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Nieuws in vogelvlucht
.GENEVE — Het einde van de 2e
Wereldoorlogbetekendeniethetein-
?*van oorlogenin dewereld.De voor-
de42 "vredes- jaren"zijnbij talloze

naar schatting 17 miljoen
Mensen omgekomen,volgensoa VN-
onderzoek. Vanhenwas45 deelbur-
i het Zweedse Internatio-

'öa'e instituutvoor vredes- onder-

***SIPRIspeeldenzich eind86over
£ helewereld 36 gewapendeconflic-
j?af, waarbij zon 5,5 miljoen mili-

uit 41 landen betrokken wa-
t*n oftewel van elke 4 landen één.
J*n dezeconflicten dateren er 4 vanJe jaren 40, 7 van de jaren 60 en 17
jJ^dejaren 70. VN-secretarisPerez
?e Cuellar zei laatstdat het moeilijk
!8 «en duidelijk onderscheid te ma-
Ken tusseneenburger- oorlog én een
°°rlog tussen staten.

*****
, LONDEN — De olie-prijzen daal-

?en woensdag verder: de Noordzee-
ffent- olie met 35 dollar cent tot
14>70en de WestTexasintermediatecvenzoenweltotl7,Bodollarpervat.

*****KUWAYT—Kuwayt vierdefeest
*egens de afloopvan de kaping van
J'Jövliegtuig. Deregering verzeker-

fle datergeenconcessies zijngedaan
?"} deresterende 31 gijzelaarsvrij te
J^gen. Premier sjeik Saad Al- Ab-
S.uUah Al- Sabah roemde de
heldhaftige houding" van het volk

odezen.Eenvan dekapers van,Has-
-sjn Izz- Al-Din,werd al gezochtdoor

VS ivm demoord op eenVS- mari-
Sjjïan tijdens de kaping van het
"JA- vliegtuig in 85. Zo lang hij op

voeten isvormt hijeen potenti-
*"« gevaar, zei men.

*****JERUZALEM—Na afloopvan de
'"fcditionele dagvan nationalerouwv°or de 16.000 doden die in de oorlo-
-Ben tegen Arabische buur- landen

gevallenbegon inIsraelhetfeest
*^or het 40- jarigbestaan als staat.
°P pleinen wordt gedansten gezon-po, maar de veiligheids-maatrege-
e° zijn scherper dan anders. Overi-
?ens zijn nog steeds niet de Israe-
'"sche grenzen vastgesteld en even-zo heefthet land een grondwet. De
enigegrenswelkevastligt isdie tus-"en Israel en Egypte. Ook bij de ko-
kende parlemente- verkiezingenzal
?e grens-kwestie een dercampagne-
gesties zijn. De Nederlandse Ka-
«ïer- voorzitterDolman zal namensSe Nederlandse bevolking sprekend
e opstandin de bezette gebieden ter?Prake brengen en de harde Israe-

llBchereactie daarop.
*****. BOLOGNA —In een dorp bij Bo-

,°Sna, Italië, zijn 2 politie- mannen
°°dgeschotentoen zij eenwitteFiat

*!lden controlerenwelke voor een
BüPermarket stond. De inzittenden
ol>enden het vuur op depatrouille.

*****AMSTERDAM—Dedollarkende*°ensdag nagenoeg geenverande-
?*g.De slotkoersinAmsterdamwas
iw635 guldentegen 1,8645 dinsdag.

11 Sömorgen opende hij een halve et
?Ber. In Wall Street daalde de Dow
°öes index met 14,10 punten totl-985,41.

*****AL-RIYAD — Saudiarabie ver-werp hetIraanseverzoekom ditjaar
*"0.000 Iraanse pelgrims te ontvan-f*b tijdens de Islamitischepelgrims-
"Jeht naar Mecca. Er z\jn er 45.000
*e'kom. Ook waarschuwde men dat
? geen demonstraties mogen wor-
/?ö gehouden.Saudiarabiewil inhet
i'gemeenhetaantalpelgrimsbeper-

ï£n tot 1000 per miljoen inwoners.J*^ ivm restauratie- werkzaam-heden.
*****

j .pUBAY— De scheeps-koopvaar-
'j in de Perzische golf kwam

j °ensdag weer op gangna de "zees-
&?' van maandag tussen de VS en
?*&"De Nederlandse mijnen-vegers
~Jebben de5e mijnin hetGolf- gebied
°Pgespoord.

*****
d MOSKOU — De SU verlangt niet
oi volledigestopzetting"vanhetVS
i~I- onderzoek naar een ruim-
f^hild tegen vijandelijkeraketten.J^eleist Moskou datde research be-
Hjkt blijft tot wat toegestaan is in
etABM-verdrag, alduseenPravda-
-on»nentaar.n»nentaar. Reagans Starwars-

■J^Qnen vormden de laatste jaren
S* belangrijk struikelblokbij het
*" SU- ontwapenings-overleg.

*****
b NEW YORK — De VS
Lankhoudstermij Citicorp maaktein
.»?* Iekwartaal een nettowinst vanj^°miljoen dollartegen 267 miljoen
JJ dezelfde periode 86. Per aandeelpeg dewinst van 0,87 tot 1,01 dol-
**" Citicorp zaghetvolume aan uit-
bandekredieten aan schulden-lan-?e&verminderenvan 13,3tot 13mil-
ler ar- De grpei van debedrijfs-

isopnieuw afgenomen.

In Suriname
Rechercheurs in
actie na
dreigementen

PARAMARIBO — In Suri-
name gingen woensdag zon
zestig rechercheurs in sta-
king. Dit omdat zij bedreigd
worden als zij misdrijven on-
derzoekenwaarbij militairen
zijn betrokken.

Een delegatie van de re-
chercheurs is ontvangen door
president Ramsewak Shankar.
Ook de minister van Defensie
Willem Sheikarreim en het
hoofd van de politie Paul Mon-
sers spraken met de delegatie.
De rechercheurs willen waar-
borgen voor hun veiligheid. Er
werd echter geen overeenkomst
bereikt. Bij dezakenwelke dere-
chercheurs in onderzoekhebben
gaat het ook om beroving en
moord.

Eman doorkoningin Beatrix ontvangen

Premier overlegt met Den
Haag over relaties Brazilië

ORANJESTAD — De Aru-
baanse deleagtie had op
woensdag in Den Haag ook
een bespreking met deBrazi-
liaanse ambassadeur, Fran-
cisco diAssis Grieco.Dit was
vanwege de belangrijke
plaats die Brazilië inneemt in
het beleid van de buiten-
landserelaties van Aruba.

Het gesprek ging over het sa-
menwerkings- gebied tussen
Brazilië en Aruba en de beste
manier om dieper in te gaan in
deze samenwerking. Ambassa-
deurAssis Griecozalbinnenkort
een bezoek aan Aruba brengen.
Tijdens hetgesprek in Den Haag
zegde hij alle medewerking toe.
aanhetbezoek vanministerDon
Mansur volgende week aan Rio
de Janeiro ter bijwoning van de
Economische Commissie voor
Latijns-America en het Cari-
bisch gebied(ECLA) van de Ver-
enigde Naties. Gedurende deze
zitting zal Aruba als geassoci-
eerd lid van dezeregionale orga-
nisatievan deVNworden aange-
nomen.

Woensdagmorgen werd pre-
mier Eman in privé audiëntie
ontvangen door koningin
Beatrix. Hierna werden ge-
sprekken gevoerd met minister
van Justitie E. Korthals Altes,
minister van Financiën
H.O.C.R. Ruding en deminister-
president R.F.M. Lubbers. Met
de minister van Justitie is tot
concrete afspraken gekomen
over samenwerking op het ge-
bied vanverdragen, training,po-
litieen wetgevingvoor een effec-
tieve bestrijding van de drugs.

Het gesprek met de minister
van Financiën baseerde zich wat
de beste wijze is voor Aruba om
toegang te krijgen tot de markt
van buitenlands kapitaal. Afge-
sproken werd dat functionaris-
sen van het Nederlandse minis-
terie van Financiën samen met
Aruba deelzullen uitmaken van
een werkgroep, die de verschil-
lende vormen van toelating zal
anlyseren en met praktische
suggesties voor de Arubaanse
regering zal komen.

In Libanon
Ontvoerders
berechten
VS-kolonel
BAYRUT — De ontvoer-

ders van de Amerikaanse
kolonel William Hissins
hebben donderdag be-
kend gemaakt dat zij hem
"berechten" voor misda-
den tegen Libanezen en
Palestijnen.

Bij de mededeling welke
werd afgeleverd bij een Wes-
ters persbureau in Bayrut
was een zwart wit foto inge-
sloten van de43- jarigekolo-
nel die op 17febrauri in zuid
Libanon werdontvoerd. Op de
foto ziet Hissins er bleek en
vermoeid uit. Deze actie is
naar eigen zeggen uitgevoerd
door de Organisatie van de
onderdrukten in de wereld.
Hissinswas hoofdvan deeen-
heidLibanon van deUNTSO,
de organisatie van de Vere-
nigde Naties voor toezicht op
het bestand aan deLibanees-
Israelische grens.

De ontvoerders zeggen dat
Hissins een spion was die in
Libanon en Palestina
opdrachten uitvoerde. Hij
heeftvolgenshenook toezicht
uitgeoefend op de ploeg van
het Amerikaanse ministerie
van Defensie ter bestrijding
van Moslim- organisaties in
genoemdelanden. Verder zou
hij gegevens hebben verza-
meld over depolitieke en mili-
taire situatie in zuidelijk Li-
banon wat betreft het verzet
tegen Israel en ook zou hij
voorstellen hebben gedaan
aan het Pentagon om een en
ander te controleren.

IRAN IN OFFENSIEF GEDRONGEN
Na gevoelige verliezen tegen VS en Iraq maandag

In Stedenoorlog opnieuw
bestandsvoorstel van Iraq

_>A_ri"__*ii_)/ iüi_i_,jrt.Ax\ - Iraq neen v. net
voorstel gedaan voor een voorwaardelijk bestand in de
zogenaamde Stedenoorlogtegen Iran. Het voorgaande
bestand duurdeslechts twee dagennadathetviaTurkse
bemiddelingwas overgenomendoor Iran.Voorheteerst
sinds Iraq de Golfoorlog begon, is Iran in het defensief
als gevolg van de slagen welk het afgelopen maandag
moest incasseren. Desondanks ligt ernog geen zege in
het verschiet voor de Irakezen.

Iraq heeft voor het bestand
voorwaarden gesteld, als eerste
dat Iraq de laatste beschieting
uitvoert zonder dat een Iraanse
tegenaanval volgt. Verder moet
Iran zich onthouden van aanval-
len op steden of woonwijken,
geen aanvallen doen op anderelanden (een verwijzing naar de
raketaanval van gisteren opKu-
wayt) of op internationale gren-
zen, en geen inval doen op Iraaksgrondgebied waar wegen liggen
naar Iraakse gebieden. Verder
behoudt Iraq zich hetrecht voor
om die Iraanse doelen te blijven
bombarderen die in dienst staan
van de Iraanse oorlogs- inspan-
ningen zolang Iran zijn "agrres-
sieve oorlog" voortzet. De leger-
leiding in Baghdad maakt in dit
verband een onderscheid tussen
burgerdoelen en economischeen
militaire doelen.

Iran wees het vorge be-
standsvoorstel aanvankelijk af
wegens de"volstrekt absurde en
belachelijke" voorwaarden,

maar stemde dankzij bemidde-
ling van deTurkse premier, Tur-
gut Ozal,toch inmet eenonvoor-
waardelijk staakt-het-vuren.
HetwasIraq, datna48uurdera-
ket- beschietingenhervatte, om-
dat Iran hetbestand zou hebben
geschonden door een offensiefin
Iraaks- Kurdistan.

Sinds bijna twee maanden de
Stedenoorlog weer aan de gang

is, heeft Iraq naar eigen zeggen
184 raketten afgevuurd op
Iraanse steden, waarvan alleen
al 134 op Teheran. Andersom
zijn in Baghdad zeker 35 raket-
ten neergekomen. Over het aan-
tal slachtoffers onder de bevol-
king heeft Iran noch Iraq mede-
delingen gedaan, maar dat moet
in de honderden lopen.

LAATSTE RAKET
Een kwartier voordat in theo-

rie een bestand in de Stedenoor-
logtussen Iraq en Iran had moe-
ten ingaan, heeft Iraq gistera-
vond twee grond-grond- raket-
ten afgevuurd op de Iraanse hei-
lige stad Qum. Iraq wil zich al-
leenhouden aan een bestand als
het hetrechtkreeg de laatstera-
ket op Iran afte vuren.

De nederlagen die Iran deze
weekin de landoorlogtegen Iraq
en in de Perzische Golftegen de
Verenigde Staten heeft geleden,
zijn hard aangekomen. Feitelijk
is Iran voor het eerst sinds de
Golfoorlog in september 1980
uitbrak in het defensiefgedron-
gen. Maar Iraq komt bedrogen
uitalshetzich verheugtop de de-
finitieve overwinning. Hooguit
heeft het Iraakse leger, datvori-
ge maand aan het noordelijke
frontnogonder devoet dreigde te
worden gelopen, het initiatief
overgenomen.

SLECHTE WEEK
"Het is een slechte week voor

Iran",aldusDonKerr van het In-
ternationaleinstituutvoor Stra-
tegische studies in Londen. "De
Iraniërs hebben gevoelige ne-
derlagen geleden". Hij doelt op
de klap die de Amerikanen
maandag in de Golf uitdeelden
door de commandoschepen van
de Iraansemarine uitte schake-
len. Hierdoor wordt het volgens
experts,zoalsKerr, voor Iran een
stuk moeilijker het scheep-
vaartverkeer in de Straat van
Hormuz te dwarsbomen.

Ook Iraq bracht zijn aartsvij-
andeen zwarenederlaagtoe door
het schiereiland Faw te herove-
ren. Faw vielbegin 1986in han-
den van het Iraanse leger, dat
volgens Kuwayt op het eiland
lanceerbases voor Zijdeworm-
raketten installeerde en met die
Chinese projectielen doelen in
Kuwayt bestookte. Het Iraakse
succes compenseert de vorige
maand in Iraaks-Kurdistan ge-
ledennederlaag,waarvan de ge-
volgen binnen deperken zijn ge-
bleven. Iraqhield.de druk op de
ketel door ettelijke raketten op
Teheran en andere steden af te
vuren. Baghad wilde Iran zo
dwingen in te stemmen met VN-
resolutie 598, dievoorziet in een
bestand.

Militaire experts menen, dat
Iran nu zijnaandacht zalrichten

op"kwetsbare doelwitten", zoals
booreilanden of olie- raffinade-
rijen. Maandag werd aleenboor-
eilandvan hetemiraatvan Shar-
jahbestookt. En om aan te tonen
dat Iran het nietop zich laat zit-
ten — ondanks hetverlies van
Faw — vuurde het gisteren een
Scud- raket af opKuwayt, dat
immers één van Iraqs be-
langrijkste bondgenoten in de
Golfoorlog is. Deraket, van Sov-
jet-makelijk,kwam zonder scha-
de aan te richten neer in
woenstijngebied.

Iran heeft bovendien militai-
ren voor herhalings- oefeningen
opgeroepen. De Iraanse parle-
ments- voorzitter, Ali Akbar
Hashemi Rafsanjani, zei in dit
verband dat"de tijd niet langer
aan onze zijde staat".

Op oudjaarsdag op Bonaire
Veertienjarige jongenbekent
moord op Canadese toeriste

WILLEMSTAD/KRALEN-
DIJK—De veertienjarige Bo-
naireaanse jongenR.I. wordt
verdacht het 15- jarige Cana-
dese meisje op oudjaarsa-
vond, te hebben vermoord.
Hij heeft dit tijdens een ver-
hoor bekend. Officier van
Justitie mr De Muij, die met
hetonderzoekbelast is,sprak
van een "bijzonder geval", nu
het een minderjarige jongen
is die verdachtwordt van een
heel ernstig feit. Het Open-
baar Ministerie kwam op het
spoorvan de jongen, toen de-
ze in een verhoor over een
andere zaak, bepaalde feiten
losliet. Dat werd gecombi-
neerd met het feit dat ver-
schillende Canadese toeris-
ten de jongen van foto's her-
kenden en hy op de bewuste

dag in het hotel gesignaleerd
was.

R.I. zit momenteel in het
G.O.G. Hij zal voor de rechter-
commissaris moeten verschij-
nen die een eerste beslissing
moet nemen over het gevangen-
houden van de jeugdige crimi-
neel.

Met de bekentenis van R.I.
heeft het Openbaar Ministerie
toch de in eerste instantie vrij
'mysterieuze' moord op déCana-
dese toeriste kunnen oplossen.
Er is al eerder een man in deze
zaak gearresteerd, maar er ble-
ken niet voldoende bewijzen te
zijn dat hij inderdaad de dader
was. Ook in dit geval zal er nog
een reconstructie plaats moeten
vinden en zullen er meerdere
verhoren komen om meerexacte
gegevens tevergaren.

Uit de eerste bekentenis van
R.I. valt afte leiden dathij het
Canadese meisje nietkende. Hij
probeerde haar te verkrachten
entoen zijzich daartegen verzet-
te, heeft hij haar gewurgd. Van-
uit Bonaire vernam de Amigoe
datR.I. twee maanden geleden
ook al bij een verkrachtings-
zaakbetrokken was. In deverho-
ren over die zaak, zou R.I. be-
paalde feiten hebben losgelaten,
die erop wezen dathij meer wist
van de moord op het Canadese
meisje.

Verschillende Canadese toe-
risten; die ook in Canada door de
politie nogmaals ondervraagd
zijn, hebben defoto vanR.I. her-
kend. Hij zou op oudjaarsdag in
het hotel gesignaleerd zijn. Na-
datR.I. wasaangehoudenenver-
hoord werd over deze zaak, deed
hij zijnbekentenis. De Canadese
politie is hier inmiddels van op
dehoogte gesteld.

Water metR.I. gaatgebeuren
is nogniet bekend. Voorlopig zit
hij in-het opvoedings- gesticht
G.O.G. en moethetonderzoeken
de verhoren worden voortgezet.
Feit is dat hij als minderjarige
geen gevangenisstraf kan krij-
gen.De kwestie zal dan ook met
de kinderrechter besproken
worden.

Met de bekentenis van R.I. is
er eindelijk licht gekomen in de
moordzaak die internationale
belangstelling had. Vooral op
Bonaire heeft de zaak veel stof
doen opwaaien. Niet alleen was
men geschokt over de moord op
zich, maar ook over hetfeit dat
hethieromeentoeriste ging.Bo-
naire tracht al enige jaren, eve-
nals de andere Antilliaanse ei-
landen, het toerisme verder te
bevorderen. Deze negatieve 're-
clame' werd danook alseenklap
voor dieontwikkeling gezien
VS willen verzoening

Noodtoestand
Panama voorbij

PANAMASTAD/ WAS-
HINGTON — Min of meer
tegelijk met het bericht dat
hetPanamese parlement bet
sloot tot opheffing van de
noodtoestand werd ook be-
kend dat van Amerikaanse
zijde pogingen worden on-
dernomen tot toenadering te-
genoverPanama.

Deze werd vorige maand afge-
kondigd na felle betogingen te-
gen de militaire machthebber
generaalManuelAntonio Norie-
ga. De noodtoestand gafderege-
ring de bevoegdheid mensen-
rechten op te schorten. Hij ismet
onmiddellijke ingang opge-
heven.

In het begin van deze week
hebben Amerikaanse regerings-
functionarissen op een niet na-
der aangeduide plaats een ont-
moeting gehadmet dePanamese
sterkeman generaalNoriega. Zo
werd in Panama bekend. Het
ging om "verzoenend" overleg,
aldus dezezegsman. Van Ameri-
kaanse zijde werd ditoverleg ge-
voerd door Michael Kozak, een
naaste medewerker van
staatssecretaris voor Latijnsa-
merikaanse zaken Elliott Ab-
rams. Menbesprak, aldus dePa-
namese bron, ideeën om aan de
huidige crisis tussen beide lan-
deneen einde temaken.

Chili: verzet
tegen één
kandidaat voor
presidentschap

SANTIAGO — Bij 44.1 pro-
centvan deondervraagdenin
Chilibestaan er weerstanden
tegen de kandidaat- stelling
door de strijdkrachten van
slechts één figuur voor het
presidentschap.

Na dekeuze door demilitaire
juntakunnen dekiezers via een
plebisciet zich uitsprekenmet ja
en neeover dezekandidaat- stel-
ling. Het onderzoek werd ver-
richt onder achthonderd Chi-
leense burgers door het bureau
voor Studiesvandehedendaagse
werkelijkheid. Ditcentrumis af-
hankelijk van dekatholieke
kerk. Een soortgelijke studie
werd in november en december
ondernomen. De uitslag was
toen nagenoeghetzelfde.

In Mexico
Bij bank- gijzeling 5 doden

MEXICOSTAD — Bij een
bank- gijzeling in Mexico zijn
vijf dodengevallen en vijftien
gewonden. Veertig mensen
worden in bedwang gehou-
den door zeven zwaargewa-
pende overvallers.

De rovers overvielen in Los
Mochis op vijftienhonderd kilo-
meter van de hoofdstad een bij-
kantoor van de Banco Nacional
de Mexico, (Banamex). Zij heb-
ben de eis gesteld dathen een ge-
pantserde geld- transport auto
ter beschikking wordt gesteld
omtekunnen vluchten. Volgens
de overheid van de deelstaat Si-
nalga willen de overvallersver-
gezeldvan ziekenauto's naar het
vliegveldrijden om vandaar met

onbekende bestemming te ver-
trekken. Inhet andere geval zeg-
genzij debank in de luchttezul-
len laten springen. Het gebouw
is afgegrendeld door tweehon-
derd man aan politie en mili-
tairen.

Bij deoverval zijnomgekomen
de directeur, eenkassierster, een
bankbediende en een verpleger
van het Rode Kruis evenals een
politieman. Dit gebeurdebij het
vuurgevecht aan het begin van
de overval. Toen derovers het
bank- gebouw binnengingen
passeerde er namelijk een poli-
tie- patrouille. Twaalfklanten
van de bank liepen hierbij ver-
wondingen op evenals een der
overvallers.

ORANJESTAD — Van Rita
GlassmanPublicRelations werd
hetontwerp ontvangenvoor het te
bouwen Ramada Renaissance
Hotel and Casino op Aruba (zie
foto). Als onderdeel van deplan-
nen van de Caribische uitbrei-
ding doorRamada International
LatinAmerica werd hiervooreen
contract getekend metEaglebe-
ach Hotel nv, die het hotel gaat
beheren. Verwacht wordt dat
eind 1989het210kamers tellend
resort hotel en casinozijn deuren
zalkunnen openen.
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Ramada Renaissance Aruba



Mensen

BERNARDINO PALFIT, met-
selaar 'A' bij publieke werken,
herdacht zijn25-jarigdienstver-
band temidden van zijn supe-
rieuren, collega's en familiele-
den. Op defoto ontvangt deheer
Palfit (midden) de gelukwensen
en de enveloppe met inhoudvan
minister van Publieke Werken,
drsFrank Booi.
Premier MARGARET

THATCHERS imagovan 'dame
van ijzer' loopt in een nieuwboek
enigszinseen deuk op. Zijwas in
de verkiezings- campagne die
haar vorig jaar een derde
ambtstermijnopleverde, 'moe en
geprikkeld. De politieke we-
tenschappers David Butler en
Dennis Kavanagh schrijven in
hun boek dat Thatcher persoon-
lijke rivaliteit tussen hoog- ge-
plaatste raadgevers nauwelijks
wist te bedwingen en dacht dat
devoorzitter van haarconserva-
tieve partij het op haar gemunt
had. 'Terecht of onterecht, zij
raakte er steeds meer van over-
tuigd dat (Norman) Tebbit haar
als afgedaan beschouwde.' Vol-
gens de schrijversvond mevrouw
Thatcher zich vooral kwetsbaar
na de Westland- affaire, in de

loop waarvan twee conservatie-
ve kabinetsleden opstapten naar
aanleiding van een controverse
rond verkoop van de enige heli-
kopter- fabriek, van Groot- Brit-
tannië. 'In februari 1986kwam
zij er achter dat enkelen van
haar vertrouwdste topministers
en hunvrouwenpraatten over de
noodzaakom haar tevervangen,'
zo staat in het boek. 'Mrs
Thatcherwasmoe en geprikkeld
en haar nervositeit werd verer-
gerd door een hardnekkige
tandpijn,' vervolgen zij,maar er-
varen leden van haar stafherin-
nerden zich een soortgelijke ge-
moeds- toestand tijdens de ver-
kiezingen van 1983.

