2
	Schending tijdelijk bestand gemeld Overleg contra's en Managua vandaag verder
	Topscorers uit eerste divisie
	Ajax ongeconcentreerd ten onder in Zwolle PEC Zwolle profiteert van EC-beslommeringen Ajax: 2-0
	VREDESMODEL
	Ontvoerders en losgeld gijzeling in Brazilië opgespoord
	Cocaïne verstopt in fruitcontainer vanuit Ecuador
	Managua zegt IVVV onderzoek toe
	OVERZICHT OVERIGE EREDIVISIE-WEDSTRIJDEN Van Roon scoort drie keer voor Haarlem Grote nederlaag voor FC Den Haag in Haarlem: 5-1
	Topscorers eredivisie
	DEN BOSCH-VVV
	WILLEM II-FORTUNA
	GRONINGEN – UTRECHT
	Sabatini wint weer van Graf
	OPSTELLING KOEMAN
	Jorgensen wint in Londen Vergeefse aanval Kristiansen op eigen marathon-record
	KRISTIANSEN
	Bridge Corsow
	SPORTAGENDA MALTA AMSTEL
	Ethiopiër wint in 2.06,49 Nieuw wereldrecord op marathon voor Densimo
	Hiddink: "PSV deed sportieve plicht" (1-1) Roda JC ontmoet meer weerstand dan verwacht van landskampioen
	WILSKRACHT BELOOND
	Uitslagen en standen van betaald voetbal
	Verbijstering Koeman en PSV
	Veertig jaar Radulphus Opera-gezelschap uit Venezuela in CPA
	Glansrol van Gullit AC Milan nog twee punten achter Napoli
	BIJBELS GETAL
	BOUWVERGUNNING
	Warenhuis met 2500 vierkante meter verkoop-oppervlakte
	CONCURRENTIE
	Zege voor Sta Maria Pirates Indrukwekkende triple-play van Alpha tegen Wild Cats
	ILLUSIE
	HOMERUN
	Gestolen spullen thuis opgeslagen
	Ingezonden Werkman (2)
	ZATERDAG National League:
	American League:
	ZONDAG
	American League:
	VEEL SLACHTOFFERS DOOR MALARIA IN SURINAME Nederlandse artsen ook bij Franse actie betrokken AMI blijft medische hulp verlenen in Langetabbetje
	VEEL MALARIA
	GEEN VERANDERING
	Burgemeester van Tilburg Schijn-procedure rond benoeming van Brokx
	LINKS AKKOORD
	Benoeming Brokx Kritiek Kamer op openheid van Lubbers
	Echtscheiding Jaime Lusinchi bevestigd Aartsbisdom Merida noemt het schandaal
	VOORBEELD
	ONREGELMATIGHEDEN
	In Memoriam
	Resolutie naar Bestuurscollege Ouder-commissie Stuyvesant protest tegen veranderingen
	DEKAAN
	VAKKENPAKKET
	RESOLUTIE
	Aanhoudingen
	Controle van 'lokaliteiten'
	Overheid reageert op kritiek: Samenleving moet op de hoogte zijn van inhouden onderwijsnota
	Fundashon Sentro di Dama: Dialoog kerk en jeugdleiding
	Televisieprogramma over Edgard Supriano
	AGENDA BONAIRE
	EXPORT VERPAKT ZOUT NIET MOGELIJK Bedrijf werkt al driejaar zonder bedrijfsongeval AISCO-produktie per dag is drievoudig verbruik Antillen per jaar
	Nu ook op Bonaire: United Security is als Seguros Magdalena present
	VERLEDEN
	VERWERKING
	REGELS
	GESELECTEERD
	VERANDERING
	Maximaal vier maal per maand bezoek toegestaan Gezaghebber beperkt casinobezoek door Antillianen
	Van Estrellas vijf spelers geselecteerd BVB-competitie ondervindt problemen Antilliaanse selectie
	Vliegtuigjes botsen: tien doden in Brazilië
	BONAIREAANS COMMENTAAR Forsa Wankel
	Drie ereleden voor leven benoemd Egbert Richardson nieuwe voorzitter van WIFOL
	I^ERKOOPPUNTEN AMIGOE

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37

	illustraties
	Premier Eman naar Nederland
	HENRY By Dick Hodgins
	BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
	BEETLE BAILEY By Mort Walker
	REDEYE By Gordon Bess
	ORANJESTAD – De Arubaanse maatschappij Caribbean Satellite Systems (CSS) gaat binnenkortvanuitzijnstation(zie foto) rechtstreeks 24 uur per dag uitzenden via de satelliet. CSSdirecteür, Patty Laclé, wijst erop, dat zijn maatschappij tot op heden vanuit de Verenigde Staten uitzendt, doch dat dankzij een in – vestering van twee miljoen florin spoedig kan worden begonnen om vanuit Aruba uit te zenden.
	Volgende week opening General Store 77
	Kinder-crèche Tera Korá
	KRALENDIJK-De werknemers van de Antillian Salt Company (AISCO) vieren het feit dat meer dan 300.000 werkuren werden gemaakt zonder een bedrijfsongeval. Behalve de werknemers en de directie was eveneens aanwezig de voorzitter van de AFBW Juan Jacobs, van de vakbond die de werknemers van het bedrijf vertegenwoordigt. De AISCO is een dochter- onderneming van de Nederlandse AKZO n.v.