+%% * *
HERIBERTO SNEEK heeft on-
langs herdacht dat hij tien jaar
geledenbijAntraco Aruba NVin
diensttrad. 'Eric' is technicus in
de onderhouds afdeling. Hij ont-
ving uit handen van de directie
inhet bijzijn van zijn colegae, de
gebruikelijke enveloppe.

Commissaris van dekoningin
Vonhoff heeft het officiële
startsein gegevenvoor een nieu-
we twee- jarige internationale
BACCALAUREAAT- opleiding
in Haren. Het is een opleiding
voor kinderen van buitenlandse
ouders die na het behalen van
het diploma verder kunnen
studeren aan universiteiten in
tachtig landen. Ook Neder-
landsekinderen die eerst in het
buitenland hebben gestudeerd
kunnen er terecht. De school is
deenige innoord-Nederland. De
opleiding is opgezet op initiatief
van deNAM in Assenen Philips
International in Groningen, be-
drijven met veel buitenlandse
medewerkers. Al sinds 1984
wordt aan het St Maartenscolle-
ge waar de school is onderge-
bracht, een engelstalige oplei-
ding verzorgd op Havo- niveau.
De school is de achtste in Neder-
land waar een internationaal
Baccalaureaat opleiding wordt
verzorgd.

Het Sovjet- publiek kreeg on-
langs voor het eerst te horen dat
het grove gedrag van Josef.Sta-
lin heeft geleid tot de
ZELFMOORD van zijn echtge-
note. Russische burgers wisten
al lang privé datNadezhda Alli-
lujeva op een avond innovember
1932 stierf aan kogelwonden.
Maar de geruchten over moordof
zelfmoord na een felle ruzie met
Stalin zijn nooit officieel beves-
tigd. Het bericht dat Stalins
vrouw de handaan zichzelf sloeg
is de jongstestap in een officiële
campagne de vroegere dictator
in diskrediet tebrengen. Eerder
werd erkend dat miljoenen Sov-
jetstijdens zijn bewind zijn om-
gekomen of jarenlang gevangen
zaten, aldus de auteur Sjatrov.
Rond de doodvan Nadezhda deed
wijdverbreid het verhaal deron-
de datzij bij haarman hadgepro-
testeerd tegen het lijden van de
bevolking onder diensbeleid. De
levens- standaard werd onop-
houdelijk verlaagd om Stalins
doel te financieren en een zware
industrie op te bouwen. Stalin
wordt tevens verantwoordelijk
gesteld voor de huidige
achterstandvan de Sovjetunie.

*****Franse archeologen hebben in
een onder zand bedolven necro-
polis even ten zuiden van Cairo
twee zogehetenKONINGINNE-
PYRAMIDES ontdekt. Zij deden
dit met behulp van de nieuwste
apparatuur. Zijzijn twaalfmeter.
hoog en meten aan debasis 20bij
25 meter en dateren uit de tijd
van farao Pepi I, een koning van
de zesde dynastie die in Egypte
aan de macht was van 2420 tot
2200 voor Christus. Vermoede-
lijk zijn debouwwerkenvan Pe-
pi's moeder,koningin Iputeneen
van zijn vrouwen, maar er be-
staat ook kans dat zij van twee
van zijnvrouwen zijn en dateen
pyramide van Pepi zelf is. De py-
ramides uit de tijd van dezesde
dynastie zijn aanzienlijkkleiner
dan die van bijvoorbeeld Gizeh.
De vindplaats is Saqqara, 25ki-
lometer ten zuidwesten van Cai-
ro. Saqqara was indertijd beg-
raafplaats voorkoningen en no-
tabelen van hetkoninkrijk.

*****De eerste Japansecommercië-
le communicatie- satelliet, die
volgend jaar wordt gelanceerd,

zal de grootste capaciteit hebben
van alle niet Amerikaanse
kunstmanen voor ditdoel.De bo-
venste helft van het gevaarte,
bestaande uiteen schotel- anten-
ne, blijft stationair op de aarde
gericht, wat permanent gebruik
mogelijk maakt. De onderste
helft, die bedekt is met een cy-
lindrische huid vanzonnecellen,
tolt rond als een gyroscoop om
het stabiel te houden. De totale
lengte zal ongeveer tien meter
bedragen. De kunstmaan weegt
1364kilogram endezonnecellen
kunnen2350wattopwekken. Er
zijn 32 kanalen beschikbaar. De
kunstmaan kan men volgend
jaar maandagavond bij heldere
hemel zien.

*** * *

Bij.de Elmar op Aruba her-
dachtRUBEN P. MADURO het
feit dat hij 25 jaargeleden in
diensttrad. De directeur van de
electriciteits maatschappij ir J.
Bok deed de jubilaris het jubi-
leum- speldje op en overhandig-
de hem vervolgens de bekende
enveloppe.

*****
De drGerritzen -prijsvoor Ne-

derlands onderzoek op het ge-
bied van DIABETES MELLI-
TUS isvoor 1987 toegekend aan
dr J. Strubbe. De prijs, 10.000
guldengroot, wordt jaarlijksver-
leend door de dr F. Gerritzen
stichting en is beschikbaar ge-
steld dooreen farmaceutisch be-
drijf. Strubbe is werkzaam bij
het laboratorium voor dier-fysi-
ologie van derijks- universiteit
Groningen. Hijkreeg deprijs we-
gens deveelzijdigheid en de gro-
te waarde van zijn weten-
schappelijk onderzoek op het ge-
bied van diabetes mellitus. De
prijs- winnaar deed onder meer
onderzoek naar derelatie tussen
afgifte van hormonenen voedse-
lopname, de centrale regulatie
van de insuline- spiegels en de
regulering van voedselopname
in relatie tot het lichaams- ge-
wicht.

WASHINGTON — De VS- rege-
ring wil ook de 2edochtervan de VS-
luchtvaartmij Texas Air, Continen-
tal Airlines aan een uitgebreid vei-
ligheids- onderzoek onderwerpen.
Bij haaranderedochter,EasternAir-
lines, isdital aande gang. Continen-
tal Airlines hangt mogelijkeen mil-
joenaan boetesboven hethoofd we-
gens gesconstateerde nalatigheden
door deluchtvaartdienstFAA.

*****
AMIGOE

UITGEVERU AMIGOE NV
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Bank
Algemene Ban?

<rek.nr:: 874.825.10 ■
Maduro& Curtets Bank nv

CURACAO
Centrale(alle afdeöigeri)
672-C:-:
Directie:
Ingri
Anti!; " iotdtng NV
Hoofdrede
ArdH

"u noofdre-

■

rjiaresse), Chris
.erker), Soiange
;■-■ WongTfotög- -ADVERTENTIE-AFDELING

Acquisitie
! ViolaBernardus en JarmyNaafdijk,
i— ■ ■*■ -■ " " ' "'

Aanname advertenties:
Maandagt/ mvrijdagvan07.30-16.00
uur;zaterdago7.3o-10.00 uur.
Alteadvertemiesvoor dekomende dag
moetent dagvantevorenvóórvief uurbifinertzijnof opdezelfdedagvóór tien
Uur

ZOEKERTJES verschijnen op
dinsdag en vrijdagen kunnen tedere
dag tussen 07.3Q-16 00 uur worden
opgegeven,behalveop zaterdag.
Alleen zoekertjes die op maandagen
donderdagvóór twaalfuur binnenzijn,
kunnen dedag daarop(dus dinsdagen
vrijdag) verschijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
:NassaustraatTtO.
Tel: 24333(drie lijnen)
Directeur-HooWosdai-eur:
Josvan derSchoot.
Redactie; Ramiro Tromp. Anna
Tromp- Van derSchoot, DjisbteFran-
ken.(fotogfaaf).
Advertentie-afdeling: Jos van der
Schooten Bteeolandsrnark.

tel

BONAIRE
Correspondent:
Hubert ünkete, Kaya Gobernador N..Debrot 154, tel.; 8627

SINT MAARTEN: Correspondent:
Gerard van Veen. Postbox 11£
873859(Franse kant):
Abonnementen advertenties
The Cbrontde, GröürKldove Road,
Pointe Blanche, tet.: 23919.
SABA
Correspondent'
Ruth HasseK.te!.: 229:

ST. EUSTATfÜS:
Vertegenwoordigster/Correspon-
dente:
Peogv van de HorrJo Whttewallweci 1

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
Jös deRooëni Victor Hafkamp: Radio
Nederland Wereldomroep (tel.: 035-
-16151, toestel:3l9).

Persagentschappen:ANP en AP.
Samenwerkingsovereenkomst met
The Miami Herald,De Haagsche Cou-
rant, De Brabant Pers.

DRUKKERIJ:RotaprintNV
DISTRIBüTFIE (abonnementen):
Curasao: Disfrico NV, tet: 37Ö503,
3705Ö4 én370304.
Voorklachten gelieve deze nummers
op te bellen. Het abonnementsgeld
kan ook betaald worden via Giro rek.
nr.: 208.000, Madura's Bank rek. nr.:
286.330.08en ABN rek. nr.:
11.15.626
Aruba:Nassaustraatllo,tel.:24333.
Bonaire{abdrinementenènincas-
sb): mv. A. Wong-Loi-Sing, Noord Sa-

:: t«a.

Losse numniera60 cent:
Abonnementsprijsop atleeilandenvan
de NederlandseAntillen vijftiengul-
denper maand.
BuitenAntillen(Nederland):
NA/.80,15 per maand (luchtpost) of
NA/.24,- per maand (zeèpost); jaar-
lijks vooruit te betalen

Heer Bommel en het wroeg-wezendoorMarten Toonder

1578—Hetvreemde voertuigreed snel voorten hoewelhet nietbestuurd werd, nam het debochten opkeurige wijze.
"Wat zijn we begonnen?" mompelde heer Ollie verslagen.Daarryd ik nubij nachtenontij ineen soorthippewagen.Achals ntijn goede vader me zo nu eens zag. Dit deugtniet, ioneevriend! Dit is nietpluis!"

"Zó erg is hetniet",zei TornPoes troostend. "We zyn opweg
naar deburgemeester, omhemte helpen, weetuwel?Dat bood
uzelfaanen datrare gedrochtje houdtuaan uwwoord. Umoet

n maar h»wijzen dathet geen opschepperij was".
"Opschepperij? Natuurlijk niet!" zei heer Ollieverontwaar-

digd. "Ik zal bewijzen dateen Bommel op iederuur van dedag

en denachtklaar staatomde gemeentete helpen.Als datalles
i5..."

Op datmoment stopte hetvoertuig voorhet huisvan deheer
Diekerdack.Dewoningwasgeheel donker,maar heerBommel
lietzich daarniet door weerhouden.

"De arme, overwerkteburgemeester zal blij zijn", prevelde
hij, terwij 1hij aanschelde. "Het zal hem goed doen te merken,
dathij niet deenige is die 's nachts werkt!"

Maar dat viel anders uit. Boven werd ergens een raam op-
geschovenen hetvertoornde gelaat van deburgemeesterkeek
naar buiten.

"Wieis daar?" snauwde hij."Kan men mij dar nooit metrust
laten?"

AGENDACURAÇAO
NACHTDIENSTARTSEN: Patiëntenvan*
artsenvan Bandabao (3e distrikt)kunnen '<spoedgevallen telefoon 641658 bellen *danhet antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische di*
trikten kunnen voor spoedgevallen d*
artsenpraktijkvan hun eigenhuisartsbelle"' 1
het antwoordapparaat zal dan mededele' s
wie dedienstdoendearts is. ,
THORAX CENTER (Jan NoorduynweS 'naast UNA, tel.: 85544): openingstijden vafl i
maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 urf iopzon-en feestdagen alsmede op werkd* ]
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel-
-85917.

*****WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIf
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 1?'
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdaS
de geheledaggesloten;na 17.00uurkuntu
dezustervan dewachtbellen:zusterCijntje,
tel.: 79721, pageboy027-360.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuralleen
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagva»
07.15-10.30uur; alleen volgens afspraak.

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): KantoW
Scharlooweg 110,tel.: 612040; geopend
van maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Olbino, tel»
641032, pageboy027-345.

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

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel»
54300. „"

*****
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08:00-19.00 uur.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
de Goede Hoop, JanNoorduynweg 15,tel»
82857.
Punda
Vredenberg, Socratesstraat3, tel.: 613300.

*****
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union SanPedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uurte Centrum Abraxac,
achter Kooyman.
Santa Rosa: iederemaandag- enzaterda-
gavond om 19.30uurte Aloëstraat 12.
FUNDASHON KOOPERASHON PERU/
KÓRSOU: 20.30uur optredenvanPeruaan-
sefolkloristische groepTodos Juntos'-aula
UNA.

VRIJDAG
DIVERSEN
TENTOONSTELLING
CURACAOSCH MUSEUM (Van Leeuwen-
hoekstraat z/n): openingstijden dinsdag
t/mzaterdagvan 09.00-12.00/14.00-17.00
uur;zondagvan 10.00-16.00uur; maandag
gesloten.
t/m 2 mei 1988 expositievan olieverwer-
ken en aquarellenvan Ria Houwen.
TOERISTENSCHIP:07.00-12.00 uur 'Fair-
wind'.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uurFatal Attraction (’.5,- p.p.).

TELECURA<?AODONDERDAG: 16.00Record music &
Teletekst; 16.30 Ora pa mucha; 17.00
Thundercats; 17.30 The Yearlin; 18.00
Science and Technology Week; 18.30
Purba kvkeshi 18.40Informe deportivo
met HectorRosario; 19.00Rikesa Uni-
veralmetMavisAlbertina;20.00Notisie-
ro Tele-8; 21.00 RVD ta informe; 21.30
It's a living;22.00 Wega di NumberKór-
sou; 22.10 Aktividat; 23.00 Sluiting.

VRUDAG: 16.00Record music & Tele-
tekst; 16.30Ora pa mucha; 17.30AG-
HUSAkv Leo Floridas; 18.00Man dre-
chi diDios; 18.15Ajedres na plakachiki
metOmalioMerien; 18.30MiraiSkucha;
18.45 Informe deportivo metHector Ro-
sario; 19.00Hubentut namarcha; 19.30
PR-programma; 20.00NotisieroTele-8;
21.00 Matlock; 22.00 Wega di Number
Körsou; 22.10 Show di Job; 23.00Slui-
ting.
(wijzigingen voorbehouden)
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Wega di Number
Kòrsou
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Dooy boy.f i Nome:
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ftdèle Jongo-Sprodwl /
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HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess



SUBSIDIE
Carmabi heeft van het ei-

landsbestuur deopdracht omon-
derzoek te verrichten naar het
beheer van denatuur. "Daarbe-
taalt het eilandgebied voor.
Maar als wij een eigen inkomen
kunnen realiseren, dan hoeft er
minder betaald te worden. In-
dien we er in slagenonze capaci-

teït tevergroten, kunnen we ook
meerbuitenlandse onderzoekers
aantrekken. Die betalen ervoor
en dat scheeltook weerin dekos-
ten voor de overheid. Bovendien:
als dieonderzoekers terugkeren,
vertellen ze enthousiaste verha-
len aan hun vrienden en kennis-
sen. Dat betekent een enorme
promotie voor Curasao".

De voorstellen van Bakhuis
zijn wederom actueel geworden
nu er serieus sprake van is, dat
het Curagao Caribbean Hotel,
datpal naast het Carmabi staat,
met ongeveer 220 kamers wil
gaan uitbreiden. De Amigoe be-
richtte maandag daar uitvoerig
over. Die uitbreidingvergt een
investering van 27 miljoen gul-
den. De Curacao Investment
Group(CIG), dieeigenaar is van

het Caribbean Hotel, wil de ka-
mers mede op het terrein van
Carmabibouwen. Dat betekent
voor het Carmabi: verhuizen.

PISCADERABAAI
Bakhuis: "Twee jaar geleden

hebbenwe al tekennen gegeven,
datwe gaarne wilden verhuizen
naar het voormalige quarantai-
ne-gebouw aan de Caracasbaai.
Wij hebben toen al voorzien, dat
we ooitweg zouden moeten van
Piscaderabaai, omdatditterrein
wel bestemdzou wordenvoor ho-
tel- bouw".

"We hebben voorgesteld om te
praten met ondermeer het de-
partement voor Ontwikkelings-
samenwerking, deDienstRuim-
telijke Ordening en Volkshuis-

vaarschuwd tegen het verkopen
ran deze koffie uit Colombia op
Vruba.

denatuur goedwordtbeheerd".
"Wezouden dan ookmiddenin

het gebied zitten van het onder-

zijn in feite al begonnen. Er
komt, mede op advies van een
Amerikaanse expert die hier is

ORANJESTAD - Op het De
Palm Fantasy Island werden op
de wekelijkse Aruban Night'
twee folkloristische groepen, die
alvijfjaar metDePalm Tours sa-
menwerken, gehuldigd. Deze
groepenLosArbonitos (boven) en
dansgroepDanzaAruba(onder),
treden iedere dinsdagavondin de
Aruban Night' op en vallen zeer
in de smaak bij toeristen en de
plaatselijke bevolking. Voor hun
eerste lustrum met De Palm
Tours mochten de twee groepen
elkeenplakkaatvan verdienste in
ontvangst nemen.

Overproblemen met Nederland
Leden Onderlinge Hulp
willen duidelijkheid

WILLEMSTAD — Wie het
telefoonnummer 72770 belt,
wordt te woord gestaan door
iemand van de groep van 21
leden van Onderlinge Hulp
die besloten heeft actie te on-
dernemen nu het zeer on-
duidelijk is wat het lot van
hun verzekeringen hetreeds
geïnvesteerde geld is. De
groep meent dat er zoveel
mogelijk ledenop debeen ge-
bracht moeten worden: met
een aantal vaneemdjfde deel,
kunnen de leden immers een
algemene ledenvergadering
bijeen roepen en van het be-
stuur van Onderlinge Hulp
duidelijkheid eisen. "De le-
den behoren het laatste
woord te hebben", aldus een
van deverontruste Onderlin-
ge Hulp- leden.

Deproblemen van Onderlinge
Hulp Curasao zijn bekend: er is
onenigheid met de moederorga-
nisatiein Nederland en deruzie

wordt inmiddels voor derechter
uitgevochten. Voor de ledenvan
deze coöperatieve begrafenis-
verzekering brengt het conflict
veel onduidelijkheid met zich
mee: moet depremie nog betaald
worden?, aan wie?enwat gaater
met onze verzekeringen gebeu-
ren?, zijn devragen die de ledenzich stellen.

Enkele ledenkwamen daarop
bij elkaar en besloten tot 'actie.
Hundoel iszoveel mogelijk leden
bijeentekrijgen diegraag duide-
lijkheid willen. Om dat te berei-ken is reeds twee dagen een ad-
vertentie in een ochtendblad
verschenen, waarin de ledenvan
OnderlingeHulp gevraagd wor-
denhetnummer 72770tebellen.
Al op deeerstedag waren er 120
enthousiastereacties van ande-
re leden die zeer te spreken zijn
over het initiatief.

"We willen Onderlinge Hulp
Curasao niet kapot maken ofzo.
We vinden het een goede vereni-
ging. Daarom willen we juist
duidelijkheid." Volgens de sta-
tutenkan er dooreen groepvan
eenvijfde deel van de leden een
algemene ledenvergadering bij-
een worden geroepen. Volgens
het bestuur van de vereniging
telt Onderlinge Hulp Curagao
momenteel zon 30.000 leden.
Dat betekent dat de groep 6000
l«3den op debeen moetbrengen.
Dat wordt wel erkend als een
probleem, alhoewel ook familie-
leden(bijvoorbeeldkinderen) tot

die 30.000 leden worden gere-
kend. Zij worden dan vertegen-
woordigd dooréén lid van de fa-
milie. Van de 120reacties waren
er ook velen dienamens defami-
lie belden, zodat heter inprinci-
pe al meer zijn.

Vorige week wees de rechter
een voorlopig vonnis in de zaak
tussen Onderlinge Hulp Cura-
gaoen deNederlandsemoederor-
ganisatie. Onderlinge Hulp Ne-
derland weigerde namelijk om
nog de salarissen en anderekos-
ten te betalen omdat de samen-
werkings- overeenkomstwas op-
gezegd. Derechter oordeelde dat
voorlopig de meest noodzakelij-
ke kosten betaald moeten wor-
den door Nederland en datbeide
partijen met elkaar aan tafel
moetengaanzittenom deproble-
men uit te praten. Op 29 april
moeten zij in de rechtszaal ver-
slag geven van die onderhande-
lingen aan derechter.

Herman George
wil cursus
comptrollers

WILLEMSTAD — Gedepu-
teerde van Toerisme ir Herman
Georgewilhet aantalcursussen,
dat momenteel gegeven wordt
voor ondermeer het winkelper-
soneel, detaxi-chauffeursen het
hotel- personeel, uitbreiden met
een opleiding voor comptrollers,
boekhouders.

George vindt deze uitbreiding
noodzakelijk "omdat er in het
verleden vaak problemen zijn
geweest met buitenlandse
comptrollers. Dat moet afgelo-
pen zijn".

Zoals bekend, is onlangs een
buitenlandse boekhouder, die in
het Trupial Inn Hotel te werk
was gesteld, plotseling verdwe-
nen. VolgensGeorge had deman
een "administratieve puinhoop"
achtergelaten.

Verhuizing naar Caracasbaait
ven

Carmabi en Stinapa: bijdr-koffie
* WILLEMSTAD—HetCari-» bisch Marien Biologisch In-

stituut (Carmabi) zou graag
een grotere bijdrage willen

iS 'eyerenin detoeristische ont-
* van Curacao, zo-
ï «at hetinstituut ookinde toe-
i; komst minder subsidie nodig

hebben van de overheid.
j Zo deelde Carmabi-directeuri dr Watty Bakhuis ons van-
j borgen mee.

S "Met name wat het we-
* {enschappelijk toerisme betreft,

kunnen wij een belangrijke rol
sPelen. We hebbeneen uniekko-

-1 {"aal- rif. Op eenpaarmeteruit de
kust beschikken we al over een
schitterend stuk natuur, dus:
finnen hand- bereik. Dat is el-
ders niet het geval", aldus Ba-
kvis.

Hij zei, dater tal van aanvra-
gen voor cursussen worden ont-
vangen en tal van verzoeken
vanuit wetenschappelijke krin-
gen om de Curacaose natuur te
mogen bekijken en bestuderen.
"Als er een verzoek van twintig
ofveertigpersonenbinnenkomt,
moeten we altijd 'nee' verkopen,
omdat we de ruimte niet heb-
ben", aldusBakhuis.

ijst sme
geweest, ook een 'mirador'—een
uitkijkpost — boven de grot, zo-
dat debezoekers ookkunnen ge-
nietenvan hetprachtige panora-
ma.De samenwerking tussen de
overheid en Stinapa duidter op,
datje opverantwoorde wijze een
oplossingkunt vinden".

Zodra gedeputeerde van Toe-
risme ir Herman George uit Ne-
derland is teruggekeerd, zullen
er besprekingenworden gevoerd
met Carmabi en Stinapa. Bak-
huis wees er nog op, dat enkele
jaren geleden «3en aanvang was
gemaakt met derestauratie van
het quarantaine- gebouw aan de
Caracasbaai, maar dat die niet
was voltooid. "Indien wij debe-
schikking krijgen over dat ge-
bouw, zal het geheel verbouwd
moeten worden".

STATUUT-WIJZIGING VEROORZAAKT OPSCHUDDING IN ZIEKENHUIS

Moeten informatie in dekrant lezen
CBV protesteert tegen
handelen Sehos-bestuur

WILLEMSTAD—TerwijI hetbestuurvan hetSintElisabeth
Hospitaal zichnog steedsin stilzwijgen hult, iserin hetzieken-
huis verontrust gereageerd ophetbericht datde statuutwijzi-
ging een feit is geworden. Vakbonds-voorzitter Daphne K_b-
belaar van deCBVlietweten"er nietblijmeete _tjn". Zeker de
manier waarop alles gelopen is, is voor de vakbond onaan-
vaardbaar. Ook de medische stafvan het ziekenhuis zou niet
gelukkig zijn met de statuutwijziging. Penningmeester Carel
deHaseth wildeevenwel geencommentaar leveren:men is of-
ficieelnognietop dehoogte gestelden demedische stafzouook
nog geen standpuntnebben bepaald.

De statuten bij de Kamer .van
Koophandel zijn officieel nog

nietveranderd. Het is wel debe-
doeling dat als,een stichting
haar statuten wijzigt, dit offici-
eelbij deKamer vanKoophandel
veranderd wordt. Het bestuur
van het St Elisabeth Hospitaal
wil nog steedsgeen commentaar
geven. Van de zijde van be-
stuurslid mr Torres vernam de
Amigoe dat er vrijdagmiddag
een bestuurs- vergadering is
waarin bepaald zal worden of er
informatie wordt vrij gegeven.

CAO VERANDEREN
De vakbond CBV in het zie-

kenhuis zalzeker protesteren te-
gen de gang van zaken. Voor
voorzitter Daphne Kibbelaar is
het al onaanvaardbaardathij de
informatie over een dergelijk be-
langrijk onderwerp uit dekrant
moethalen en debetrokken par-
tijenniet direct op dehoogte zijn
gesteld. Inmiddels is devakbond
uitgenodigd voor een gesprek
met de directie voor vrijdagmid-
dag. Of de vakbond naar deze
vergadering zal gaan, was van-
morgen nog niet bekend.

De statuutwijziging is al wel
besproken door de vakbond. Zo-
als bekend zou de belangrijkste
verandering zijn dat de be-
stuursleden voor het leven wor-
den benoemd. Deze wijziging is
belangrijk voor voorzitterKiki
Monte dieinmei 65 jaarwordten
bij het bereiken van die leeftijd
zou moeten aftreden. Het is ove-
rigens debisschop, monseigneur
Ellis, dietoestemming moet ge-

ven om de statuten tewijzigen.
Kibbelaar: "Indien debe-

stuursleden voor het leven wor-
den benoemd, willen wij decao
ook veranderen.Danbehoeft het
personeel in detoekomst ookniet
langer met pensioen te gaan
maar kan men blijven werken.
Als het bestuur dat voorbeeld
geeft, mogen wij dat toch zeker
volgen?"

Om verslag uit te brengen

Liberia gaat vanmiddag
naar gouverneur Romer
WILLEMSTAD — Van-

middagom drieuur maakt
formateur Maria Liberia-
Peters haar opwachting
bij gouverneur Romer om
verslag uit te brengen van
haar werkzaamheden.
Naar alle waarschijnlijk-
heid zal zü danmededelen
dat het haar niet gelukt is
om een regering te forme-
ren met tweederde meer-
derheid in de Staten. Zij
heeft met steun van de
FOL, de Bovenwindse ei-
landen en tenminste één
partijvanBonaire, welvol-
doende zetels voor de
meerderheid. Hetis aan de
gouverneur om dat te be-
slissen of dit aan-
vaardbaar is.

De opdracht aan deforma-
teur luidde dat er een rege-
ring gevormd moet worden
met een st vn vantweederde
in deStaten. Dat isnietmoge-
lijkzolangdePNP geen steun
krijgt van MAN of DP. Deze
partijen willen de regering
wel steunen, maar alleen als
zij beide mogen toetreden.
Dat is voor de PNP weer on-
aanvaardbaar.

De situatie is dusnog steeds

status quo. Depolitieke 'spel-
letjes' zijn nog volop gaande.
De PNP nodigde de MAN en
DP uit voor onderhandelin-
gen en beide partijen lieten
wetenop de gevraagde datum
'verhinderd' te zijn. De DP
heeft na maandagpas tijd en
de MAN liet weten nog con-
tact op te zullen nemen om
een nieuwe afspraak te ma-
ken. De PNP zit hier niet zo
mcc: "wij hebben de partijen
uitgenodigd, het is nu aan
hun om de handschoen op te
nemen."

De verwachting is dathet
gesprek van Maria Liberia-
Peters met de gouverneur,
meer licht op de zaken zal
werpen. Na dat gesprek isim-
mers bekend ofLiberia haar
formatie- werkzaamheden
zal voortzetten en wat zij
haalbaar vindt. Op het mo-
mentdatmeerconcrete infor-
matie over een nieuwe
centrale regering bekend is,
zullen de onderhandelingen
voor een nieuwe Curacaose
regering, volop aanvangen.
Het ligt in de lijn der ver-
wachtingen dat Curagao dan
een regering krijgt met de
partijen PNP, FOL en SI.

PROTEST
De vakbond CBV is inmiddels

ook al door de medische staf be-
naderd. Omdat voorzitter dr
Mourikvan demedischestafmo-
menteel uitlandigis, isechter af-
gesproken dat op zijn terugkeer
wordt gewacht. Ook demedische
staf zou de statuut- wijziging
namelijk niettoejuichen. Pen-

ningmeester Carel de Haseth
van de medische staf, wilde van-
morgen niet veel loslaten. Vol-
gens hem heeft demedische staf
nog geen standpunt ingenomen.
Ofhet bestuurbenaderd zal wor-
denom de kwestie te bespreken,
kon hij nog niet zeggen. De Ha-
sethzei verder niet op dehoogte
te zijn van een brief die door de
medische staf aan het bestuur
zou zijn geschreven en waarin
metklem tegen deplannen om de
statuten te wijzigen, zou zijn ge-
protesteerd.

Voor de vakbond CBV is het
zeker dat er geprotesteerd zal
worden. Gisteravond is ersamen
met deKamara Sindikalover dit
onderwerp gesproken.De strate-
gie die daarbij is uitgestippeld
wildeKibbelaar binnenskamers
houden.Dat devakbond zich niet
zomaarbij debeslissingneer zal
leggen, staat evenwel als een
paal boven water.

Coral Cliff
op 10 mei
naar CIG

WILLEMSTAD—Op lOmei
zal de officiële overdracht
plaats vinden van het Coral
Cliff Hotel aan deCaribbean
Investment Group, de hotel-
organisatieuitCostaRica, die
ook het Curacao Caribbean
Hotel heeft gekocht en be-
heert.

DeAmigoeberichtte maandag
al, datdeCIGeenoptie hadgeno-
men op het hotel te Banda Abao
bij Soto en dat getrachtzou wor-
denzo snelmogelijktotkoop over
te gaan. CIG- woordvoerder Da-
nilo Checcucci zei vanmorgen:
"Ukunt eigenlijkwel stellen, dat
we het Coral CliffHotel hebben
gekocht".

Er bestaan nog geen concrete
plannenbij deCIGvoorhetCoral
Cliff Hotel. "Maar het staat nu
wel vast, datwe gaan uitbreiden
met 78 kamers. Daarbij zullen
we de jachthavenverbeteren en
zullen we ons gaan inspannen
om de onderwater- sport meer te
propageren".

Aanhoudingen
WILLEMSTAD—Indemondi

te Beurs werden de 23- jarige
CA. en de zes jaar jongereLA.
aangehouden. Zehadden allerlei
inbrekers- werktuigbij zich, als-
mede Surinaamse bank- biljet-
ten en een radio- cassette. Later
bleek dat ze hadden ingebroken
in een warenhuis teFuik.

In de omgeving van het Gou-
vernementshuis herkende een
damedefiets, waarop de20-jari-
ge A.W.reed alsdehare. Ze scha-
kelde depolitie in, die de man
aanhield. Hijbekende defiets ge-
stolen te hebben.

Personeel van de Speciale
Operatie Dienst, SOD, heeft de
22-jarigeE.R. aangehouden, die
in zijn huis een nog onbekende
hoeveelheid cocaïne had. Hij
wordt ervan verdacht in verdo-
vende middelen tehandelen.

In een boekhandel in het Pro-
menade winkelcentrum werd de
28- jarige S.R. aangehouden op
het moment dat hij in een zaak
een diefstalpleegde.

De 34- jarigeA.E. en de 24- ja-
rige E.I. werden te Rio Canario
gearresteerd omdat zij hadden
getracht met een vals biljet ter
waarde van twintig dollar tebe-
talen.
Man mishandelt
echtgenote

WILLEMSTAD —De 21-jari-
gevrouw N.M.heeft aangiftewe-
gens mishandeling gedaan te-
gen haar 33-jarige echtgenoot
R.R. De man zoukokend heteolie
overhaarrechterarm hebben ge-
goten.Tevenszouhijhaarmet de
dood hebben bedreigd. De man
werdaangehouden.

WILLEMSTAD — De ver-
keerspolitie behandelde elfaan-
rijdingen. Hierbij raakte een
persoon gewond. De schade
wordt geschat op achttiendui-
zend gulden.

WILLEMSTAD- Onlangs
hebben drValdemarMarcha van
& UNA en drs Charles Dorego
"an dcstichtingAPOßTE waar-
lemend gezeghebber, drs Stan-
ky Lamp, bezocht en hemeen ex-
trnplaarvan het onderzoek 'E no-
«otadö, ken c ta (Dc niet-
Stemmer, wie is hij), geleiddoor
drs A. Nicatia en ir G. Cijntje
Overhandigd. Hetgesprekgingin
grotetrekken over dc additionele
steun, die dc UNA kan verlenen
"an projecten die meer op dc
nuiatsdw.ppi] danop dc universi-
teit gerichtzijn.

Aan kreten hebben we niets,zei
Mare/ia, we moeten ons in een
probleem verdiepen, met feitenkomen en een oplossing zoeken.
Ook werdLamp uitgelegd, datdit
*en voorlopige studie betreft, die
Pas na een maatschappelijke dis-
cussie haar definitieve vorm zalkrijgen.

Volgens Dorego moet het hoge
Percentage niet-stemmers gere-
lativeerdworden, want als dcge-
gevens van dcBurgelijke Stand
zullen zijn bijgewerkt, zal dit cij-
Iw aanzienlijk dalen.Bovendien
volt 34.1% regionaal gezien best
"tee. Dat neemt niet weg, dat er
een motivatie- campagne moet
komen voor dcniet-stemmers, die
{l het rapport worden gegroe-
peerd onder dc termen: 'besluite-

'doortoeval' en'minderhar-
°ekc

Foto: vlnr Marcha, Dorego en
bimp.

f __KH ~V~ Ontvangen "*\
I nieuwekollektie

SCHOENEN en
FLORA'S BOOTERY TASSEN
Promenade Shopping Center J v̂oor Moeder en Madrina^

■ J|f zeelandia center
restaurant

HISTORISCHE AMBIANCE
CURACAOSE GASTVRIJHEID

CULINAIRE TOPKWALITEIT
Vrijdag 22 april aanstaande organiseren uiij een

FRANSE WIJN- EN KAASAVOND
op debinnenplaats van Landhuis Zeelandia.

Wij serveren diverseFransekaassoorten en excellente mijnen.
Demuzikale omlijsting wordtverzorgd door deCanadese pia-
nistMaurice van €gdom.

Reserveert U voor deze gezellige, informele avond op tele-
foonnummer 614.688.

landhuisRestaurant Zeelandia
Polarisiueg 28, Curaqao.

I Slechts fI 2 dagen &
-$ vrijdag en zaterdag 1
9 50% 1
| korting I

op alles |
I ooulicjue tfj)

IT
s# Winkelcentrum Promenade -A

Tel.: 77880 2f

3AMIGOE

Verkoopkoers van del
mm BOLIVAR IWfM MADURO & CURIEUS BANK NX
«So MAAKT HIERBIJ BEKEND
dat de verkoopkoers van de Venezolaanse

BOLIVAR tot MORGENOCHTEND 10.30uur
l .i?l^ff..P_!r I°o BOLIVAR is. _j I

UNA-rapportover niet-stemmers
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ZAKENVAARIAproject van zes tot acht miljoen
gesproken, aldus Statenlid La-
clé. Laclé is tenslotte van me-
ning, dat er in deze geen beleid
bestaat en dat de ene minister
zich met deportefeuille enzaken
van de andere minister bemoeit.

*****MANILA—DeAziatische ontwik-
kelings- bank stelt vast datde Azia-
tische landen in 87 een gezonde eco-
nomische groei van gemiddeld6,8 %
kenden. Dat is meerdande6,6 %van
86 en veel meer dan de gemiddelde
groeivan deDerde wereld van 3,1 %.

DE CHIEF ENGINEER van
Aruba Beachclub, Stanley de
Cuba, is naar Nederland ver-
trokken waar hij een intensieve
trainingzal volgenbij European
Chillers in Amersfoort. Hij zal
ookverschillende hotelprojecten
bezoeken. Hij werd uitgeleide
gedaandoorfrontoffice manager
Cobito Lopez en director of ope--rations Janvan Nes Junior.

HARARi. Mdent Mugabm J| _--—^^_l*lgenstander i\^ /|| ' ' ' ,v' M n^* ;.:noemdtot2evi^\. /*S
deregerende pai^^v^ //; ,
van het in 87 g|=^_Os\_/ f~—", ' { T"""\ r"*_-^,"'"*'>___r"',,__l H ____ ___
hun partijen te ve^L__^>s I _^-"*^-_____T*^l"^ _P^^ ___
tij. Zolang deze '.ntéß i-—-_I»-*""'"__*___'""'^B_____ ______ ___ Idigiszullen2VP'sM^J >Ov. >>^_-^-'___f,^ __k I^UITussen de partijen ï^» S__^_____T I V____ B _______ INkomo bestaat een af W**^Êwen, gebaseerd op et. i^B

schillen.
*****

oB'B b aaa abag o ut t va~e-8 aa a bbb bttb b'b'b'bt» b B'B'b'B~b a BTTB'BTrii a'mrg'irinnrß akvs bba b a b'b'btj

-^_ï\ Aruba Secretaries Association 1
*Il po- Box 559 °
» Oranjestad. ARUBA l
° Dear Boss: o
o o

c ESCAPE FROM THE ORDINARY, TAKE YOUR SECRETARYTO LUNCH. I
I ArubaSecretariesAssociationujillcelebrQteSecretariesDay /d^ffik o

I on WednesdayApril 27,1988. ÉP^i» o

o Onthis specialday allbosses andsecretariesorecordially invited *__■** -hS/ °° to attend our Buffet Luncheon which will be held at the Aruba Con- _J%^JK % &M} o
o corde Hotel (Ballroom) on fipril 27,1988 from 12:00-2:00 p.m. ’ Wjf^ *?& I
o Please accept this invitation and mail your check to fl.S.fl. / 3_^^Lk°
° P.O.Boxss9priortoflpril22,l9BBorcallMrs.GloriaCarloat J W /ff'iMslt^^
0 tel. : 22444. *-*^\ W w/ w o

1 Price perPerson fl/l. 40.00. "^■f " - tféÊMÉ f °
° UUe look forward to welcoming you and your secretary- —tBF""'' """" ' ' "i. J °° (ies) on this special Day. _._<.««_, o. X V RRUBfIS€CRafIRI€S ASSOCIATION. S
8 o

QPOOPPOOOOOOPOOOOOPpOPOOPOOPOOPOPOPPOOOOOOOOOPPfIBQOPPPPPOOOOQOOfIBQnJ

Ata akibo oportunidad
| Pronto Gobierno lo cuminsa cv un

_______l\. (ÊMMÊêÊ!L\ sere cursonan cv '° Juc*a mehora
bo oportunidadnan pa un trabao._____J_| Ê desaroyonan economico nobo

| y f|| na Aruba ta creando hopi cuponan

*^^__Ji Cv un diploma di "Ensenansa pa
ÉÜ ir^^l Empleo" den bo man bo por habri■B^ portanan cv kisas awor ta sera.

EH Pa mas informacion ariba e varios cur-H. J_| sonan bo por jama TeL 33331 of acudi na
Job Center den Biblioteca Nacional na

|__^_3__S_-^_^____B__-j___Br Oranjestad (G. Madurostraat 13).

«ill a mn

V NAPA DI SIMAN V
Geldig alleen vrijdag en zaterdag

CEILING FAN /^Êk
F-5608 r^nl _£!_. ■

Fls. 85,00 m I3K

Pj

=_jf|__3_|
Havenstraat 32 Tel: 21445/21145
Fergusonstraat 41 Tel: 23555/33430
Tomatenstraat z/n Tel: 23555
v. Zeppenfeldstraat 8 Tel: 46016/45635

ARUBA ART CIRCLE
Bil Proudly Presents _____

KALMAN DCBCS ■__WB on Wednesday, April 27, 1988 at B:3o p.m. B^_i
WwÊ WiaaW■ Cas di Cultura______K~^i______l i

__■■__ _P9
(___■ ___i ____!_P__ ' __ ——«^«V

_f—_| H

B___ _■____■ x <___■_■ B""«_i__#__ ____■

K_E in concert with works by:
HvH Liszt, Bartók, Kodaly Bfl
■MM and Dobos _____

TicketsAt.'l<s»..—onsaleat thebookstores andat C^isdl Cultura
on the eveningof the performance

fTffli^K____| __!__l9_ls_ll__ ____■

CARIB MOTORS
AUTO NEWS

F'm£" Forsatd?.,GA
AM radio, airco, AMRaato°fflandard
stand, transm. 11800 -10990.-

-1988 _ 1988
Forsa 4dr., GA Forsa 4dr-. GL*

1000cc 1300cc
AM Radio, Airco AM/FM Radio, Airco

_.__.-..* power windows13500.- | 16210 .
#D<-_WOO#

1988 [~~ 1388
Racer 4 dr GLE Royale Prin ca 4 dr
1500cc/5 speed 2000 cc

AM/FM radio cassette, fully equipd,
airco autom./transm.

I 19950^ 26500.- I

1988 .988
Rocky II 4x4 JeeptypeCharade 5 dr 2000 cc

a.., J.000_?C AM/FMcassette,AM/FM radio, airco radio, airco
14950-- 1 24950-

-1988 " ïièli
Mercury Topaz 4 dr Ford Tempo 4 dr

2300 cc 2300cc
fully equipd, fully equipd

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

Ford Mustang 2 dr 1988
2300cc F750 Chassis Cabfully equipd Color white, 6 Ton

aui°^ï2.Sm- 52300.--33500-. in our showroom
RHONDA

j Speciale aanbieding 22 en 23 april 1988 j
" SLAGERIJ: ;
" Soepvlees 500 gr 2.95 SLAGERIJ2
" Stoofvlees 500gr 3.75 Porkchop (Hungria) 500gr 3.50

Kogelbeefsteak 500gr 4.25 Stoofvlees 500gr 3.75 5J Ham 100gr 0.85 Riblappen 500gr 4.95 "" Leverworst 100gr 0.95 JongeKaas 100 gr 0.55 J" Palingworst 100gr 1.00 Lever Kaas 100gr 1.00

| 11 >l< llV WINKEL: l
Veg. All Mixed Vegetables 16oz 1.97 Exeter Corned Beef i?n7 5 35 ": sPunch !?°z 1-2 LS^S^s^es::::::: liS:"fi "

" SiVH^aiPfl._iJrc l2°Z I'll Toddy Choc.Drink.. 454 gr 2.05
! ?MmXhF„^hPri_c ?. arS 11l Pally Thee Biskwie 175gr... 0.95 lI Tr.umphFrenchFr.es Ikg 2.25 Frica Juice(botter) Asst chikito ZjOaAO
" Vil^.l Il . Distinction (koffie melk) 410 gr 0.80 "" TTir^i 11. DisicleanDesinfectant 16oz 1.64 "" Campbell's Vegetables Soup 0.79 Vespré Panty Liners 10 st 1.65

" ToenenChampignon 280gr 2.39 , 5
: ciubl^^^ Ga'i-ja (Chicken Legs) 5 lbs. 4.95 J" Frica Juice (botter) Asst grandi 1.05 Koop ’.50.00 of meer en U kunt
" i^.B^c:::::::::2r::: twee»>akken è4-65perpakkopen.

" Shure Fine Foil 75. sql'ft'lll.'.'.'."A9> ~~~~~""~~~~""""~~""_"_^^ ~"^ "
" PUEBLO IS EN BLIJFT DE LAAGSTE IN "ffffnhiTiffJTlTffl prijzen

l |T_nFiTl*Tw_pH^^ Komt U bij PUEBLO Discount in San Nicolas
" h^vUmJUmUbmUUI fe&JJ met een publicatie van deze week van een IiïïrïïrTT^nß-TT^K-i andere supermarket, wij bieden U als wij het- "" zelfde merkartikel in voorraad hebben, op de
" „ _ . . gepubliceerdeprijs VIJF CENT KORTING. I
" In alle Pueblo-zaken: I Z I:
: Shopping night - vrijdag tot 9 uur 's avonds :
: Zaterd^ van 8.00 tot 8.00 non stop j

— [rrrrrml tafel gasfornuis |TT7| _. _ _ ___
|Ml |§ akb-290 54,00 SS GoldStar

WI »- M MICROWAVE OVEN ER-6037 385,00

fl _r " "— " . -. SM
\S^ffWhiteWestinghouse

"I IJSKAST RQ 312T60W 895,00

_■""_____.

_iGoldStar /
| KLEUREN TELEVISIE 19* CMR-9080 695,00 I

KLEUREN TELEVISIE 13" CMX-4200 550,00 flg

BLENDER MX-11PN/MX-110PN [ Xl_m^j_\) Va 79,00 ig#y è *BLIKOPENER MK-240 J______k« —. . "Pq-gjL 62'°° GASFORNUIS 375,00
Mf^*^^ !___i JUICER MJ-50Na #4 ir__ i f _________ 169>00 srs,

irAn_C. 8 mei --■

~=ÜlllCOn MOEDERDAG ,^_
Havenstraat 32 Tel: 21445/21145 fl flli Ww/
Fergusonstraat 41 Tel: 23555/33430 fl ___£_i wy
Tomatenstraat z/n Tel: 23555 fl __^W«'__^^
v. Zeppenfeldstraat 8 Tel: 46016/45635 V WaaaaaaV
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AGENDA

ARUBA
KANTOOUREN AMIGOE: 08.00-12.00/
14-00-17.: mr; zaterdag gesloten.

Telefoon: *3J3.
j )Joorspoég&allen na kantoortijd: 21639,

«950 en 236.pageboy: 27743.

Bankrek. ir. 1i.815.445Banco di Caribe.
p0UTIE:100

'OEKER7JE verschijnen op dinsdag enl^idag enkuren ledere dagtussen 08.00--12.00/14.00-'.OO uurwordenopgegeven;
op zardag.Alleen zoekertjes, die

°P maandag 1 donderdagvoor 10.00 uur
«innen zijn, Innen de dag daarop (dus
"insdagen vrlag) verschijnen.
bioscope
"oulevarcheater|_20.15 uur Lie on theßun (18jr.).
«0-45uur FatAttraction (18 jr.).
"RIVE-IN: 200 uurLa Bamba (14jr.).

BOTlCA'Sfnihtdienst)
jabaobrugMuber, tel.: 21780.pariba brufSan Lucas, tel.: 45119.

*** * -
DOKTOREN[^anjestad, fvdiki, TankiFlip, Noord, TankiJ^endert, Pariera en Sta.Cruz: dokterR.£uda, Irenestat 21, tel.: 21380/21839.

[J's ChiquitoSavaneta en San Nicolas:
E. Bodie, via CentroMedico San Ni-
tel: 48*3.Kinderarts: delerCroes,tel.: 27591/24300(hospitaal).

centro mdico carabobo (l.g.
Boulevrd, tel.: 21777): de wacht2*6rtdokterL.l. Beke-Martlnez, Engeland-straat7,tel.:2s96.

_Tr GELEKRIS: Oranjestad:tel.: 23168;
Noord:tel.: 2345;Santa Cruzen Paradera:*»": 28288/25*3; Savanetaen Brazil: tel.:J'o2O/483O1;an Nicolas: tel.: 45906; Da-JWa: tel.: 2900l(wijkgebouw), 24444(kan-
Oor).
(Voor brandgvallen, ongelukken of'«ü of and r ongeluk gelieve
Alanncentraliop te bellen,tel.: 115)

JELEARUB/DONDERDAG 18.00 Ghostbusters;
18.30 CNN inèrnational news; 19.30Eurotops; 19.5 Sportlotto; 20.00 Tele-
"oticias 20.33 Women of the world:
"Womeiwho lave itall»; 21.30Tales of
«ie unejpectsd: «Fat Chance»; 22.00

Kir« show; 22.45 Showbiz today
CNN); 2^oo Moneyline; 23.30 Sports
tonight; 2.00 Sluiting.

VRIJDAG 18.00 Archie and Sabrina:"RobertBiefort»; 18.30CNNinternati-
onal newsi 9.30 Memoria; 20.00Tete-
"oticias; 0.30 Movie of the week:"Betweenriends»; 22.10 Larry King
show; 23.0iMoneyline;23.30 Sportsto
"ight; 24.CXSIuiting.

'--

ÖIVERSEN
_IGHT INFORMATION CENTER: dage-%s geopendMn07.00-20.00uur; na 20.00
(<ir informaties/iaverkeerstoren.
ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
«4.00uurper dkggeopend(alleen geslo-
ten van zondag3.00 uur tot maandagmor-
9en 07.00uur).

Jokter hora^io oduber hospi-
TAAL(tel.:243oo)sezoekurenls.oo-15.45
'18.30-19.30 uur.
KONINGIN WILHtLMINA FONDS (tel.:
«4652/22817): nformatiecentrumJjoensdag geopend *an 08.30-12.00 uur -paardenbaaistraat 8 boven).

STICHTING ONDERVUSORGANISATIE:
«1.00 uur diploma- uitreiking aan decursis-tonvan decursus 'Schodmanagement- ont-
wikkeling -Kowloon Restaurant.

19.30»uur buitenjewone ledenver-gadering- Lago Sportpart.

PROTESTANTSEKERK: 20.00uur bijbelk-nr,9 bij dsA. van denDoel.
SPORT
'OETBAL(eerste divisie):2o.oo uurArse-nalvs JongAruba - Lago Sportpark.

*RUBA SOFTBALL BOND (ASB): 20.00--«3.00 uur clinicsvoorumpires enscorers on-
j*rleiding van deAmerikaan William (Bill)Person - ColegioArubano lokaal 47.

*****JJIJDAGDIVERSENJttJSEO HISTORIKO ARUBANO:
openingstijdenmaandag t/mvrijdag
*»n09.00-12.00/16.00-19.00 uur;zater-

"««van 09.00-12.00 uur.
§ÜREAULEVENS-, GEZINS-EN HU-LELIJKS- MOEILIJKHEDEN (La-
Soenweg 9A, Ie verdieping): iedere*erkdag van 07.30-12.00/13.00-16.30
rj*l" (ook mogelijk afspraakte maken
*"» tel.: 23145 of 25111).

IIBLIOTHEEK CENTRO DI BAR-
JIO DAKOTA (openingstijden):?ysdag van 16.00-20.00 uur en vrijdag van
"00-19.00uur.
SHASA(Stichting Hulpaan Slechthorenden
JJruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/o, agleclub), is dagelijks geopendvan 08.30--'"="00/13.00-16.30uur.

KIBRAHACHA (dagverblijf
°or bejaarden): openingsuren dag-»erblijf: 08.00-12.00 uur; kantooruren:

Ï;.30-12.3Ö/14.00-17.00 uur - Piedra Plat** (tel.: 28159).

'^STITUTO Dl CULTURA (t/m 30 april.?88): dagelijks tijdens kantooruren en van«.00-20.00 uur gelegenheidtot bezichti-
expositievan 45schilderijenvan Mateo

IpERISTENSCHIP: 14.00-20.00uur 'Re-96n'Star'-vert.SELMA.
SPORT
19rv? A SOFrBALLBOND (ASB): 16.30--jT-OO uur clinicsvoor pitchers, umpires en
utters 0.1.v deAmerikanenKyle GaddieenWilliam (Bill) Peterson - UgoSportpark.

*****

Over ontwikkelingshulp en veiligheid
Eman vergadert met De Koning
en vaste Kamer-commissie

ORANJESTAD- Op de
tweede dag van het bezoek
van de Arubaanse delegatie,
onder leiding van premier
HennyEman, aan Nederland
werd vergaderd metminister
drsJandeKoning en deleden
van de Vaste Kamercom-
missie.

Er werdgesproken over devei-
ligheiden denauw daarmeever-
bonden drugsbestrijding enover
het beleid om geleidelijk aan de
ontwikkelingshulp té beëindi-
gen. Besloten werd, dat er twee
werkcommissies Den Haag-
Oranjestad zullen komen. De
werkcommissie over de veilig-
heid zal binneneenvastgestelde

periode adviezen uitbrengen hoe
de veiligheids- aangelegenhe-
den op de meest efficiënte wijze
behandeld moeten worden over-
eenkomstig de huidige omstan-
digheden.

De andere werkcommissie
Den Haag-Oranjestad zal met
concrete voorstellen moeten ko-
men om inhoud tegeven aan het
nieuwebeleidvanAruba, datge-
richt is op eigen finaciering van
de gemeenschap en land.

Uit een bericht van het Bu-
reau Voorlichting blijkt, dat mi-
nisterDeKoning en deledenvan
de VasteKamercommissie woor-
den van lof hadden voor de effi-
ciënte wijze waaropAruba de za-
ken aanpakt.

Twee bedrijven teveel van het goede

Pelican Tours en De Palm
Tours gaan samenwerken

ORANJESTAD — Pelican
Tours van Maduro and Sons
en De Palm Tours tekenden
deze week een overeenkomst
om samen te gaan werken.

Gezien de beperkte markt en
de substantiële kapitaal- in-
vestering voor ondersteuning
van een professionele 'ground-
handler' is het duidelijk gewor-
den dat twee grondafhande-
lings- bedrijveneconomisch niet
gerechtvaardigd zijn op Aruba.
Aldus Maduro and Sons en De
Palm Tours in een gezamenlijke
verklaring.

TAAKVERDELING
In de overeenkomstwordt ver-

meld, dat De Palm Tours alle
bussen van pelican Tours zal
overnemen.Pelican Tours zal
zijn'ground-landling'- activitei-

ten stoppenen Maduro and Sons
zal blijven met het watersport-
bedrijfPelican Watersports. Ma-
duro and Sons zal 'destination
management services' en 'repre-
sentative services'blijven verle-
nen voor bedrijven over de hele
wereld. De PalmTourszal optre-
denals 'sales agent'voor Pelican
Watersports en zal samen met
Maduro and Sons 'cruise busi-
ness' en 'turn-around' crui-
seschepen opAruba bevorderen.
Verder zalDePalm Tours zorgen
voor excursies aan land en zal
Maduro and Sonsals 'portagent'
optreden.

In degezamenlijkeverklaring
wordt nog gezegd, dat deze nau-
we werkrelatie tussen Maduro
and SonsenDePalm Tourszoweldeze twee bedrijven als detoeris-
ten- industrie ten goedekomt.

Bij baseball in South little league:
Pepsi Cola begint met
no hit no run-zege op Brazil

SANNCOLAS —In de
eerste conpetitie- wedstrijd
van Arut» South Little Lea-
guewerddeen 'nohitnorunz-
ege behjald. Pitcher Junior
Mohamel, van Pepsi Cola,
wistgedirende zesinningste-
genstanler Brazil op geen
run en g<en hit te houden en
werd devinnende pitcher.

De Brgil- nederlaag ging op
naam va>AllanArrindell. Inky
Wever(FCola) wasdebesteman
aan slagtwee hits in twee beur-
ten.De enduitslagwas 10-0voor
Pepsi Cda, welke ploegvier hits
en geererror noteerde. Brazil
beging jietminder danzeven er-
rors.

OokCentro di Barrio Itago
Heighs(CBLH) wonmet 10-0en
wel v,-n Stanley Tools. CBLH
maake tien runs, vijf hits, één
error -n Stanley Tools geen run,
twee 'itsen viererrors. Winnen-
depicher: Dyron Wouters, ver-

heüer: Jeüiey Hoek. Beste bat-ter: Eithel Richardson (CBLH)
had één hit in één slagbeurt.

Op de tweede competitie- dagbehaalde Pepsi Cola zijn tweedeoverwinning. Het was ditmaalArubaTrading, dat met 18-6 ge-klopt werd. Inky Wever was dewinnende pitchervoor Pepsi Co-la en Michael Pisas de verliezeryoor Aruba Trading. Aan slagblonken uit: Shaul Illidge (P-Cola) enDavid Leer(A-Trading)
met drie hits in evenveelbeurten.

In de Senior Division won Ki-
wanis met6-4 vanCentro diBar-no Lago Heights (CBLH), waar-
bijClarence Arrindell winnendepitcher werd enReynaldo Emersdeverliezer.Kiwanis maaktezes
"ns,vijf hits, drie errors en
CBLH vier runs, twee hits en
"errors. Beste batters: Ken-dall Wilson en Guilfred Besaril(Kiwanis) met één hit in éénslagbeurt.

Erie- en vijfkm loopwedstrijden
op 7 mei

ORANJESTAD —IDEFRE
ojganiseert de jaarlijkse 3-

km en 5-km loopwedstrijden
voor schoolkinderen ditmaalopzaterdag 7 mei. De start enfinish van deze wedstrijden
zijn bij deBucuti Yachtclub.Jongens en meisjes die op 7
mei al tien jaar oud, maar noggeen dertien jaaroudzijn,mogenaan de 3-km wedstrijd deelne-
men. De start hiervan is om halfzes 's middags. De 5-km wed-strijd is voor jongens en meisjes
(categorie A), die op 7 mei der-tien, maar nog geen zestien jaar
oudzijn,en voor jongensen meis-
jes(categorie B) die op 7 mei zes-
tien maarnog geen achttien jaar
oud zijn.

De kinderen moeten op school
bij hun gymnastiek- leraar of deschooldirecteur inschrijven. Na
4 meizal IDEFRE geen enkel in-
schrijf- formulier in ontvangst
nemen.

ONDANKS ERNSTIGE WAARSCHUWING
Proces indertijd doorNestle aangespannen
Opnieuw problemen Dolca-koffie

ORANJESTAD— Opnieuw zijn op Arubaproblemen
rond verkoop van Dolca-koffie ontstaan, doordat deze
ineensupermarket opDakota, FiestaTrading,verkocht
zou worden.Zoalsbekend spandekortgeleden de maat-
schappij Nestle een proces aan tegen de importeur Ma-
rio Wolter en deKong Hing Supermarket.

Daarbij bepaalde dcrechterbij
rechterlijk vonnis, dat dezekof-
fie in die zaken niet verkocht
mocht worden.Eén van dcperso-
npn die een verbod tot verkoop

van Dolca- koffie van de rechter
kreeg opgelegd, kocht gister-
morgen in Fiesta Supermarket
een blik van Dolca- koffie met
daarop de verbodsbepaling als-

mede een blik waar het wikkel
was afgenomen.

Hij sloeg directalarm. Uiteen
gesprek met de Nestle agente op
Aruba, Martijn Trading, bleek
de Amigoe datniet Martijn Tra-
dingmaarNestle destijds depro-
cessen tegen dezaken heeft aan-
gespannen enbij rechterlijk von-
niseen verbod totverkoopkreeg.

Verwachtwordt, datook in dit
geval Nestle via zijn advocaten-
kantoor mr Sjiem Fat de nodige
acties zal nemen. Onder meer is
gebleken dat ondanks het feit,
dat de label van hetblik is geno-
men, waarbij goedkoper wordt
verkocht dan met label, aan een
bepaalde code is te herkennen
dat het hier de verboden Dolca-
koffie betreft.

Nestle heeft destijds via ad-
vertenties in de Antilliaanse en
Arubaanse pers ernstig ge-

waarschuwd tegen het verkopen
van deze koffie uit Colombia op
Aruba.

ORANJESTAD - Op het De
Palm Fantasy Island werden op
de wekelijkse 'Aruban Night'
twee folkloristische groepen, die
alvijfjaarmetDePalm Tours sa-
menwerken, gehuldigd. Deze
groepenLosArbonitos(boven) en
dansgroepDanzaAruba(onder),
treden iedere dinsdagavondin de
'Aruban Night' op en vallen zeer
in de smaak bij toeristen en de
plaatselijke bevolking. Voor hun
eerste lustrum met De Palm
Tours mochten de twee groepen
elkeenplakkaatvanverdienste in
ontvangstnemen.

Minister Croes:
Met bonden
bestaat geen
probleem

ORANJESTAD— Minister
mr Mito Croes herhaalde aan
de vooravond van de mars,
die de vier overheidsvakbon-
denvanmiddagin Oranjestad
willen houden, dat er geen
aanleiding voor is, omdat er
geen conflict tussen derege-
ring en vakbonden bestaat

Hij herhaalde, datderegering
de vakbonden schriftelijk liet
wetenhetAkkoord vanNoord te
zullenrespecteren mits dit in de
bestaande wetten blijft. Hij
noemde decontacten met devak-
bonden goed. Gistermorgen
werd met de FTA gesproken be-
paalde afspraken werden ge-
maakt, terwijl aanstaande vrij-
dag een gesprek met de Simar
plaatsvindt over de GOP.

Inmiddels is het landsbesluit
afgekondigd, waardoor de ande-
re overheids- vakbonden de na-
menvan hun achtvertegenwoor-
digers en plaatsvervangers in
het GOkenbaar kunnen maken
en het GO zonder uitstel van
startkan.

SANTA CRUZ — In deSporthal werd het schooltafel-
tennis- toernooi gehouden,
waaraan negentien teams van
het basisonderwijs en zeven te-
ams van het voortgezet onder-
wijs deelnamen. Het HeiligHart
Collegewerdkampioen en het St
Dominicus College subkampi-
oen bij het basisonderwijs. Bij
het voortgezet onderwijs waren
deeretitelsvoor hetStFilomena
College (kampioen) en Colegio
Arubano (subkampioen).

John Hart: vrijheid is meer dan alles waard
Meer dan helft gevangenen
betrokken bij drugszaken

ORANJESTABb-.Het Huis
vanBewaringopAruba staat
in het teken der belangstel-
ling medeinverband metver-
klaringen van minister van
Justitie, Watty Vos en de
dienstgroep.

Het Huis van Bewaring zit op
het ogenblik vol met personen
die betrokken waren bij handel
of gebruik van verdovende mid-
delen. Waarnemend hoofd John
Hart vertelde dat dit 54 procent
is, terwijl vorig jaar oktober dit
nog 28 procent was.

Hieruit blijkt, datdepolitie op
dit gebied goed werk verricht,
terwijl Hart ookalle waardering
heeft voor hetbeleid van minis-
ter van Justitie, Watty Vos, om
onder meer personeel naar Ne-
derland testuren voor denodige
trainingen.

Wat debezetting met gedeti-
neerden betreft wees Hart er
vanmorgen in een gesprek met
deAmigoe op, dat twee jaargele-
denhet merendeel van de gedeti-
neerden betrokken was bij
diefstallen, doch dat dit thans
mensenzijn betrokken bij verdo-
vende middelen.

Weliswaar is de werkloosheid
afgenomen, doch verdovende
middelen- overtredingen heb-
ben niet zozeer met werkloos-
heid te maken, maar wel met de
spanningen dieerbestaan. Wan-
neer men eenmaal in het Huis
vanBewaring terecht komt, dan
wordt alles gedaanomer weer zo
vlug mogelijk uittekomen.

LEUZE
Volgens JohnHart zou er een

leuze moetenkomen, die het be-
langvan hetbehouden van vrij-
heid benadrukt: "Zorgdatjeniet
opgesloten wordt. Uw vrijheid is
veel waard". De minister van
Justitie zou met een dergelijke

campagne moeten beginnen om
de bevolking te wijzen hoe be-
langrijk het is de vrijheid te be-
houden.

StatenlidBareno aanpremier:
Wanneer overdracht Volksgezondheid

aan drsBooi?
ORANJESTAD — In een

viertal vragen aan de minis-
ter- president wil het Staten-
lid Grace Bareno (MEP) we-
ten wanneer nu de over-
drachtvan hetministerie van
Volksgezondheid van minis-
ter Watty Vos aan minister
drs Frank Booi zijn beslag
krijgt, zoals reeds zes maan-
den geleden was aangekon-
digd.

De overdrachtvan deministe-
ries werd in de Centrale Com-
missie op 24 februari jl— vier
maanden later — behandeld en
het verslag van de Centrale
Commissie hierover werd een
maand later ingeidend. In ver-
band methetfeit, datregelmatig
in depers berichten verschijnen
over de deplorabele toestand bij
Volksgezondheid — onder meer
de toestand van de ambülance-
wagens, medische behandeling
in het hospitaal enz. — wil het
Statenlid nu weten wanneer het
voorstel door de Staten behan-
deld gaat worden over de over-
dracht van het ministerie van
Volksgezondheid aan minister
drsFrank Booi, zoals zes maan-
den geleden reeds debedoeling
was.

ERNST
In ditverband wenst Statenlid

Bareno te vernemen of derege-
ring de Staten kan verzekeren,
dat deze overdrachtplannen se-
rieus zijn en of de premier niet
vanmeningis, datdehuidige si-

tuatie bij Volksgezondheid zo
niet doorkan gaan.

Tenslotte vraagt hetStatenlid
de premier de Staten te latenwe-
ten wanneer deregering zal vol-doen aan de belofte, dat mrRoy
Wever tot gevolmachtigd minis-
ter in Washington wordt be-
noemd.

Cromos over
Aruba en toerisme

ORANJESTAD — Onder de
kop 'Donde vive la felicidad' be-
steedde het Colombiaanse tijd-
schrift Cromos twee pagina's
aan Aruba. Het blad wordt ver-
spreid in Colombia, Venezuela,
deVerenigdeStatenenPanama.
In het geïllustreerdeartikel
schrijft Gloria White over de ge-
schiedenis van Aruba, de han-
del, de bezienswaardigheden en
het belangvan hettoerisme voor
het eiland.

Voor continent
Van Putten
voorzitter
WBC-commissie

ORANJESTAD —Inhetco-
mité 'American Continent
Championships' van de
World Boxing Council (WBC)
heeft een grondigereorgani-
satieplaatsgevonden.

Roy vanPutten van Aruba, die
vice-voorzitter was, werd nu be-
noemdtot nieuwevoorzitter van
het comité. Een andere afge-
vaardigde uit Aruba, advocaat
Oscar Flanders, werd benoemd
tot juridischadviseurvan het co-
mité. De WBC heeft een telefax
aangeschaft voor Roy van Put-
ten,waardoor deze niet alleen al-
le informatie en resultaten van
bokspartijen kan ontvangen,
maar zich ook in verbindingkan
stellen met alle bokspromotors,
managers en bestuursleden van
deWBC.

Het WBC-comité 'American
Continent Championships' be-
staat verder uit: Dick Cole
(North American Boxing Fede-
ration), Horacio Castillo(Colom-
bia), Newton Campos (Brazilië),
Arline Bynum (Texas), José
Laurinoi (Uruguay) en Marty
Cohen (Miami).

FADA vraagtPRIDE-lidmaatschap aan

Deelname aan conferentie
van groot belang geacht

ORANJESTAD — De
stichting Anti-Drugs Aruba
(FADA) heef* het lid-
maatschap aangevraagd van
dePRIDE (ParentsResource
Institute for Drug Educa-
tion).

Dit gebeurde op de onlangs in
Atlanta inGeorgia gehouden in-
ternationale conferentie van
PRIDE door de twee FADA- af-
gevaardigden. Deze conferentie
werd evenals vorig jaar bijge-
woond doormeer danvijfduizend

afgevaardigden
Tijdens het eerste gedeelte

van dePRIDE- conferentie wer-
den de zogenaamde 'internatio-
nal days' gehouden, waarbij deaanwezige landen met elkaar
van gedachten en gegevenskon-
denwisselenover huidige en toe-komstige projecten voor drugs-
bestrijding en drugspreventie.
Tijdens delaatste drie dagenvandeconferentie werden lezingen,
fora en workshops gehouden.

Er werden meer dan 25 lezin-
gen en negentig fora gehouden.
Een van desprekers was deveel-
besproken Amerikaanse Attor-
neyGeneraltevens adviseurvan
presidentReagan, Edwin Meese,
over het onderwerp 'Law: rules
for survival.

Personen, diebelangstellen in
PRIDE ofin het geheleprogram-
ma van de conferentie, kunnen
de FADA hierover benaderen.
Volgens FADA is het ook voor
andere lokale instanties van be-
lang om de PREOE- conferentie
vanvolgendjaar,van 10-15april
in Atlanta, Georgia, bij te
wonen.

Minister Vos waarschuwt voor
racen op openbare weg

Regering zegt huur
Palo Marga dragstrip op
ORANJESTAD — In Tele-

noticias verteldeministervan
Sportzaken, Watty Vos, dat
hem na overleg metzijn colle-
ga drs Frank Booi (Domein-
beheer) was gebleken dataan
de stichting die Palo Marga
beheerde het huurcontract is
opgezegd.

Er wordt thans overleg ge-
pleegd aan welke organisatie —erzouden twee belangstellenden
zijn —het terrein met de drags-
trip in huur wordt gegeven. Er
zou ook belangstelling bestaan
het terrin met opstal tekopen.

Met nadruk stelde minister
Vos, dat aan wie het terrein ookverhuurd gaat worden vastges-

teld zal worden als één der voor-
waarden, dat iedereen gebruik
moet kunnen maken van de
dragstrip voor het houden van
wedstrijden.

Inditverband veroordeelde de
minister het scherp, dater weerdragracers zijn, die nu ze dedragstrip niet kunnen gebrui-
ken, op de oude hoofdver-
keersweg ter hoogte van Barca-
dera gaan racen. Dit gebeurdeook toen Aruba geen dragstrip
had. De bewindsman wees erop,
dat diteen zeer gevaarlijke zaak
is, die in het verleden reeds
slachtoffers eiste en deed een
dringend beroep de openbare
weg niet te gebruiken om te
dragracen.

r^"~~ "—1Dienstverlening
meteen

Persoonlijk karakter
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BELFAST — De Britse reder Tik-koo wil bij destaatswerf Harold and
WolffinBelfast hetgrootsteen meestluxueuze cruiseschip ter wereld la-
tenbouwen.Ditgaat 425miljoendol-
lar kosten en heet Ultimate dream

met aan boord 1513zeer ruime hut-
ten voor 2 passagiers. Met zijn
160.000 tonwordt hij 2maalzo groot
als de grootste nu bestaande crui-
seschepen Norway en Queen Eliza-
beth n.

Tennistestkinderen
ORANJESTAD — Zater-

dag 23 april zal er voor de
tweede en laatste keer een
testdag worden gehouden in
het MarlboroTennispark. De
kinderen, vanafvijf jaar,kun-
nen hierna ingedeeld worden
in groepen, die vanaf25april
deel kunnen nemen aan de
bondstraining onder leiding
van denieuwetrainerW. Chi-
rino.

Inschrijf-formulierenkunnen
afgehaald worden bij debarvan
het tennispark, dat van dinsdag
tot en met zaterdag vanaf vier
uur geopendis. Het testen isvan
acht tottwaalfuur. De kinderen
moeten met het ingevulde in-
schrijf- formulier komen. Voor
debondstrainingen zelfmoet be-
taald worden, waarbij het be-
drag, afhankelijk van het aantal
kinderen per groep,varieert.

Dame uitgezet
ORANJESTAD — In de Bre-

bastraat te Oranjestad werd de
buitenlandse vrouw R.R. (33)
aangehouden, die sedert novem-
ber 1987 al op Aruba verbleef
zonder verblijfsvergunning.
Toen de Immigratie bij de wo-
ningkwam, vond men haarniet,
dochuiteen onderzoek bleek dat
zij in dekeukenkast verscholen
zat. Zij werdaangehouden en op
het vliegtuig naar haar land
gezet.

Met ingang van derde verjaardag

Sound and Harmony
voortaan Aruban Band

SAN NICOLAS-De popu-
laire muziekband Sound and
Harmony bestond woensdag
drie jaar. Besloten werd dat
vanaf die dag de band een
nieuwe naam heeft: Aruban
Band.

Het driejarigbestaan werd in
Le Visagegevierdsamen methet
optreden van Papito y su Doble
Sabor en La NuevaFuerza. Deze
muziekgroepwerd driejaargele-
den opricht als de band van de
carnavalsgroep 'Pa tin Pret. Er
volgde naamsverandering in
Sound andHarmony en nu weer
een naamsverandering in Aru-
ban Band. In de afgelopen drie
jaarheeft dezegroep twee single-

grammofoonplaten op de markt
gebracht. Er wordt momenteel
gewerktaan deuitgiftevan twee
langspeelplaten. Aruban Band
heeft gespeeld op Curasao, Sint
Maarten, SintEustatius, Miami
en heeft opnames gemaaktvoor
de Japanse televisie tijdens het
afgelopen carnaval. De band
heeftbovendien gespeeldsamen
met verscheidene buitenlandse
topmuziekgroepen.

Alberto (Brother)
Panthophlet is debandleider en
de andere leden van de Aruban
Band zijn: StanleyLloud, Julio
laFontaine, MarlonIstatia,Nico
Connor, Marlon Mereera, Fred-
dyVorst, ClaudiusPhillips, Carl
Rosberg, Bulto Gibbs, Tarzan Ji-menez en Andres Tromp.

ORANJESTAD -De Aru-
baanse delegatie, bestande uit
premier Henny Emanminister
Don Mansur, ArmandMuyale,
P. Palmen, H.Mehran nRober-
ticoCroes is inNederladaange-
komen. De delegatieheieen zeer
drukprogramma metes hoogte-
punt het bezoek aan oningin
Beatrix. Deze foto vanVick van
der Ven toont premieriman bij
aankomst op Schiphc, begroet
door gevolmachtigdeminister
JohnMerryweather. Inks op de
foto delegatielidßobeiico Croes,
directeurvan hetßureu Buiten-
landseBetrekkingen.

ZONDAG
Zondag gaan de feestelijkhe-

denvan start met detraditionele

vliegerwedstrijden, die door de
Kiwanisclub van Aruba op het
terrein te Californië aan deMal-
mokweg worden georganiseerd.
Om elf uur zijn de eerste wed-
strijden voor de jeugd onder
twaalfjaar.

Dinsdagmiddag om vijf uur
opent gouverneur Felipe Tromp
in de Nationale bibliotheek een
tentoonstelling 'Koningin Bea-
trix vijftig jaar. Hiervoor werd
medewerking gekregen van deRijksvoorlichtings- dienst in
Den Haag, die een aantal foto's
beschikbaar stelde. Het perso-
neel van de bibliotheek zet detraditie voort om tentoonstellin-
gen te organiserenwaardoor nog
eens benadrukt wordt, dat debi-
bliotheek niet zomaar een 'boe-
kenuitleen' is, maar ook een
plaats waar het culturele hart
van Aruba klopt.

Brandweer-preventie seminar:
Voorbereiding op
rampen noodzakelijk

ORANJESTAD—Bij deaf-
sluiting van het seminar van
de 'National Fire Protection
Association' (NFPA) werden
twee resoluties aangenomen
en naar deministervan Open-
bare Orde enVeiligheid, Wat-
ty Vos, gezonden.

In de ene resolutie wordt ver-
zocht omvoorzieningen opkorte
termijn te treffen opdat:- verantwoordelijke personen
uit de Arubaanse gemeenschap
in de gelegenheid worden ge-
steld om zich verder te bekwa-
men in het hele gebeuren rond
calamiteiten, zoals organisatie,
planning,onderzoek, bestrijding
en preventie;- in de buurt van de grote hotels
en het hospitaal moet een deta-
chement van de lokale
brandweer worden geplaatst zo-
dat in een zeerkorte tijd de nodi-
ge assistentie kan worden ver-
leend;

- de organisatie van de lokale
brandweer moetzodanig worden
geregeld zodat nachtelijke- en
weekeinde- inspectiesvan hospi-
taal, hotels, fabrieken en ander
soortige lokaliteiten mogelijk
worden.

In de tweede resolutie wordt
dank uitgebracht aan de Aru-
baanse overheid "voor het orga-
niserenvan het NFPA- seminar
1988met de wens, dat andere se-
minars in detoekomstzullenvol-
gen. De deelnemers aan het se-
minar waren voorts vanmening,
dat de overheid door het orga-
niseren van het NFPA- seminar
een aanvang heeft gemaakt met
hetbewust maken van de Aru-
baanse gemeenschap van de
noodzaak om te werken aan de
organisatie, planning en uitvoe-
ring van programma's in geval
van calamiteiten. Dit moet een
voortdurend proces zijn.

FAKKELMARSEN
Aan de vooravondvanKonin-

ginnedag wordenzowel teNoord
door de padvinders en in Oran-
jestaddoor deverkenners enwel-
pen fakkelmarsen» gehouden.
Het is deeerste keer, dat de geü-
niformeerde jeugdbewegingen
niet gezamenlijk marcheren op
Koninginnedag.

Aan de vooravondvanKonin-
ginnedag worden in het Race-
waypark te Palo Marga de door
Lucor/Rockets georganiseerde
'OneHappyIslandInternational
Championship Dragraces' geor-
ganiseerd, diede daarop volgen-
de dagen worden voortgezet.
Voor debeste Arubaansepresta-
tie stelde de regering een
'Beatrix-beker' beschikbaar.

VLAGGEPARADE
Het officiële gedeeltevan Ko-

ninginnedag wordt ingezet met
een ceremoniële vlaggeparade
metgewapendewacht, pijpersen
tamboers van de Marinierska-
zerne bij het standbeeld van ko-
ninginWilhelmina.

Daarna biedt Staten- voorzit-
ter mr Hector Gonzalez op hetpleintje voor het kabinet van de
gouverneur aan gouverneur Fe-
lipe Tromp gelukwensen na-
mens debevolking aan. De aan-
wezigen kunnen vervolgens het
felicitatie- register tekenen. Tij-
dens dezebijeenkomstreikt gou-
verneur Tromp de 'drs Leito
Jeugdbeker aan de St An-
naschool uit, 'alsmede de stimu-
lansprijs aan de zanggroep Pie-
rewietje.

VOLKSSPELEN
De activiteiten worden in alle

districten ingezet met volksspe-
len, waarbij dereeering voor de

buurtcentra een 'Beatrix-beker'
beschikbaarstelt.

Om tien uur de traditionele
miniatuurboten-race metals in-
zet een 'Beatrix-beker, terwijl
vanaf elfuur 's morgens linten-
dansen worden uitgevoerdtePos
Chiquito, Lago Heights, in het
Buurtcentrum Noord en in de
Estrellaclub te Noord.

Op dePromenade in SanNico-
las zijnvanafvier uurculturele
activiteiten en een feria, georga-
niseerd door padvinders en
YMCA.

Aruba viert verjaardag
Beatrix met groot feest

ORANJESTAD —De
Oranje Vereniging Aruba— deenige Oranje- vereni-
ging buiten Nederland die
dit jaar veertig jaar be-
staat—maakteinhaar tra-
ditioneleKoninginnedag-
programmabekend datdit
jaar in het teken staat van
de vijftigste verjaardig
van de vorstin.

Met tentoonstelling 'Konin-
ginBeatrix 50 jaar', fakkelmar-
sen van de geüniformeerde
jeugd,volksspelen inalledistric-
ten, een ceremoniële vlaggepa-
rade, het aanbieden van gelu-
kwensen, het tekenenvan hetfe-
licitatie- register, het uitreiken
van de Leito-jeugdbeker, inter-
nationale dragraceseneen mini-
atuur-botenrace, een lintendans
en een Boulevardloop viertAru-
ba op 30 april deze verjaardag.
De regering van Aruba heeft in
verband met de vijftigste ver-
jaardag van de koningin een
aantal 'Beatrix-bekers' beschik-
baar gesteld.

BOULEVARDLOOP
De Koninginnedag wordt be-

sloten met de 28ste Boule-
vardloop, dieomzes uurbij Mal-
mok van start gaat en als
eindpunt heeft het APA- kan-
toor. Hier vindt de uitreiking
van de wisselbeker plaats, als-
mede de door deregering be-
schikbaar gestelde 'Beatrix-
-bekers' voor de beste prestaties
bij de damesen de heren.

Tot slot wordt de daarop vol-
gendezondag in allekerken voor
de jarigevorstin en haarmoeder— die 79 jaarwordt—gebeden.
De Oranje Vereniging Aruba
doet een beroep op eenieder om
op Koninginnedagt« vlaggen.

Bevestiging vomis
in cocazaak geraagd

ORANJESTAD - Tijdens
de Hofzitting op Auba ver-
zocht de ProcureurGeneraal
bevestiging van hetvonnis in
eerste aanlegwaarbj moeder
S.P. en dochterLP.iedei tot
twee jaargevangenisstraf
werden veroordeeld wegens
cocaïne-verkoop.

Tegen beide beklaagdei wer-
denhun eigen tegenover èpoli-
tie gedane verklaringn ge-
bruikt, datzij in de perioe juni-
augustusvorig jaarcocate had-
denverkocht alsmedeveidarin-
genvan getuigen datzij Ej moe-
der en dochter het spuliadden
gekocht.Moeder S.P.veiclaarde
onder meer dat zij per wek zon
75 tot honderd cocaïne-papelu-
cho's' voor de verkoop oitving.

Het Hof zal 3 mei opCuracao
vonnis wijzen.

Na vierdagen staking

Aeromexicoin staat
van faillissement
MEXICOSTAD-Voor

Aeromexico is hetverzoek in-
gediend tot faillissement. Dit
gebeurde nadat viei dagen
eerder een algemene staking
het staatsluchtvaart-bedrijf
lam had gelegd. De staking is
uitgeroepen om een salaris-
verbetering af te dwingen
maar bovenal om inspraak te
krijgen op een ogenbïk dat
men druk bezig is demaat-
schappij te reorganiseren.
Onderdeel daarvan is cc ver-
koop van vliegtuigen ds ge-
volg waarvan bijna dehelft
van het personeel op straat
komt te staan, zo vreest de
vakbond.

Het ministerie van Transport
en communicatie maakte be-
kend dat de aanvrage voo het
faillissement was ingedient. De
staking heeft tot heden te de
maatschappij honderden mijoe-
nen aan verlies opgeleverd. Ma-
genoeg het voltallige persoieel

van ruim zevenduizend man
neemt er aan dee.

Detoch aldephrabele situatie
waarin hetbeclriïzich bevindt is
er alleen nog maar slechter op
geworden, zo zeiden overheids-
functionarissen. Al jarenlang
pompt de overheid 106 miljoen
dollarper jaarin hetbedrijf. Om
ditfinancieel weervan de grond
te krijgen was besloten tot een
drastischereorganisatie. Daar-
van maakt de verkoop van der-
tien van zijn 45 vliegtuigen deel
uit. Ookbeperkt men het aantal
binnen- en buitenlandse
vluchten. Deze bezuinigingen
zouden al goed zijn voor 47 mil-
joendollar. Hetpersoneel isver-
derbang dater ruim drieduizend
werknemers delaan uitgestuurd
gaan worden.

Bij de overheid ziet men het
verzoek totfaillissementniet alszon negatieve zaak. Aoeromex-
ico's faillissements- aanvrage
opent nieuwe en bredere wegen
voor het herstel van het Mex-
icaanse lucht- transport- sys-
teem", aldus het ministerie van
Transport. Aeromexico dat ge-
heel in overheidshanden is deelt
de markt van binnenlandse
vluchten met Compania Mex-
icana deaviacion(Mexicana) die
voor 58 procent eigendom is van
deoverheid. Mexicana werdver-
leden jaar te koop aangeboden
maarerwasniemand diezich als
zodanig meldde.

Adspiranten-wandeltocht
ORANJESTAD — In sa-

menwerking met IDEFRE en
\ruba Touring Commission
organiseert deRotaryclub
«en 40-km fietstocht.
Dit gebeurt zondag 1 mei om

half acht 's morgens. De'
fietstocht gaat van start bij het
Lcores Aruba- gebouw en van-
daar in westelijke richting op de
Boüevard en via deverschillen-
devijken en districtennaar het
eimpunt bij het Wilhelmina-
pari. Voor deze fietstocht kan
mei vanaf vandaag inschrijven
bij let IDEFRE- kantoor in
Oraijestad (tel.: 24987/25877)
of Cisa King in San Nicolas
(454a).

BOULEVARD THEATRE
PRESENTS:

APRIL 22,23 &24
at 6.30,8.30& 9.30 P.M.

APRIL 25thru 28 at 8.00 P.M.
ADM.: 14 Years
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ATA AKI BO OPORTUNIDAD
STUDIAV LO BO PROGRESA

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

PEGADOR DI AZULEHO:
Dia di inscripcion: 22 di April na M.L. King-
school (San Nicolas) entre 6'or y B'or di anochi.
E curso lo cuminsa dia 25 di April.

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

KOKKI (cisisfenfe):
Dia di inscripcion: 27 di April na Vormings-
college Providentia (San Nicolas) y na Imma-
culata Huishoudschool (Sta. Cruz) entre 6'or
y B'or di anochi.
E curso lo cuminsa dia 3 di Mei.

CARPINTE (shop):
Dia di inscripcion: 27 di April na LTS Tara-
bana (Dakota), entre 6'ory B'or di anochi.
E curso lo cuminsa dia 3 di Mei. '
WAITER /WAITRESS
Dia di inscripcion: 28 di April na Vormings-
college Providentia (San Nicolas) entre 6'or
y B'or di anochi.
E curso lo cuminsa dia 3 di Mei.

Tur e cursonan ariba menciona ta dirigi
principalmente ariba practica. Pa mas informa-
cion bo por jama Tel. 33331, of acudi personal-
mente na e JOB CENTER den Biblioteca
Nacional na Oranjestad - G. Madurostraat 13.

EV^l ENSENANSA
L£_üj PAEMPLEO
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ARUBA DAILY |
ENTERTAINMENT I, _.Y!jpMHm.^ ZONDAG 24 april CRAZY SUNDAY 8I^_L_____7Zs met 1100.-florin aanprijzer» I

T \WP\_ife' 6.00 p.m.: Biljard tournament(500.-), ï
4 K f^-^ 10.00 p.m.: Armwrestling (300.-) en
f §K v_J/ 3.00 a.m.Rock andRoll dance contest (300.-)

ii/pQte PÏÏÏA
| Detopnightclub Take away tel.: 33541 ASBMM !
} van Aruba Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 a.m. Ji-r f

Floating Restaurant arub^cariKn }ï t_____f i\A/É VV_/ RESORT& CASINO jW lsf*y/Ll NIGHTCLUB j
i ":^^^r JOHNNY If (onder nieuwe directie) i_V\_i aTp^.* ïj Open 11.00 - midder- PÜHAZZü }I nacht. Ace- by our swinging House- ?
ÏNiptflllppn bandFerrari. JiMieiaueen daily curtain time 10.30 p.m. }exotische gerechten except Mondays }

maar OOk Clubopenfromgaop.m IW2Ooa.m. '?

I
ViS Specialiteiten c<w^9<'s'x^times7.sornin.2driiitaperper_n

Forreseivations please cal33555

Gezellige sfeer, goede service
vindt Uin Wij verwachten U voor lunch
RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR

r\ -^ /-) (6.00-7.00) of dinner (18.00-

-tMw^^m^n Telefoon 22977 of 27833- '*■»« —- >HLRestaurant Warung Djawa
WwMlWJlyi^M^ Boerhaavestraat 4

B*r*t»«mr.t Tel.: 33928
Het Restaurant met

Indonesische allures, zonderpretenties.

it Boulevard Theatre
i n_ . ~ Fri. thru Thu.FrUhruThu. at8 .45

t'LOVE ON THE RUN' ATTRACTION'
drama 18yrs drama 18 yrs.
I—i

Drive - In
Wed.&inu. 'LABAMBA'

atB3° musical 14 yrs

Lago Annuity Foundation [
Ennia Building I

Suite nr. 31 I
Nassaustraatnr. 85

Aruba

ANUNCIO
PENSIONISTANAN Dl LAGO RESIDENCIA
NAARUBA TAWORDUAVISACU E PENSION
PALUNADIMEII9BB

LO WORDU PAGA NA
BANCONAN LOCAL DIABIERNA,

APRIL 29,1988.

' LAGO ANNUITY FOUNDATION.

AMIGOE DONDERDAG 21 APRII9BB I6



Uitbreiding vakken-pakket goede zaak
RK Schoolbestuur vindt verhoging
leerlingen-aantal onaanvaardbaar

. WILLEMSTAD — Volgens
«etR.K. Centraal Schoolbes-tuur zal de onderwijsnota

denportal diana-aan nobenta' op vele punten
gewijzigdmoetenworden,wil
"? regering werkelijk bezui-
den zonder het onderwijs
jfchade te berokkenen. Zo ispR.K. Schoolbestuur tegen
Jetplan van de overheid om
j»eMAVO- opleiding te ver-engen tot vijfjaar. Het voor-
-Btel om het aantal ex-
"toenvakken van de VWO te
Verhogen naar acht vakkene»> van de HAVO naar zeven,
?cnt het R.K. Schoolbestuur

principe een goede zaak.Verder is de verhoging van
"etaantalleerlingen perklas,
*°alBweergegeven indenota,v°or hetR.K. Schoolbestuur
Onaanvaardbaar. Haar com-
mentaar is weergegeven in

rapport, dat vorige week
2*o de gedeputeerde van On-
perwijs, ing. Angel Salsbach,
«overhandigd.

. Voorzitster Vigdis
d°nckheer-Mensing is van
ptening datindenotaeen aan-
p' bezuinigings- maatrege-en worden aangekondigd,
*e geen echte bezuinigingenz,Jn. "In het onderwijs ken-
?en we het systeem van vaste
"^Vallers. Als een leerkracht
?ek is, moet deze vervangen
Jannen worden. Het R.K.
Schoolbestuur heeft 23 manVaste invallers in dienst. De

zegt nu dat we deze
Va«te invallers in het kaderv&n bezuiningingen moeten
a«Bchaffen. Als deze maatre-
?el Wordt doorgevoerd, bete-pent dat dat we dekinderen
Z1! ziekte van de leerkracht"aar huis moeten sturen. By
jjwangerschaps-verlof zou-
den de kinderen dan drie
jpaandengeen les krijgen en
"at is een onmogelijke zaak",
"'dus Jonckheer.

MAVO
.Verder stelt het R.K. School-
bestuur dat uitbreidingvan de
"JAVO van vier naar vijf ja_r
Rechts kosten- verhogend is.
Mengingvan deperiode bete-
rt in feite zich overgeven aanee 1 verslechtering. Deze trend

*°Uover een aantaljarentot nog
!?eer doubleren kunnen leiden.
p>vendien worden de goedeleer-
"igen dooreen dergelijke maat-
regel gedupeerd. Volgens het
"-K. Schoolbestuur wordt het
s*akfunctioneren vanvele MA-
YO- leerlingen veroorzaakt door
?et falenvan hetfunderende on-
derwijs. De basis van de inko-
kende leerlingen wordt ge-
armd op de kleuter- en lagere
?chool. Deze basis moet ver-stèren.

Verder zal het invoeren van
?l?uwe vakken zonder dat de to-
J^elesurentabel wordtuitbreid,
*ökoste gaan van debestaandeakken. Een uitbreidingvan het

voor VWO van
TOB naar acht vakken en zeven
°°r HAVO is daarentegen een

Spede zaak, mits deze uitbrei-?pg in een periode van twee tot
i l6 jarenplaats vindt. Indien de
"esuren- tabel moet worden uit-
gebreid, moet dit in het rooster> °rden ingebouwd. Als de over-
heidechterstelt dater meervak-
jpn gegeven moeten worden en
.lentengevolge meer lesuren,
iP& gaat hetR.K. Schoolbestuur

akkoord. "Echter hetpven van acht vakken in zesesuren, werkt niveau- verla-ad, hetgeen Curagao zich ab-JpUut nietkan veroorloven", al-Us Jonckheer.

LjUi de nota wordt voorgesteld
'assen te vormen met 35 tot en

39 leerlingen. Hier is vol-
het R.K. Schoolbestuur

*een sprake van optimalisering

en verbetering van het onder-
wijs,maar duidelijkeverslechte-
ring. Eenbezuinigingmet moge-
lijke funeste gevolgen. Dergelij-
keklassen zijnbij dehuidige pro-
blemen van het voortgezet on-
derwijs ondenkbaar. Wat ver-
staat de overheid met "aanvul-
ling tot 35 in geval van muta-
ties", zo vraagt hetR.K. School-
bestuur zich af. Mocht het Be-
stuurscollege echter de gelden
opbrengen om plaatsing van 35
leerlingenper lokaal mogelijk te
maken, dan stelt het R.K.
Schoolbestuur voor bij 36 leer-
lingen te splitsen met een mini-
mum van 18 leerlingen perklas.
Een verhoging van 30 naar 35
leerlingen is nog te verdedigen,
maar van 30 naar 39 is volgens
hetrapport onverantwoord.

PAKKET
Hetvoorstel in denota dateen

pakketten- systeem wordt
vastgesteld, vindt Jonckheeron-
aanvaardbaar. Jonckheer: "Een
leerlingkomt op een bepaalde
school, maarpas in de derdeklas
moethij zijnpakket vaststellen.
Hij weet dat pakket A op het
Stuyvesant wordt gegeven en
pakket B op hetRadulphus Col-
lege. Als een leerling door zijn
pakketkeuze van schoolzal moe-
ten veranderen, dan zal hij bij
hetvaststellen van zijnvakken-
pakket een minder optimale
keuze doen. De leerling zal
namelijk trachten op dezelfde
school zijn studie af te maken".
HetR.K. Schoolbestuur is het er

evenwel mee eens dater een mi-
nimum gesteld moet worden
voor het aantal leerlingen dat
een bepaald pakket kiest.

Daarnaast moet zoveel moge-
lijk voorkomen worden dat leer-
lingen kiezen voor dezogenaam-
de pretpakketten. "Stel men
heeft een MAVO- of HAVO- di-
ploma met de vakken
aardrijkskunde, geschiedenis,
biologie, Nederlands, Engels en
wiskunde. Met een dergelijk di-
ploma kan men niet verder
studeren en bij sollicitaties
krijgt de houder van zon diplo-
mavaak tehoren, dathij niet ge-
bruikt kan worden. Dat werkt
zeer frustrerend en dat moeten

we zien te voorkomen", aldus
Jonckheer.

Tenslotte verwerpt het R.K.
Schoolbestuur het voorstel in de
nota oméén vaste dekaan, dieal-
le middelbare scholen bezoekt,
aan te trekken. Volgens hetrap-
port moet de dekaan verbonden
wordenaan één school, zodat hij
een band met de leerlingen
krijgt. De overheid stelt, datleraren die geen volledige baan
hebben door middel van het de-
kanaat aan een volledige baan
worden geholpen. Het R.K.
Schoolbestuur verwerpt dit en
steltvoor dat dehuidigedekanen
door middel van nascholing tot
vakmensen worden opgeleid.

ORANJESTAD — Het toeris-
tenbureau van Aruba nam on-
langs meteen eigen tent deel aan
het toerisme- congres 'SalonPro-
fesional' in SaoPaolo, Brazilië.
Mirto Granadillo en Juancito

Giel, van het toeristenbureau in
CaracasenAruba,gaven daarbij
de nodige informatie overAruba
aan professionals uit de toeris-
tensector.

Non-interventie bepleit ten aanzien vanPanama

Interparlementaire unie is vol
aandacht situatie Midden-Amerika

GUATEMALASTAD — De
Interparlementaire unie
(IPU) heeft aan het slot van
zyn vergadering in Guatema-
la uitvoerige aandacht be-
steed aan de Middenameri-
kaanse problematiek. Op de
Verenigde Staten en Nicara-
guawordteen beroep gedaan
hun geschil uit tepraten. Ten
aanzien van Panama wordt
aangedrongen op eerbiedi-
ging van het principe van
non- interventie. Daarnaast
hield de bijna een eeuw oude
organisatie zich bezig met de
noodzaakvan hetbehoudvan
het natuurlijk milieu maar
ookover debewapenings- po-
litiek boog men zich.

De parlementariërs uit tien-
tallen landen die in Guatemala
bijeenkwamen voor de 79e ver-

gadering van de IPU zwaaiden
Midden Amerika lof toe omdat
men besloten had zijn eigen
peultjes te doppen door met een
eigen vredesverdrag te komen.
Op deregeringen van de landen
in dezeregio werd eenberoep ge-
daanomzichte houdenaan deaf-
spraken welke hun presidenten
in augustus 1987 hadden ge-
maakt in het kader van het Es-
quipulas II- verdrag. Lof had de
IPU ook voor het Akkoord van
Sapoa tussen Sandinisten en
contra's waaruiteen tijdelijkbe-
standvoortvloeide.

PARLEMENT
In de door de Westduitse

bondsrepubliek en Noorwegen
ingediende resolutie welke door
de IPU- vergadering werd over-
genomenwerdaandachtbesteed
aan deperspectieven voor devre-
de, democratie en de socio-, eco-
nomische ontwikkeling van
Midden Amerika. Het idee van
een Middenamerikaans parle-
ment maakt de IPUenthousiast.Daarom wordt op de betrokke-
nen een beroep gedaan deproce-
dures op de weg naar dit Midde-
namerikaanse parlement af te
werken. Tot heden toe is dit
slechts gebeurd door Guatemala
en Nicaragua.

Terwijl deMiddenamerikaan-
se landen hun democratie een
bredere basis geven en dieper
funderen zalhet nodigzijndatde
internationale gemeenschap en
met name de Europese Ge-
meenschap meer hulp beschik-baarstellenvoordezeregio. Dezehulp zal niet alleen financieel
moeten zijn maar moet ook lig-
genop hetgebiedvan technischebijstand enz.

Expositie in
Curasao Plaza

WILLEMSTAD —De Allian-
ce Franchise organiseert in sa-
menwerking met Dienst Cultu-
rele Zaken een tentoonstelling
bestaande uit foto's en video-
films over de hedendaagse
danskunstinFrankrijk, met me-
dewerking van lokale bal-
letgroepen.

Op video zullen denavolgende
balletten wordenvertoond: 'Blue
Marine' van Caroline Carlson,
'Les Aventures d'Yvan Vaffan'
van Jean Claude Galotta, 'Je
t'aime' van Reymond, Ttreta'
van Carlotta, 'Simmum - Tem-
pos' van Gaudrin en 'Incande-
scence' van Saporta.

Hetbetreft hierprachtige acti-
on-opnamesophet gebied van de
danskunst.De officiële opening
vindt vrijdag om zes uur 's mid-
dags in het Curagao Plaza Hotel
(VIP-room) plaats, terwijl deex-
positie zaterdag en zondag van
tien uur 's morgens tot zes uur
's middags geopend is voor het
publiek.

OPENING ZAKEN
Alle landen moeten opening

van zaken gevenmetbetrekking
tot de structuur, de aard en de
omvangvan hunbewapening en
strijdkrachten. Ook moeten alle
landen zich aansluiten bij het
verdrag dat het gebruik van
strijdgassen en bacteriologische
middelenalswapenbij gewapen-
de conflictenverbiedt.

Verder doet de IPU een drin-
gend beroep op aandacht voor
het natuurlijk milieu. Jaarlijks
gaat dit mileu al achteruit het-
geen een slag voor een
menswaardigleven betekent.

Op SintMaarten
Havertong weg
bij Postkantoor

PHILIPSBURG — Na 31 jaar
werkzaam te zijn geweest bij de
Posterijen van de Nederlandse
Antillen, eerst opArubaen daar-
naop SintMaarten neemtWally
Havertong afscheid van het
Postkantoor, waarhij sinds 1972
hoofd was. Hij heeft depensioen-
gerechtigde leeftijd bereikt en
kreegeen baan aangeboden in de
particuliere sector. Havertong
fungeerde ook als waarnemend
Officier van Justitie.

NIET-INMENGING
Wat betreft de situatie in Pa-

nama meent deIPU dat menzich
moet houden aan het principe
van niet- inmenging. De parle-
mentariërs spraken de hoop uit
dat de toestand gaat normalise-
ren zodat demensenrechtenvol-
komen aan hun trekkenkunnen

komen en ook de democratiezien
kanontplooien.

Op deVerenigde Statenen de
Sovjetuniewordt een beroep ge-
daanom hetverdrag te onderte-
kenen over de eliminering van
raketten met kort- en middel-
lang bereik binnen het kader
van eenresolutie over de vrede,
de ontwikkelling. Ook zal men
daartoe deprincipes metbetrek-
king tot een strikt defensief ge-
bruik van wapens en bewape-
ning moeten aanvaarden. Met
voldoening heeft menkennis ge-
nomen van hetplan voor een zo-
ne van vertrouwen en samen-
werking tussen het Warschau-
pact en de NAVO.

RK Schoolbestuur over onderwijs-nota
Technisch onderwijs beter
afstemmen op arbeidsmarkt
WILLEMSTAD — Het

technisch onderwijs moet
aangepast worden aan de ei-
senvan desamenleving.Door
nauwe samenwerkingmet
het bedrijfsleven moeten
eventuele fricties tussen ar-
beidsmarkt en onderwijs zo-
veel mogelijk geëlimineerd
worden. Voorwaarde hier-
voor is evenwel, dat het ni-
veau van de leerlingen, dat

van de Technische School
komt, danig verhoogd wordt.
Om dit te realiseren is denascholing van leerkrachten
van het technisch onderwijs
dringend gewenst. Verder
wordt gestreefd naar de vor-
ming van Lager Beroeps On-
derwijs (LBO), waarin LTS,
ETAO en Lager Huishoude-
lijk Onderwijs (LHO) zijn sa-
mengevoegd.

Dit stelt hetR.K. Schoolbes-
tuur in haar commentaar op de
onderwijsnota 'Ensehansa den
portal di ananan nobenta'. Het
R.K. Schoolbestuur is van me-
ning dat de overheid het
technisch onderwijs beter moet
afstemmen op de behoeftes van
de arbeids- markt. Als de markt
verzadigd is met een bepaald be-
roep, dan moeten de scholen
stoppen met dieopleiding en een
andere richting kiezen. Ook
moet het niveau van de instro-
mende leerlingen danig ver-
hoogd wordt. Voorzitster Vigdis
Jonckheer- Mensing: "De leer-
lingendievan debasisschool ko-
men, moetenniethet niveauvan
de vierde klas hebben. De basis
moet goed zijn", aldus
Jonckheer.

Zij vervolgt: "Met het huidige
peil op de LTS isweinig te berei-
ken. Op Curagao zijnzeven LTS-
scholen die jaarlijks honderden
leerlingen afleveren. Vaak wor-
den echter werknemers uit het
buitenland gehaald, omdat de
LTS- ersopCuragaoverkeerde of
verouderde technieken hebben
geleerd. Nascholing van de
technische leraren is, gezien de
grote veranderingen op
technisch gebied, dringend ver-
eist.Dit kan bijvoorbeeld gebeu-
ren doorvoor bepaalde periodes
deskundigen uitNederland aan
te trekken".

L.B.O.
Een andere onderwijstak, de

Huishoudschool, moet volgens
het R.K. Schoolbestuur ook ge-
wijzigd worden. Jaren geleden
heeft het R.K. Schoolbestuur
reeds aangedrongen op integra-
tie van de Huishoudschool en
ETAO.De belangstellingvoor de
huishoudschool op Curagao is
sterk teruggelopen. Deze scho-
len lopen leeg. Het R.K. School-
bestuur is voorstander van het
uiteindelijk samenvoegen van
hetLager Technisch Onderwijs,
Lager Huishoud Onderwijs en
ETAO. Dit is in denota ook voor-
gesteld. De nieuweonderwijsv-
ormzou veel gelijkenissenheb-
ben met de huishoudschool-
nieuwe stijl, die enkele jarenge-
ledenwerd voorgesteld, maar die
uiteindelijk niet werd inge-
voerd.

HetR.K. Schoolbestuur noemt
deze onderwijsvorm het Lager
Beroeps Onderwijs(LBO). De op-
leiding zou moeten bestaan uit
twee oriënterende jarenmet al-
gemene technieken en vaardig-
heden. Daarna moet twee jaar
beroeps- georiënteerd onderwijs
volgen. De laatste twee jaren
moeten een keuze voor een be-
roeps- pakket bevatten. Na deze
vier jaarzouden Middelbare Be-
roeps Opleidingen mogelijk
moeten zijn. Op deze wijze kan
men volgenshetR.K. Schoolbes-
tuur aangepaste beroeps- oplei-
dingen creëren voor vele
sectoren.

7AMIGOEDONDERDAG 21 APRIL 1988

I _IC>@<3_| II I1 Rotary Club of Curasao J

ABN Trust
zoekt voor spoedige indiensttreding een

BOEKHOUDKUNDIGE KRACHT
die zelfstandig de korrespondentie en boekhouding
kan verzorgen van een aantal naamloze ven-
nootschappen.

Sollicitanten dienen te beschikken over:
— een gedegen administratieve opleiding, op

MBA-niveau— een zeer goedekennis van deEngelse taal in
woorden geschrift— administratieve ervaring op bovengenoemd
niveau.

Aangeboden wordteen gevarieerde werkkring in een
internationaal bedrijf.
Goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaar-
den zijn bij gebleken geschiktheid vanzelfsprekend.

Schriftelijke sollicitatiesgaarnerichten aan dedirektie
van de
ABN Trustcompany(Curacao) N.V.
Pietermaai 15, P.O. Box 224, Curacao.

kantoor mr arthur v. oster
gespecialiseerd in adviezen op bedrijfsjuridisch en

vennootschapsrechtelijk gebied,
*oekt met onmiddellijke ingang op parttime basis een

JURIST(E)
* metopleiding Nederlands Recht/Nederlands Antilli-, aans Recht/Notarieel Recht

met goedekennis van Nederlandse, Engelse en Duit-, se taal, met ervaring op gebiedvan automatisering
deskundigheid op gebied van intellectuele eigen-
dom, met name het auteursrecht zoals dat in Neder-
land en elders ter wereld geldt, strekt tot bijzondere
aanbeveling.

Sollicitaties uitsluitend schriftelijk te richten aan:

Mr. A.V. Oster
Van Engelenweg 16/21

mm —\
[/ LANDSRADIO (Afd.CURACAO)

y MAAKT BEKEND,
V datderekeningen over deboekmaand MAART 1988zijn ver-

Dr zonden

Deze rekening dientuiterlijkvoldaan te zijn per

5 MEII9BB
Telefoonnummers waarop alsdan nogrekeningen openstaan zullen

— geblokkeerdzijnvoorALLE inkomend interinsulairen internatio-
naal(automatisch en niet-automatisch) telefoonverkeer.

— geen telefoongesprekken via onze internationale telefonisten
kunnen aanvragen.— telefonisch geentelegrammen kunnen aanbieden.

— geblokkeerdzijn voor alle in-en uitgaandetelexgesprekken.

Voorts zullen bovengenoemderekeningen, in handenwor- vf
den gesteldvan een incassoloper c.g. incasso bureau. De /4|kl
extra incasso-kostenkomenvoorrekening van de debiteur. / \lk

Men gelieveerrekening mee te houden dat bank- *||L
en girobetalingenons pas na meerdere dagenbe- / t gilk AMI

I PAKKETTEN NAAR NEDERLAND
I NU:. IN PRIJS VERLAAGD

" MEER SERVICE

""""" AIÏRQCARGO
" nu: vanaf fis 3.15 perkilo (minimum prijs fis 40.- per pakket).

" ihklusief verzekering.

" aflevering aan huls In Nederland: fis 20.- per zending.

" Aanleveren: AEROCARGO N.V., luchthaven.

" Standaard dozen verkrijgbaar: a f 6.50 en f 4.50 per stuk.

" De eerstvolgende vlucht is op 23 april.
CURACAO: Te1.82244, tst. 56 en 24

ELMER LIBERIA ARUBA: Te1.22470
SHIRLEY MILLERSON RUDYRODRIQUEZ
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AJAX IN EUROPA CUP II TEGEN KV MECHELEN
Larsson weer goed voor treffer
Teleurstellend verlies (1-2) van
goed spelend Ajax tegen Marseille

AMSTERDAM —Wat eenformaliteit en een feest in hetEu-ropese bekervoetbal hadmoetenzijn, werd uiteindelijkeen te-leurstelling van deeerste orde.
Ajax,na de dikkezegeinMarseille in gepastefeeststemming,

Weigerde woensdagavond zichformeel optestellen engafveeljotallesvoor opnieuweenruime overwinningin hetEuropese
bekervoetbal, maar moest in Amsterdam in delaatste minuut«oor een treffer van de Westduitser Allofs nog een bittere te-
Senslag accepteren: 1-2.

P'ympique Marseille, met driejoffers achterstand in Amster-
dambegonnen, greep met2-1 de
*}nst in een wedstrijd, waarinAjax de zaken dicteerde, maar
Naliet het werk afte maken. DeAmsterdamse bekerhouder ver-
kor door die te royale houding

aantal records. De ongesla-
-Ben status in eigen huis, sinds
september 1981 toen TottenhamHotspurAjax in Amsterdam met
"1 verraste, was er een van.

AJAX GAF VEEL
De houding van Ajax had met

klem-stelling niets temaken.De
P'oeg weigerde op weg naar deProlongatie van de Europa Cup
Voor Bekerwinnaars een inge-
houden opstelling. Ajax ging na
fle3-0van Marseille weer voor devolle en liefst spectaculaire
?'nst. De ploeg van coachtfulshoff gafveel tot alles, maar
j^gzich door een improduktieve
°ui van Bosman en vooral Win-
**r geremd in dat voornemen.
Alaxkon dein de eerste helftge-
Jjornen voorsprong niet uitbrei-
denenzag zich in de laatste fase
geconfronteerd met twee ople-ggen van de verder kansloze
'ranse formatie.
, P&pin, via een solo-ren, en Al-
j?*s,indelaatste minuutmeteen
"Taaie vrije trap, bezorgden Ajax
*-eiongedachte, onverwachte en
jOoral onverdiende nederlaag:2. Het deed pijn. Dat was on-
"^ddellijk na het laatste fluit-
?'gnaal wel duidelijk. Feest om
set5et bereiken van de finale in
'raatsburg was er niet echt.

UNIEKE SERIE
i Die onderbrekingvan deunie-
Se serie overwinningen in hetj^ropesebekertoernooi 1987/
"88 (Ajax won tot woensdaga-
Mi alles) was volstrekt onno-
?'g en kwam hard aan. Ajax
perste, vooral in deeerste helft,
*gen de bange Fransen, die in
ergelijking met het eerste hal-
e-finaleduel vijf basisspelers

?ewisseld hadden. De Amster-arnmers, in het eerste uur bij
i'agen weer ouderwets, haaldenet spelpeil dat ze dit seizoen
°ornamelijk voor de Europese
edstrijden hebben bewaard.r,Pe ploeg herinnerde in het
tympisch stadion zeker zestig

|..^uten in ieder geval, nauwe-
J*s aan de stuntelige formatie,
e e de laatste week uitgleed te-3etl eerste divisieclub RKC en

kandidaat PEC
v ,v°Ue. De beloning voor hetaak goede voetbal bleef uit.
%r eigen falen, want Olympi-

6*e Marseille liet zien waardoor. ar»se ploegen het Europees zo
a °eilijk hebben. Het nog steeds
j ogende elftal ver-
<W^e cnaotisc^ en riskant en

1onder de lateen doelmanvol-
tr "?e beste Franse grabbel-

aditie. Stambouli, de vervan-
|j r van de geblesseerde Afri-
ka?? 1 e"' e' vrywe^ e^e h°£e
K- '°s, maar Bosman reageerdej'^mer doeltreffend.

De Zweedse verdediger
Larsson leek lange tijd daardoor
de winnaar van de wedstrijd te
worden. Net als tegen Voung
boys trof hij in het Olympisch
stadion in de 22eminuut doel.

Halverwege de tweede helft,
toen Ajax door de uitblijvende
treffers wat uit zijn humeur
raakte, was een snelleren van de
Franse internationalPapin in de
65e minuut voldoende voor de
gelijkmaker.

Menzo wondzichopover diete-
gentreffer. Na 895 minuten
moest hij in Europees verband
weer een doelpunt toestaan.
Sinds deeerste halve finalevan
het vorig seizoen, tegen Zarago-
za,wasMenzo nietmeergeklopt.
Hetkwijtraken van derecordse-
ries van het winnende elftal en
de ongeslagen doelman zorgde
bij Ajax vooreen onnodige down-
stemming, die in de laatste se-
conden door de Westduitser
Klaus Allofs met een vrije trap
van diktwintigmeter werd aan-
gedikt tot een beetje rouw: 1-2.

GEEN ONTSPANNING
Ajax wist zich zeker van

Straatburg, waar tegen KV Me-
chelen een Nederland - België-
sfeertjekan ontstaan, maarkon
bij het afronden van de kansen
niet de ontspanning vinden die
daarvoorvaak nodig is.

Vooral Aron Winter en John
Bosmanzatenvast.Na wat inlei-
dende zetten van beide partijen
kwam in de 14e minuut al de
zwakte van de Franse defensie
boven. Doelman Stambouli mis-
te debalenWitschge kopte tegen
de paal. Na missers van Van 't
Schip en Witschge stond deaan-
voerder van Ajax wel aan deba-
sis van de Amsterdamse treffer,
op dat moment volgens velen de
eerste van een behoorlijke serie.
Van 't Schip trok na een afgesla-
gen corner de bal voor. Verlaat
miste, maar de ingekomen
Larsson zette de schoeneronder.
Stambouli zag de bal niet eens:
1-0.

Vier minuten later schootLo-
witz na een voorzet van Van 't
Schip bijna in eigen doel. De
rechterspits bleefkeer op keer
langs zijn persoonlijke te-
genstander gaan, maar had ook
niet derust om doeltreffend toe
te slaan. Zes minuten voor de
pauze was Van 't Schip doelman
Stambouli ook voorbij, maar hij
trok de bal voorlangs. Zijn maa-
tje aan de rechterkant, Aron
Winter, hadtoen ookal ooginoog
met de doelman gestaan, maar
zagzijn te gemakkelijk schot ge-
stuit.

TWEEDEHELFT
Na een voortreffelijke eerste

helft moesthetpeilvan hetAjax-
-aanvalspel wel zakken. Aan de
linkerkantkwam Rob Witschge
minder aan bod. Van 't Schip
bleefwel zijntegenstanders ver-
bazen. De beste acties van de
rechterspits brachten Bosman
en Witschge twee keer vrij voor

doel. Beiden kopten totaal ver-
keerd in.

Die mislukkingen deden bij
Ajaxdezaak ontregelen. De kop-
jeszaktenen liberoWouters pro-
beerde op een andere manier het
vuur in de wedstrijd te houden.
Hij zocht Diallo en Allofs, schop-
te, trapte heimelijk na en stak
zelfs eenvingerinhetoogvanDi-
allo. Scheidsrechter Kirschen
zag al dieactiesniet. Voor Wou-
terseen bof, want degeïrriteerde
Utrechter heeft uit het Super-
Cupduel tegen Porto nog een ge-
lekaart staan.

De centrale verdediger bleek
in ieder geval niet meer met zijn

echte werk bezig, zoals doelman
Menzo ook aleen licht overspan-
nen indruk had gemaakt. Toen
Papin in de 65e minuut van ei-
genhelft diep ging, kon Wouters
dat gat niet meer goed maken.
Menzo, al op de bon in de eerste
helft, durfde een overtreding
niet meer aan en moest de 1-1
toestaan.

Ajax drong nogwel wat aan in
de slotfase, maar geloofde niet
meer in de winst. In de slotmi-
nuut mocht Allofs, in de eerste
vijf minuten slechts zichtbaar,
een vrije trap nemen. Met de lin-
kervoet verraste hij van flinke
afstand de aangeslagenMenzo.

Vandaag en morgen te C.S.C.:

Laatste wedstrijden van
Diamond Tennis toernooi
e Willemstad—vandaag
tje borgen wordenrespec-
fVVeujk dehalve finalesen de
Hj ales gespeeld van het Dia-
<k ?d Tennis Tournament op
„.^anen van C.S.C, te Da-

I-fCor.
*5 a oerno°i startte opvrijdag
Ua Pril. Naeen minuutstilte ter
J^chtenisvan Ro de Palm
tehk de eerste bal door CaiTraP"fyg geslagen.
lsl a dewinnaarsronde van de A-
fij. ,Se hebben zich voor de halve
Sail s gePlaatst: °- Salas en L-
kes J?a winst °P het duoWaal-
K ii' Vorst. Zij komen uit tegen
de enr»ep -N.Kassenaar, diein
ve JfartfinalesDe Luca - Floresgloegen.geJ^ridere halve-finale wordt
4. 5^tussenL. vanRosberg -Mp ,s> d*e beter waren dan
Beth a en J-Joubert,en F. Ha-
(W " A. Hauck. Laatstgenoem-büU ersl°egen L. Bakker en P.Ruizen.?erst jVefinales in de verlie-
ty j{onde wordt gevormd doorborn! 1"11311 " J- Watson tegen R.Hosh!Casse"C- Chiang en J. van

BDerg-S.Calvo tegen G.Nii-

dam -H. Hoevertsz.
De B-klasse is ook gevorderd

tot dehalve-finales.
In de winnaarsronde ontmoe-

ten F. Marchena - E. deJonghen
C. Romero - T.Rienhardt elkaar
in de eerste halve-finale. De
andere halve-fïnalisten zijn: G.
van Grieken - N. Schriel tegen
W. vanDijk - T. Jansen.

De verliezersronde kent de
volgende vier halve-fïnalisten:
H.Veen - J. JansentegenR. Nes-
lo-E. Goede; W. Trappenberg-F.
van deElzen tegen F. Hoyer -L.
Behr.

Bridge-uitslagenAsiento dames
WILLEMSTAD — De da-

mes Boudewijns en Kruis-
heerhebben detweederonde
van destrijdomhetEwaldBe-
rend-schild gewonnen.

Ze schoten uithun slofmeteen
score van byna 67%. Van de to-
taal twintig deelnemende paren
scoorden er slechts acht boven
het gemiddelde van 50%.

De uitslag is als volgt:
1. Boudewijns - Kruisheer:
66,93%; 2. Schouten - Sheeser:
61,38%; 3. Gumbman - Pielage:
59,52%; 4. Van Beek - Blanke-
voort: 56,61%; 5. Castel - Dariani
en Schnitger - Henriquez:
54,23%; 7. Kusters - De Vries:
52,91%; 8. Geenen - De Vries:
50,53%.

SPORTAGENDA
MALTA AMSTEL

SENTRO DEPORTIVO KÓRSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
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 02.00uur;zondagvanaf
13.00uur.

SCHAAKVERENIGING CURACAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen -training voor de jeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

BASEBALL
(AA-klasse)
20.00uur (B-poule) StaRosa Indians/Men-
nen Speedstickvs Alpha - Sentro Deportivo
Körsou.

TENNIS
('Diamond MixDouble Tournament')
19.00 uur semi-finales - CSC-baan te Da-
macor.

RONALD KOEMAN IN EC I-FINALE WEER AANWEZIG
Real Madrid via 0-0 uitgeschakeld

PSV voor het eerst
in Europa Cupfinale

EINDHOVEN — PSV heeft hetkarwei ook zonder Ronald
Koeman, die de finale in Stuttgart wel mee kan maken, ge-
klaard. De nationalekampioen voelde zich langniet deminde-
re van Real Madrid, maar droeg woensdagavond niettemin
ook zonder de inbreng van de trapvaste libero het kostbare
gelijkspel uit Spanje (1-1) zenuwachtig maarzorgvuldig over
de eindstreep. Gescoord werd er niet. Niemand die er over
klaagde. Detreffer in Madridvan EdwardLinskens, diezich in
recordtijd ontwikkelde tot een volwaardige Europese prof-
voetballer,brachtPSVvoor het eerst in degeschiedenisin het
schone schijnsel van de meest prestigieuze Europese beker.
Gewaardeerdevedetten alsLerby, Nielsen,Kieft enVanBreu-
kelen hielden, toen hetin deslotfase dringendnodig werd,het
vierde achtereenvolgend gelijkspel vast. Sanchez, Butrague-
no, JankovicenMichelbleven verdwaasd achter. Oefenmees-
terLeo Beenhakkeren deeigenzinnige voorzitterRamon Men-
dozawerd demond gesnoerd...

"We gaan naar Stuttgart",
was al voor aanvang de be-
kendste hit in het Philips-
stadion. De luidruchtigheid van
de 26.500 toeschouwers werd na
de aftrap steeds minder. De weg
naar de Westduitse finaleplaats
bleek dan ook onafzienbaar lang
en vol valkuilen. De be-langrijkste belemmering in de
eerste helft was nog wel de al-lengs groeiende nervositeit van
PSV zelf, dat na een half uur
liefst zes hoekschoppen moest
toestaan in 180 seconden.

Ondanks de korte tijd van
voorbereidingkende deverdedi-ging van PSV de opdrachtenvan
buiten. Real Madrid, in eigen
omgeving gestraft voor het mi-

splaatst vertoon van superiori-
teit, moest in Eindhoven scoren
en dus laten zien datLeo Been-
hakker de beschikking heeft
over een stelbijna paranormaal
begaafde talenten. PSV wachtte
dusbraafaf, maarbleefdefensief
goedbij de les. VanAerle volgde
opnieuw Butragueno overal,
Nielsen hield Hugo Sanchez aan
de lijn. Met Van deKerkhof voor
de grote opruiming oogde de
PSV-verdediging aanvankelijk
dan ook heel betrouwbaar tegen
het Madrileens aan-
valscentrum.

Van opbouwend werk kwam
echter, bij ontstentenis vanKoe-
man, niets terecht. Logisch ge-
volgwaseentoenemende onrust,
tal van spelers die op de tenen
moesten lopen, aanvallend to-
taal geen dreiging en een tribu-
ne-bevolking, diedoor devoelba-
re spanning op het veld steeds
hardnekkiger de mond ging
houden.

Des te opvallender wasdatuit-
gerekend de minst ervaren en
jongstePSV-er als eerste het ko-
kerjuffertjes-gevoel van zich af-
schudde. Edward Linskens, die
in Madrid Real onaangenaam
verraste, toonde in de eerste
helft bijna als enige lef. De mid-

denvelderdaagde uit,wilde niet
alseen haas debalkwijt enkreeg
de volle tribunes, al blij met een
half geslaagde actie, weer
enthousiast.

Real leefde er kort voor rust
ook door op. De Spaanse topper
ontdekte, rijkelijk laat, dat
technisch vernuft tegen ditPSV
alleenzin had in combinatiemet
vaart. Middenvelder Michel was
er bijReal hetbestvan doordron-
gen. Vlak voor het rustsignaal
hielphij zijnploeg met een lange
sprintslalom bijnaaan een voor-
sprong,waarom doorheelSpanje
en Mexico werd gesmeekt.

De pass op Hugo Sanchez zat
vol gevoel, de afwerking van de
Mexicaanse schutterliet tewen-
sen over. Hij liftte de bal naast
het doel, waarin de springerige
VanBreukelen dezorgen amper
de baas kon. Qua kansen kon
PSV voor depauze opminder bo-
gen. Het bleef bij een half mis-
lukte pogingvanLinskens, waar
Buyo dit keer geen moeite mee
had, en bij Nielsen bij een vrije
traü van Vanenburg.

Hiddink maakte zijn
manschappen in derust terdege
duidelijk, datwilde de0-0 tot het
eindebewaard blijven, PSV ver-
dervan heteigen doelmoest blij-
ven. Omdat ook die opdracht
keurig werd uitgevoerd en Real
hetwachten ook langzaammaar
zeker zat werd, kreeg het duel
ook voetbaltechnisch amuse-
ments-waarde. PSV overschatte
de capaciteiten van de Spanjaar-
denniet langeren ging ookweer
geloven in eigenkunnen. Hetre-
sulteerde in enkele fraaie aan-
vallen, diemaar net niet in doel-
Eunten werden omgezet. Lerby

nalde tegen de paal, Vanen-
burg, door dezelfde Deen goed in
de diepte aangespeeld, legde wel
Buyo in de lurenmet een schaar
maar verknipte ook zijn eigen
succes.

Een echt open wedstrijd werd
het toen de Spaanse kampioen
haast kreeg om de noodlottige
uitschakeling te voorkomen en
hetEindhovense zelfvertrouwen
er niet langer onder leed. Met
Koot in de plaats van Van de
kerkhof, bij wie de stekker er na
ruim een uur spanning en in-
spanning uitviel en Arnesen
voor de in de schaduw gebleven
Gillhaus, begon PSV te geloven
in iets moois.

Leo Beenhakker trachtte de
ommekeer te forceren met de in-
breng van Llorente en Santilla-
na. Hetwerder alleenleukerop.
Real gokte op de moed der wan-
hoop, PSV hoopte op debeloning
voor de teruggekeerde moed.
Lerby, Nielsen en van Breuke-
len groeiden centimeters,
Linskens, die een "doodschopje"
kreeg van Sanchis toen hij met
de beslissing dreigde, leerde in
minutensneller danelders inne-
gentien jaar.Hethielp delaatste
hobbels opdewegnaar Stuttgart
op teruimen. "Ole, ole".

Westduitsers praten met Bosman

Contract Pfaff door
Bayern niet verlengd

MUENCHEN — Jean-
Marie Pfaff zal Bayern
München aan het einde van
ditseizoen verlaten.

Trainer JuppHeynckes heeft
de Belgische doelman medege-
deeld, dat er in de volgende jaar-

gang geen plaats meer voor hem ;
is. De 34-jarige Pfaff werd in
1982aangetrokken voor 800.000
mark. Hij mag de Beierse club
verlaten voor een half miljoen
mark. Zijn contract, dat tot juli
1989doorliep, wordt afgekocht.

Het vertrek van Pfaff past in
deplannen van Bayern een nieu-
we, jongereploeg op te bouwen.
Ook voor voorstopper Norbert
Eder, eveneens een dertiger, is
volgend seizoen geen plaats
meer in de selectie.

Bayern wil twee buitenlan-
ders aantrekken. Kandidaat
voor eenvan dieplaatsen isJohn
Bosman van Ajax. De Westduit-
selandskampioen heeft serieuze
belangstelling voor de spits en
heeftaleen gesprek metGerLa-
gendijk, Bosmans zaakwaarne-
mer, achter de rug. Bosman
vormt voor Bayern het alterna-
tiefvoor de Algerijn Madjer, die
weliswaar een verbintenis te-
kende, maar die verplichting
waarschijnlijk niet nakomt.

De tweedebuitenlander wordt
vermoedelijk deBrit Mark Hug-
hes, diemomenteel doorBarcelo-
naaan deWestduitse clubwordt
uitgeleend. Bovendien stroopt
Bayern de binnenlandse markt
af.

Het kocht al twee spelers van
FC Nürnberg, StefanReuter en
Roland Grahammer. De interes-
sericht zich verder opOlafThon,
de international van Schalke
'04,en UweRahn, deprotégévan
Heynckes bij zijn oude club Bo-
russia Mönchengladbach. Rahn
magbij deBorussen vertrekken
voor vijf miljoenmark.

NEW YORK—Hetnogpril-
lebaseball- seizoenheeftin de
Verenigde Staten al een re-
cord opgeleverd. De Baltmo-
re Orioles begon de competi-
tie in de American League
met veertien nederlagen in
serie.

Het dieptepunt werd bereikt
door het verlies van de Orioles
met 8-6tegen deMilwaukeeBre-
wers. De reeks leidde halverwe-
ge al tot het ontslag van coach ;
Ripken Sr. Hetvorige record, 13 *
nederlagen op rij, werd gedeeld
door twee clubs: de Washington
Senators (1904) en Detroit Ti-
gers(1920).

De uitslagen van de gisteren
gespeelde wedstrijden zijn:
National League:
Montreal Expos - Chicago Cubs j
5-1, PittsburghPirates -StLouis *
Cardinals 8-1, SanFrancisco Gi- «
ants - CincinnatiReds 5-3, New ■
Vork Mets - Philadelphia Phil- i
lies 6-2, Houston Astros - Atlan- 1
ta Braves 1-0.
AmericanLeague:
Oakland Athletics - California *
Angels 9-8, Seattle Mariners - iChicago White Sox 5-4, Milwau-
keeBrewers - Baltimore Orioles *
8-6, Cleveland Indians - Texas ,
Rangers 2-1, New YorkYankees ;
- Minnesota Twins 7-6, Toronto
Blue Jays - Kansas City Royals
3-0.

Wielerwedstrijd SSCC
Van hetKruis de
snelste wielrenner

WILLEMSTAD— De door
Super Sensational Cycling
Club georganiseerde wieier-,
wedstrijd rond Montagne is
bij de senioren gewonnen
doorDelsis van hetKruis.

Bij de seniorenreden in totaal
20 wielrenners mee. Na Delsis
van het Kruis kwam Virgilio
Fornerino als tweede over de
eindstreep. Henky Wilsoe werd
derde. En de vierde prijs werd
aan Richard Engelhardt uitge-
reikt.

Bij dejuniorenreden elfrijders
mee en was Wilbert Beker het
snelst. Rudy Streden kreeg de
tweedeprijs, terwijl Gurswin Al-
bert genoegenmet de derdeprijs
moest nemen. MaisonRomano
werdvierde.

Bij denieuwelingen hadden 7
deelnemers ingeschreven. De
prijzen werden daar als volgt
verdeeld: Renick Jamanika
werd eerste, Patric Simonet
kwam als tweede over de eind-
streep, gevolgd door Wilfried
Phelipa als derde.

Uitslagen Europa Cupvoetbal
WILLEMSTAD — De uitslagen van de return wedstrijden

voor de halvefinales van de drie Europese bekerwedstrijden
zijn (tussen haakjes deuitslag van deeerste wedstrijd):

Europa CupI(Landskampioenen):
Benfica (Por) -Steaua Boekarest (Roe) 2-0 (0-0)
PSV (Ned)-Real Madrid (Spa) 0-0(1-1)

Europa CupII (Bekerwinnaars):
Ajax (Ned) - Olympique Marseille (Fra) 1-2(3-0)
Atalanta (Ita) - KV Mechelen (Bel) 1-2(1-2)

Europa Cup 111(Uefa-bekertoernooi):
Espanol (Spa) - Club Brugge (Bel) 3-0 (n.v.) (0-2)
Werder Bremen (WDI) -Bayer Leverkusen (WDI) 0-0 (0-1)
De finalisten zijn:
EC I: PSV (Ned) - Benfica (Por).
EC II:Ajax (Ned) -KV Mechelen (Bel).
EC III: Espanol (Spa) - Bayer Leverkusen (WDI).

... de man die hetonmogelijke tot
nu toe mogelijk heeft gemaakt,
GUUS HIDDINK (links), trai-
ner van PSV, vraagt zich na af-
loop van hetduelinMadridtegen
Real afhoe grootzijnkansen zijn
in Eindhoven. Na gisteravond
weet hijhet:eenplaats in defina-
le. Met zijn rechterhand Dorjee
(rechts) heeft hij dit jaar het
landskampioenschap binnen,
staathij in definale van deEuro-
pa Cup met het meeste aanzien,
die voor landskampioenen, en
heeft hijook nog een heet ijzer in
delandelijke bekerstrijd. Zou het
in een seizoen drie bekers (natio-
naal, KNVB-beker en Europees
kampioen) kunnen worden?...
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Flinke straffen voorclub en speler

Volgend seizoen dopingcontrole
in Bundesliga

Met ingangvan het nieuwe
seizoen zal in het betaald
voetbal in West-Duitsland ge-
controleerd worden op do-
ping. De voorzittersvan de38
clubs in de eerste en tweede

Bundesliga gingen tijdens
een algemene ledenvergade-
ring akkoord met het plan
van de voetbalbond do-
pingtests in te voeren.

"We willen de steeds weer op-
duikende geruchten over do-
pinggebruik de kop indrukken",
zei woordvoerder Gerhard May-
er-Vorfelder, de voorzitter van
VFB Stuttgart.

De afgevaardigdenstemdener
ook mee in, dat als de speler be-
trapt wordt voor de club pun-
taftrek zal volgen. De uitslag
van de betreffende wedstrijd zal
nietigwordenverklaard en de te-
genstander krijgt een overwin-
ningvan 2-0bijgeschreven.

Voorwaarde is echterwel, dat
aangetoond moet worden dat de
club mede schuldig is aan het
vergrijpvan eenvan zijn spelers.
Behalve de reglementaire ne-
derlaag kan de club ook nog een
boetekrijgen van 55.000 gulden.

Dopingcontroles zullen na de
zomerverplicht zijn bij de finale
van het Westduitse bekertoer-
nooi, de wedstrijd om de Super-
Cup en de degradatieduels. Bij
de reguliere competitie- wed-
strijden zullen steekproeven
worden genomen. Een speler, die
positief reageert of zijn mede-
werkingaan detestweigert,kan
een geldboete krijgen en een
schorsing van tenminste vier
weken.

De nieuwemaatregelen terbe-
strijding van het gebruik van
verboden stimulerende midde-
len kunnener ook toeleiden, dat
een wedstrijd moetwordenover-
gespeeld. Dat wordt het geval,
alsvan despelernochvan declub
de schuldkan worden bewezen.

Eerste hoofdstuk PSv
Europa Cup-historie
EINDHOVEN — Gewil-

lig liet Ronald Koeman
zich na de entree van PSV
in de finale fotograferen.
letwat provocerend, door
metzijnwijs-enmiddelvin-
ger het overwinnings- te-
ken te maken.Koeman had
minuten nodig om al zijn
medespelers te feliciteren.
Hij sloeg niemand over.
Heel PSV ondervond zijn
omhelzing.

Terwijl Real- doelman
Buyo bij scheidsrechter Gal-
lerbleefzeuren over vergeten
blessuretijd, was de kleedka-
mer van PSV vervuld van
vreugde. Alleen de sterke
drank ontbrak. Waar zijn de
flessen, riep voorzitter Ruts
ietwat vertwijfeld, maar on-
der de massagetafel stond al-
leen limonade en thee. Het
deerde de spelers weinig.
Vanenburg was even dood-
ziek geweest, toen hij alleen
voorBuyo miste, "maarnuin-
teresseert me die gemiste
kans geenfluit meer", voegde
hij er snel aan toe.

Soren Lerby werd gekust.
Hijvoerdemet zijnmaatjeAr-
nesen hethoogste woord. Ou-
wereus, jekunt het nogbest,
riepen deDenen inkoor naar
Willy van de Kerkhof, die
Koeman uitstekend had ver-
vangen. Koeman zelf liet
even zijn nuchterheid achter-
wege. Een aantal zaken is
voor een voetballer onmis-
baar en daar hoort een Euro-
pa cup- finale ook bij. "Ik ben
ontzettendblij datmijnschor-
singeropziten dat ik definale
in Stuttgart weer mee mag
doen".

PSV- coach Guus Hiddink,

normaal derust zelve maar
nu hees van het schreeuwen
zoals hij toegaf, kwam terug
op de doelstelling van PSV
voor het seizoen,toen de
Eindhovenaren uitgingen
van de kwartfinale. "Toen
werd ikbijna voor gek versle-
ten, aldus Hiddink, "maar we
hebben nu het eerste hoofd-
stuk in de Europa cup I- ge-
schiedenis van PSV geschre-
ven. PSV kwam in het be-
langrijkste toernooi inder-
daad nooit verder dan de hal-
ve finales. In 1975/76 werd
het toen uitgeschakeld door
SaintEtienne.

Leo Beenhakker weet de
nederlaag aan dezwakke ver-
toning van zijn ploeg in Ma-
drid. "Het is eenbizarre situa-
tie. Als ik defilmvan een heel
Europa cup- seizoen terug
draai, hebben we een slechte
wedstrijd gespeeld. Het is de
verdienste van PSV dat het
daarvan geprofiteerd heeft".

KWAAD
Beenhakker werd kwaad

toen hij geconfronteerd werd
met zijn opmerkingen bij de
loting, toen hij een vergelij-
king opstelde waarinzijnRe-
al zeven van de tien keer zou
winnenvan PSV.

"Dat was een puur theore-
tische vergelijking. Net zoals
ik op nationaal niveau PSV
met Den Bosch zou kunnen
vergelijken. In de sport wer-
ken nu eenmaal andere
krachten. Bovendien was de
algemene opinie in Spanje na
de loting optimistisch. Pas
nadat ik de spelers devideo-
band van Bordeaux- PSV had
laten zien, werd dat wat ge-
temperd".

Inhaalduels Bundesliga

Schalke '04 op weg
naar derde degradatie
KREFELD — Schalke '04

dreigt voor de derde keer in
zeven jaar te degraderen. Na
1981 en 1983 lijkt de ploeg uit
Gelsenkirchen ook dit jaar
weernaar detweede Bundes-
ligaterug te moeten.

Het innaaldueltegen Bayer

Uerdingen werd met 2-5 verlo-
ren. Door die nederlaag blijft
Schalke '04 op de voorlaatste
plaats vastgepind. In de andere
inhaal-wedstrijd verspeelde de
eveneens bedreigde bekerfina-
listVFLBochum een duur punt
aan middenmoterHannover '96:
1-1. Drie minuten voor tijd

zorgde Kohn nog voor de gelijk-
maker voor de ploeg uit Neder-
saksen.

Na deze twee inhaalwedtrij-
den hebben alle Bundesliga-
clubs weer evenveel duels ge-
speeld: 28.

De stand is nu:
1. Werder Bremen 2845
2. Bayern München 2839
3. I.FCKöln 2839
4. VFB Stuttgart 2836
5. I.FC Nürnberg 2833
6. Borussia MG 2829
7. Bayer Leverkusen 28 28
8. Hamburger SV 2828
9. Eintr. Frankfurt 2826
10. Hannover '96 28 26
11.Karlsruher SC 28 24
12. Dordmund 28 23
13.Bayer Uerdingen 2823
14.WaldhofMannheim 2823
15. Bochum 28 22
16. I.FCKaiserslautern 28 21
17. Schalke '04 28 20
18. FC Homburgej 28 19

Kraay tekent
bij Feyenoord

ROTTERDAM—Hans Kraay
zet vrijwel zeker donderdag bij
Feyenoord zijn handtekening
onder een een-jarig contract als
algemeen directeur. "Donder-
dag- middagspreekthet bestuur
en debeheerraad nogmetKraay
metde intentie dezaak afteron-
den", verklaarde zakenman Jo-
rien van den Herik, voorzitter
van de beheerraad.

De invulling van de functie
van Kraay moet nog op papier
gezet worden, maar de oefen-
meesterzal zich inDeKuip voor-
namelijk bezig houden met zoe-
ken vangeldschieters.

Feyenoord wil niet verder
gaan dan een verbintenis voor
een seizoen."Je moethetzien als
een proefperiode. Het is echter
wel de bedoeling dat de samen-
werking langer gaat duren", al-
dus Van denHerik. Europese sport- pers kiest

Roche en Graf de besten in 1987
DUSSELDORF — De lerse

beroepswielrenner Stephen
Roche is dinsdag tijdens het
ijsgala in Dusseldorf door
journalistenuit 33landen, die
zijn verenigd in de Europese
Sportpers (UEPS), uitgeroe-
pen tot de Sportmanvan het
Jaar 1987.

Roche, die ditseizoen dooreen
knie-operatie nog weinig heeft
laten zien, werd vorig jaar we-
reldkampioen en won zowel de
Ronde van Italië als deRonde
van Frankrijk.

Hij werd verkozen boven ski-
wereldkampioen Pirmin
Zurbriggen en tennisser Ivan
Lendl, denummereenvan dewe-
reldranglijst.

Bij dedameswerden depresta-
ties van de Westduitse ten-
nissterSteffi Graf het hoogst in-
geschat. Grafwerd verkozen bo-
ven de Oostduitse sprintsterSil-
ke Moller - Gladisch en de Bul-
gaarse hoogspringster Stefka
Kostodinova. In 1986 werden
Boris Becker en Heicke
DrechslerEuropees sportmanen
-vrouw van het jaar.

In kamp op bezet Israëlisch gebied
één dode en dertien gewonden
Palestijnen nemen massaal
afscheid van Abu Jihad

DAMASCUS —De ver-
moorde Palestijnse leider
Abu Jihad is gisteren in aan-
wezigheid van honderddui-
zendenPalestijnenop debeg-
raafplaats van hetkamp Yar-
muk, even buiten Damascus
begraven.

Met uitzondering van Yasir
Arafat, waren bijna alle PLO-
leiders gekomen, ook degenen
die jarenlang tot de tegenstan-
dersvanFatah, de guerrilla- be-
weging opgericht door Yasir
ArafatenAbu Jihad,behoorden.
YasirArafat — vijfjaar geleden
in Syrië tot persona non grata
verklaard — had volgens Pales-
tijnse bronnen aan zijn komst
twee voorwaarden verbonden:
dat hij een ontmoeting zou heb-
ben met de Syrische president
Hafiz Al-Assad en ontvangen
zou worden door hoge Syrische
politici. Blijkbaarwilde depresi-
dent daarop niet ingaan, on-
danks berichten over een mo_e-

lijke toenadering tussen Pales-
tijnen en PLO. Een andere pro-
minentefiguur uit dePLO, Abu
Musda, ontbrak waarschijnlijk
omdathij in 1973inLibanon een
aanval opFatah leidde.

SALUUTSCHOTEN
De kistmet het stoffelijkover-

schotvan Abu Jihad, alias Kha-
lilEl-Wazir, werdvanuiteen zie-
kenhuis in Damascus onder mi-
litaire escorte naar Yarmuk ge-
bracht, een kamp op twaalfkm
afstand van de Syrische hoofd-
stad. In hetkamp stonden detoe-
stromende Palestijnen erop de
kist hoog bovenop hun hoofden
gedragen naar de begraafplaats
te brengen. Syrische soldaten
schoten enkele tientallen sa-
luutschoten bij het grafaf. In de
stoet liepen ook zijn weduwe en
de eerste commandant van Fa-
tah, Urn Jihad, mee, samen met
haar vijf kinderen. Khalil El-
Wazir en zijn vrouw Intissar ko-
zen als schuilnaam denaam van

hun oudstedochter, Jihad.
Inverscheidene kampen inLi-

banon vonden gisteren symbo-
lische begrafenissen plaats. In
de door Israël bezette gebieden
gold een totaal inreis- en uit-
gaansverbod. In Gaza mochten
familieleden van Abu Jihad een
tent opstellen om decondeolean-
tiesteontvangen, opvoorwaarde
dat er geen Palestijnse vlag,
geen buitenlandse journalisten
en geen demonstraties zouden
zijn.

Iran zegt Iraakse aanval te hebben afgeslagen
Irak: schiereiland FAW bevrijd

BAGHDAD — Iraq heeft
zondag deheroveringgemeld
van het strategisch gelegen
schiereiland Faw. Dit werd
ruim twee jaargeleden door
Iran voor een gedeelte bezet.
De Iraakse militaire
woordvoerder zei dat de
Iraanse verdedigings- troe-
pen verpletterd waren en in
dezee werden gedreven.Iran
sprak deberichten tegen.

Volgens het leger- communi-
quevan Iraq bestormden eenhe-
den van de presidentiele garde
de vijandelijke defensie en ver-
nietigde deze troepen. Slechts
enigeIraanse militairen zouden
de kans hebben gekregen te
vluchten. De gehele zoutvlakte
ten noorden van Faw en de
strookland dieparallel loopt aan
de zee zijnbevrijd, aldus Iraq.

ZWARE VELDSLAG
Een woordvoerder had het

over een "zware veldslag" waar-
in het Iraakse zevende leger-
korps met steun van eenheden
van de Republikeinse garde de
havenstad Faw "bevrijdde. Er
werd niet gezegd wanneer de ge-
vechten waren begonnen en ook
niet hoeveel slachtoffers er aan
beide kanten waren gevallen.
Faw ligt 560 km ten zuidoosten
van Baghdad.

De Iraakse radio en tv onder-
braken zondagochtend hun
programma's omhet"succes van
Faw" te melden. Volgens oogge-
tuigen vulden de straten van de
hoofdstad zich na de bekendma-
kingmet jubelendemensen.

IRAN ONTKENT
HetIraansepersbureau IRNA

ontkende echter in een spoedbe-
richt vanuit Teheran dat Faw
weer in Iraakse handen was ge-
vallen. Iraakse eenheden pro-
beerden zaterdagnacht deIraan-
se linies in Faw te infiltreren,
maar zij werden weggevaagd
door de Iraanse Moslim- strij-
ders, waarbij zij honderden ver-

liezen leden. De overige Iraakse
troepen trokken zich terug, al-
dus IRNA.

Ondertussen heeft Iran wel
Kuwayt ervanbeschuldigd Iraq
tehebben gesteundbij zijnoffen-
sief tegen het schiereiland Faw.
Kuwayt zoy Iraakse helicopters
hebbentoegestaanvanKuwayts
grondgebied, namelijk het ei-
landje Bubiyan, gebruik te ma-
ken voor ditoffensief. Iran heeft
Kuwayt al herhaaldelijk be-
schuldigd van steun aan Iraq in
deze al acht jaardurende oorlog.

Faw dat door de Iraakse mili-
taire woordvoerder werd om-
schreven als 's lands enige toe-
gangtotzeewerd in januari1986
door Iran veroverd tijdens een
verrassings- aanval. Iraakse
commandanten gaven later toe
daterop hetogenblikvan deaan-
val weinig troepen waren gele-
gerd op het schiereiland, omdat
men daar geen Iraanse aanval
over land hadverwacht.

OFFENSIEF
Na deveroveringvanFaw zet-

ten de Iraanse troepen indertijd
hun offensiefvoort in derichting

van de Iraaks- Kuwaytse grens.
Maar na een zware en bloedige
strijd slaagden de Irakezen er
tenslotte in de Iraanse opmars
tot stilstand tebrengen.

Baghdad had volgens Wester-
se diplomaten, afgelopen winter
een nieuwepogingvan Iran ver-
wachtom dewegverbinding tus-
senIraqenKuwayt afte snijden.

Maar het Iraanse offensiefbleef
uit, waarschijnlijk omdat Iran
niet over genoeg troepen be-
schikte enhet de Sovjetunieniet
in verlegenheid wilde brengen
die rond die tijd betrokken was
bij pogingen tebemiddelen tusen
deoorlog- voerende partijen.

Snelle vluchten
van postduiven

WILLEMSTAD — De Vereni-
gingvan Postduivenhouders 'De
Snelvlucht' hield op 17april een
wedvlucht metoude duivenvoor
de competities 1988 onder de
sponsoringvanABC Constructi-
on en Engeneering nv. Daartoe
werden door dertien deelnemers
121oude duiveningekorfden on-
der toezicht van Aerocargo per
ALM naar Bonaire vervoerd. Ze
werden daar goedverzorgd door
Landwier en Zonen en om zeven
uur gelost. De uitslagen waren
goed met hoge snelheden: Mar-
garitha met een snelheid van nr
1 1504.531 mpm, en nr 2
1497.426 mpm en van Konket
met een snelheid van 1490.170
mpmalsnr. 3. Alle duivenwaren
binnen deconcourstijd.

De uitslagen van de vierde
vlucht: 1. K. Margaritha, 2. E.
Konket, 3. E+S.Panneflek, 4. M.
Martis, 5. E. Margaritha, 6. S.
Sabina, 7. L. Bouwhuis, 8. F.
Vlaun, 9. A. Pestana, 10. F. Eus-
tatia, 11. D. Seferina, 12. L. Ma-
ria en 13. Th. Montero.

DIENST UITEENGEDREVEN

Tot botsingen met het leger
kwam het in hetkamp Nussei-
rat, waar honderden Palestijnen
het uitgaansverbod negeerden
om in de Moskee deel te nemen
aan een gebedsdienst voor Abu
Jihad. Het leger dreef met be-
hulp van traangas demensenuit
demoskee enopende daarnahet
vuur. Er vielen dertien gewon-
denen één dode.

ZWAKTEBOD
In afwachtingvan het Iraanse

offensiefheeft Iraqverleden jaar
zijn troepen ter plaatse ver-
sterkt. Faw ligt opvijftigkm ten
zuidenvan dezwaar verdedigde
Iraakse stadAl-Basrah. Toen de
Iraanse aanval niet kwam voel-
de Iraq ditalseen zwaktebodvan
Iran en besloot het zelfin het of-
fensieftegaan, zovermoeden po-
litieke waarnemers.

Lusinchi en Suharto
praten over olie

JAKARTA — De kwestie
van deolieprijzenisuitvoerig
ter sprake gekomen tijdens
het staatsbezoek van presi-
dent Jaime Lusinchi aan In-
donesië. Eveneens besprak
Lusinchi met zijn Indone-
sische collegaSuharto de mo-
gelijkhedenvan het aanhalen
van détechnische samenwer-
king tussen beide landen.

üe Venezolaanse ambassa-
deur Jesus Garcia Coronado in
Jakarta zei dat de olie- kwestie
onderdeel uitmaakte van de ge-
sprekken tussen beide presiden-
ten. Ook devorm van samenwer-
king op energie- gebied tussen
Indonesië en Venezuela stond op
deagenda. Beide landenhebben
met elkaargemeendatzij lidvan
de Organisatie van olie- ex-
porterende landen (OPEC) zijn
en ook maken zij deeluitvan het
zogenaamde Prijzen- comité van
de OPEC, een belangrijke com-
missie, welke nog dezer dagen
bijeenkwam. Indonesië en Vene-
zuelahebben allebei ook de ern-

stige gevolgen ondervonden van
de val van de olieprijs. In hoge
mate worden in beide landen de
staatsinkomsten bepaald door
deoliegelden.

NACHTJE BALI
Lusinchi begon zijn bezoek

aan Indonesië met een toeris-
tisch uitstapje naar Bali. Daar
bracht hij de nacht door. Hij is
het eerste Latijnsamerikaanse
staatshoofd dat Jakartabezoekt
sedert 1966.Hij wordtvergezel»
door zijn minister van Buiten-
landsezaken German NavaCax-
rillo evenals door diens collega
van Energie- en mijnzaken Ar-
turo Hernandez Grisanti.

Dat olie een belangrijk onder-
deel is van het vergader- them*
tijdens dit bezoek blijkt ook uit
het feit dat de Venezolaanse af-
gevaardigde bij de OPEC, Felix
Rossi Guerro, aanwezig is. Het
gezelschap dat Lusinchi verge-
zeltbestaatuitveertig functina-
rissen.

Schaak-toernooi van Amstel
WILLEMSTAD—Hettraditi-

onele Amstel- schaaktoernooi,
datonder auspiciënvan deAntil-
liaanse Brouwerij wordt gehou-
den, staatweervoor deboeg. Het
toernooi wordt gespeeld volgen9

vijfronden Zwitsers, opdedagen
29-30april en 1 mei 1988In Hui-
zeBon Bini(Habaai): 29april-*5

eersteronde, 30april - detweede-
derde en devierderonde, 1 roei-
de vijfde ronde met prijsuitrei-
king.

De senioren zullen elkaar in
tweeklassen bestrijden: de ster*
rengroep en de A-groep. Verde
is er de damesklasse en de
jeugdgroep. Elk partij duurt
tweemaal negentig minuten.»
zijnook deelnemers uitAruba en
Bonaire. .
Amstel stelt prachtige trofeeën
beschikbaar voor de winnaar in

elke groep, en alle deelnemers
ontvangen eenprijs (cadeau)van
de Amstel Brouwerij. Het toer-
nooi staat onder leiding van ">"
Blanken (tel.: 623070 werk e?
55851 thuis). De wedstrijd^
ding is in handen van J.RN-
Pas.

ff-

CTC travel

15 april " 16 december
Inbegrepen: accommo-

datie in het Bonaire Beach
Hotel, Flamingo Beach
Hotel, Habitat of Sunset

Inn.
2 nachten - 3 dagen vanaf

Fl. 111,-
-per persoon. Bel ons voor

meer informatie en ook
voor uitgebreide

dokumentatie over onze
andere bestemmingen.

4*H>d_\_É/>; 'f\

Kaya Michigan, Zeelandia
te1.616811-616812

613200

SPOED
APPARTEMENT

in goed gelegen buurt
TE HUUR GEVRAAGD

ingaande 25 april voor de duurvan 1 maand.

Bel:
Leo Schnog's Enterprises

Tel.: 616333/616525

SERVISIODI ENFORMASHON DI
GOBIÈRNU SENTRAL

i
DEPARTAMENTU PARELASHONNAN
PUBLIKODI GOBIERNUDIKÓRSOU

TAPRESENTA
UN PROGRAM A INFORMATIVO

enkuantuplan di akshon parestrukturé i ekilibrépresupues-
tonan di Gobièrnu Sentral i di Gobièmu diKórsou.
Dene programa akierelashonista pübliko naGobièrnu diKórsou,

sr. Jules Tunk,
lo entrevista

sr. Gaby da Costa Gomez,
kende ta koordinadó interno di e proyekto EKILIBRIO.
Transmishon : via TeleCuracao
Fecha : djaweps, 21 diaprel 1988
Ora : 21.00'0r (nueb'or di anochi)
Tópiko : Kikota e proyekto EKILIBRIO iADELANTO

I 1

"Mi ke yega kas kontentu dimi.
atami a hana e bentana kibrd. "

Sigura.
Pa bo yega kas kontentu.

I -ennia^J

DONDERDAG 21 APRIL 1988AMIGOE10
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Pepsi Cola wint
Quality Award 1987

WILLEMSTAD — Gisteren
vond deuitreiking plaats van
de 'Pepsi-Cola International
QualityAward' voor 1987aan
deCaribbeanBottling Co. De-
zeprijsvoor dehoogstekwali-
teit van het produkt alsmede
goede fabrieks- faciliteiten
wordt jaarlijksuitgereikt aan
PepsiColafabrieken in deCa-
ribische regio. De manager
voor technische service in de
Caribische regio, Alex
Gnann, feliciteerde de maat-
schappij met het bereikte re-
sultaat. Tevens overhandig-
dehij eenplakkaat aan direc-
teurAlan Maduro.

Bij de uitreiking sprak Madu-
ro zijndankuitaan hetpersoneel
en destaf, metname aan produc-
tie manager Jan de Vries.
"Dankzij jullie inzet zijn wij in
staat geweest dekwaliteit van
ons produkt op zon hoog peil te
houden. Dit produkt voldoet aan
de hoogste kwaliteits- normen
van Pepsi Co. International voor
de Midden- Amerikaanse regio.
Deze onderscheiding voor uit-
muntendheid zet defabrikanten
in deregio aan hun kwaliteits-
normen zo hoog mogelijk te stel-
len", aldusMaduro.

Dit jaar is de onderscheiding
voor het eerst bij de maatschap-
pij zelfuitgereikt. In voorgaande
jarenmoesthetwinnendebedrijf
een afvaardiging naarhethoofd-
kantoor in New York sturen.
Daarin is nu verandering geko-
men. Maduro is van mening dat
de uitreiking in eigen land een
feestelijker karakter aanhet ge-
heel geeft. Hiervoor heeft Pepsi
Cola deze onderscheiding in
1986 ook gewonnen. In 1980 is
deze maatschappij uitgeroepen
tot "Bottler ofthe Year"

...enige aanwezigen bij deprij-
suitreiking aan Caribbean Bott-
ling Co. Foto: ministerMarco de
Castro(r) engedeputeerde Agus-
tinDiaz (3de r)...

WILLEMSTAD- Caribbean
bottling Co. is winnaar gewor-
*« van de '1987 Pepsi-Cola In-
ternational Quality Award',
{echnisch managervoor deCari-

bische regio, Alex Gnann, over-
handigt de onderscheiding aan
directeur Alan Maduro. Foto:
Manager Gnann (r) en directeur
Maduro(m).

Ter bevordering handel

GEAI organiseert
Caribisch congres
, Willemstad- The Gio-
?*l Economic Action Institu-r*(GEAl) organiseert van 24
JJ* en met 27 april een confe-ctie opBarbados. De confe-
ctie is bedoeld om de de'aftdel, investeringen en de

inhetCaribisch!ebied tebevorderen. Metna-re aan de economische ver-
houdingen tussen de over-
bids- en privé sector,zal aan-

besteed worden.
v Premier James Mitchell
"»» St Vincent, dr Carl Clarke,

van het ministerie van Finan-
ciënvan Barbados enLevDorbi-
ansky, voorzitter van de GEAI,
zullen de bijeenkomst leiden.
Aan het woord zullen onder
anderen komen: S. Lestrade
(Eastern Caribbean Investment
Promotion Service), P. Meo (In-
ternational TradeDivisionofthe
World Bank), dr G.A. Brown
(United Nations Development
Programme), dr A. yon Gleich
(Institute for Latin American
Studies) en de voormalige Ame-
rikaanse ambassadeur inBarba-
dos, T.Britton.

Met deconferentie wordt ge-
tracht sleutelfigurenuit deCari-
bische regio bijeen te brengen.
Mensen uit de overheids- enpri-
vésector,top ambtenaren, groot-
handelaren, vertegenwoordi-
gersuit hetbankwezen enfinan-
cierings- maatschappijen,regio-
nale en internationale organisa-
ties als Caricom, leden van het
ontwikkelings project van de
Verenigde Naties, de Interame-
rican ontwikkelings bank en
anderen, zullen de conferentie
bijwonen. Er zullen werkgroe-
pen gevormd worden die tijdens
enna deconferentiehetbeleid en
de voorwaarden voor een betere
ontwikkeling van het Caribisch
gebied moetenbevorderen.

GEAI is een internationale or-
ganisatie die functioneert op
non- profitbasis. De club telt on-
geveer 1400 leden uit75 landen,
verspreid over Zuid- en Noord
Amerika, Europa en het Verre
Oosten. De organisatie werd in
1983 te Genève opgericht door
een groep van zestig economen.
GEAIprobeert overheden en lei-
ders uit de privé- sector dichter
bijelkaar te brengen om eensgf
zind de ontwikkelings pror -
men het hoofd te bieden iet
werk van de organisatif
gestadig. Conferentie»" /erden
reeds gehouden in T ionesië,
Honduras, Costa ' ca en on-
langs nog in Ro r . Er worden
ongeveer 200 .inemers ver-
wacht op de v .rërentie in Bar-
bados.

Opnieuw uitstel
invoering van
nieuw paspoort

DEN HAAG — Invoering
van hetnieuwe paspoortper9
mei is van de baan. Dat blijkt
uit debrief van minister Van
denBroeken staatssecretaris
Van derLinden (beiden van
Buitenlandse Zaken) aan de
Tweede Kamer over de
jongste ontwikkelingen ron-
dom de paspoort- affaire. De
invoering isverschoven naar
een latertijdstip inhet najaar.
Oorspronkelijk was de invoe-
ring voorzien per 1 januari.
Laterwerd dittijdstip versch-
oven naar 1 april.

Uit de briefblijkt, dat het on-
derzoek naar de fraude- besten-
digheidvan hetnieuwereisdocu-
ment door de Centrale Re-
cherche Informatiedienst (CRI)
en deKoninklijke Marechaussee
totnegatieve conclusiesheeft ge-
leid. "Ondanks deverbeteringen
op onderdelen is er geen sprake
van een goed beveiligde pas-
poortkaart", zo luidt de
eindconclusie.Deresultaten van
een Westduits onderzoek, uitge-
voerd door het Bundeskrimina-
lamt in Wiesbaden, heeft geleid
tot vergelijkbare conclusies, zo
schrijven beide windslieden.

De regering beraadt zich
thans over de gevolgen die aan
deze nieuwe afwijzing moeten
worden verbonden. Overwogen
wordt de samenwerkings- over-
eenkomstmet hetpas-productie-
bedrijfKEP te beëindigen.

WASHINGTON - De VS en de
NAVO- bondgenoten zijn bezorgd
over het besluitvan hetDeense par-
lement datelk schip dateen Deense
haven binnenkomt erop moet wor-
den gewezen dathet land in vredes-
tijd geenkern- wapensopzijn grond-
gebied wenst.De VSenEngelandzei-
den dat hunoorlogs- schepen daarop
niet zullenreageren.

*****

SantaRosa-commissie
bedanktvoor mede

werkingmisviering
v Willemstad — De com-
y lsie welke de misviering
b°or een aantal buurtschap-
?e& van Santa Rose heeft
Ij^fbereidheeftzijn erkente-Jkheid betuigd voor de on-

medewerking.
j Deze viering moet gezien wor-
iïll als een voorbereiding op de
ö^denking van het feit dat de
jr^taRosa- parochie dit jaaran-J;£halve eeuw bestaat. In dever-
ij billende buurtschappen van
l^üta Rosa worden bijeen-
J^sten gehouden met het oog
i&dit feest. De misviering ging
jjl Van de wijken Libië, Kent
b^lf, Tucacas,OostSantaRosa,
tr°°rd Santa Rosa, Ma Louisa,
partje, Herst,StThomas, Sole-

'eö JanBoos met omgeving.

*****
—Joden, afkomstig

hele wereld, waren maandag
Hjg e7'ig bij de onthulling van een
v4^w monument ter nagedachtenis
an de vernietiging van het joodse
Cd inWarschau in 43. Het staat
3qq^ plaats vanwaar in de oorlog
ta u Warschause joden op de
ty J?*erdengezetnaar de Nazi-ver-
vft 'J^ngs- kampen. Op het terrein
**n K Treblinka- kamp werd ook
iL. ceremonie gehou-

ri
r werden800.000 jodenver-

Hubentut '70
Mexicaans
Songfestival
WILLEMSTAD - Hubentut

'70 houdtop moederdageen Mex-
icaans 'song festival. Dit evene-
ment is speciaal bedoeld voor de
jeugd.Geïnteresseerdenkunnen
zich tot en met zaterdag 23 april
opgeven. Dit kan telefonisch ge-
beuren onder denummers 55170
en 617530 (Sheila) ofmen kan
persoonlijk langskomen bij Hu-
bentut '70 indePenstraat 55.

Tevens maakt Hubentut '70bekend dater in haar accommo-
daties de mogelijkheid is ge-
creëerd voor de schooljeugd om
na schooltijd, huiswerk tekomen
maken oftelezen. Erzullen twee
leerkrachten aanwezig zijn, die
bij eventuele problemen met deleerstofkunnen helpen.

Diploma's cursus
management

WILLEMSTAD — Diploma's
en getuigschriften werden on-
langs aan de Neptunusweg 30
uitgereikt aan acht deelnemers
aan de cursus Basis Principes
van Management, die geduren-
de de afgelopen drie maanden
werd verzorgd door docentRené
Maduro, directeur van het Ma-
nagement Adviesbureau Effi-
ciency in Operation.

De cursisten, die diploma's
ontvingen, waren: EmanuelBlo-
mont, Maritza JuanPedro, Har-
man ten Holt, Sylvia Varlack,
Bernard Heyblom.

Het doel van decursus was om
de deelnemers meer bewust te
maken van hun verantwoorde-
lijkheid als leider in de onderne-
mingwaar zij werkzaam zijn en
was niet alleen bedoeld voor het
'top'-personeel van de onderne-ming. De cursus Basis Principes
van Management is een erkende
cursus van de American Mana-
gementAssociations,tevensvan
het departement van Onderwijs
van Curagao en wordt gebruikt
alskadertraining voor alle ni-
veaus van management, van
eerste man tot bedrijfsleider.
Nieuw bestuur Apostolado Mundial diFatima

WILLEMSTAD — Tijdens de
algemene ledenvergadering in
maart van Apostolado Mundial
di Fatima heeft die vereniging
een nieuw dagelijks bestuur ge-
kozen. Door degroei van devere-
niging is het aantal bestuursle-
den ook uitgebreid. De taak-
verdeling is als volgt verdeeld:

Maria dos Santos, voorzitter,
Maria Francisca Pietersz., vice-
voorzitter, Yvonne Jamaloodin,
secretaresse, Teresita Henri-
quez, tweede secretaresse, Eg-
bert (Henk) Benschop, penning-
meester en Lourdes Rog, tweede
penning- meester.De commissa-
rissen zijn: M. Walle, O. Oliviei-
ra, R. Rosario, R. Senior en P.I.
Petrona.

De verenigingheeft tevens de
verschillende hulpgroepen sa-
mengesteld. De groepen verzor-
genonder andere devolgende ac-
tiviteiten: Schoolbezoek (jeugd),
gebed en bedevaart, technische
assistentie (bij gebeds diensten),
gebeds groep voor thuis- en
kerkdiensten, werkgroep voor
het parochie- werk, ziekenbe-
zoek, hulp aan ouden van dagen
eneen commissie voorpublic- re-

lations en fundraising.
Voordrachtsavond
Schweitzerschool
in De Tempel

WILLEMSTAD — Morgena-
vond organiseert de Dr Albert
Schweitzer- basisschool voor het
zesde achtereenvolgende jaar
een voordrachtavond. De afgelo-
pen weken hebben alle leerlin-
gen een gedicht geleerd en door
selectie zijn daaruit achttien
beste leerlingen gekozen uit de
zes leerjaren.

Deze achttienleerlingen gaan
morgenavond in Theater De
Tempelhun gedicht voordragen.
De gedichten zijn zowel in het
Nederlands alshetPapiamentu.
De deskundige jury, bestaande
uit Diana Lebacs- Domacassé,
Rina Penso en JulesMarchena,
zal debeste negen uitkiezen.Het
publiek krijgt ook de gelegen-
heid zijnkeuze te bepalen.

Hetprogramma wordt aange-
vuld met een optreden van
'Charlie deClown' en een teken-
film.
Correspondentie-vrienden

gezocht
WILLEMSTAD — Serkka uit

Finland schrijft graag. Zij zou
graag correspondentie voeren
met enkele pen- vrienden of
vriendinnen uit Curacao.
Serkka's hobbies zijn: lezen, rei-
zen, televisie kijken, sport,
handwerken en bovendien ver-
zameld zij ook gebruikte postze-
gels enpostkaarten. Wie wilkan
haar in het Engels schrijven.
Haar adres: Serkka Salminen,
S.F. 58700 Sulkava, Finland.

Informatieve
middag van
Goiloschool

WILLEMSTAD —De ouder-
commissie van de A.E. Goilo
kleuter- school houdt op zondag
23april een middagvoor ouders
en leerlingen. Het evenement
Vindtplaats in hetSWRC te Suf-
fisant. Vanaf twee uur 's mid-
dags tot zeven uur 's avondsbe-
staat de gelegenheid om een vi-
deoband te zien over het lopend
schooljaar. Van deze band kan
naderhand een copie besteld
worden. Verder zal Krista Top-
penberg een voordracht houden
en mevrouw de Rooi is er met
haarpoppenkast. De folkloris-
tische muziek- en dansgroep
'Harmonia diKueru' zal ook een
optreden verzorgen. De school-
boeken voor komend schooljaar
kunnen op deze dag ingekeken
en gekocht worden.

Toegangskaarten voor deze
middag zijn verkrijgbaar op de
Goilo-school en zondag bij de in-
gangvan SWRC.

KLM stelt eisen
KLM en Surinam
Airways willen
nieuw lucht-
vaart-akkoord

SCHIPHOL — Surinam
Airways wil een nieuwe
luchtvaart- overeenkomst
metdeKLM. Ditbleek tijdens
onderhandelingen tussen de
delegaties van beide
luchtvaart- ondernemingen.
In 1984 zegde Surinam Air-
ways het akkoord eenzijdig
°l_ J.

Ook de KLM is voorstander
van een nieuwe overeenkomst,
maar stelt daarvoor weleen aan-
tal voorwaarden. Een overeen-
komst op korte termijn zit er
daaromniet in.Een van deKLM-
voorwaarden is namelijk dat de
politieke verhoudingen tussen
Nederland en Suriname "genor-
maliseerd" moeten zijn, maar
men weet niet wat deKLM daar'
precies onder verstaat. Ook wil
men dat deKLM "ongestoord"'
kan beschikken over in Surina-
me ontvangen deviezen. Daar
ontstonden een paar. jaar gele-
den problemen over. Er werd
overigens wel gevlogen tussen
beide landen ondanks het ont-
breken van eenofficiële overeen-
komst.

___________________________________________B________^__^____________________B
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EILANDGEBIED CURACAO
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curarao maakt be-
kend dat

Curasol Resort Developments Inc.,
gevestigd aan de Marsw«3g 6, alhier, het

ontwerp-verkavelingsplan
Plantage Blauwdeelgebied I

heeft ingediend vooreen deelvan hetgebied tergroottevanca. 30 :
ha., gelegen aan de noordelijkeen westelijke zijdevan de Planta-
ge Blaauw. Het ontwerp-verkavelingsplan ligt met ingang van de
dag na dezebekendmaking gedurende vijftien dagen ter visie bij
deAfdeling Algemeneen JuridischeZaken, Theaterstraat 17, ge-
durende welk tijdvak een ieder hetrecht heeft om schriftelijk zijn
bezwaren tegen ditontwerp-verkavelingsplan kenbaarte maken.
Bezwaarschriften dienen duidelijkaan tegeven denaamen adres
van de belanghebbende, alsmede met redenen omkleed zijn.

HetDeotuuwoHoge van het Eilandgebied Curacao,
De Gezaghebber. De Secretaris.

AMIGOE 11

; .... — at

kfefW©JDatam Administraties N.V. :
■

KPMG Datam Administraties N.V. vraagt voor haarcliënt, een radiostation,
een:-

Administratief medewerker (mnl/vrl)
Kandidaten dienen naast een middelbare schoolopleiding het diploma PD
en/of MBA te bezitten. Ruime ervaring met het gebruik van een computer
(PC) is een vereiste.
Gedacht wordt aan kandidaten van ca. 30 jaar.
Salariëring en andere arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd op de eisen diegesteld worden.
Gegadigden worden verzocht schriftelijk te reageren.

KPMG Datam Administraties N.V.
Kaya Flamboyan 5 J
Curacao

■ksjfgjrThe"FundacionCooperacionPeru-Curacao" \y/l^

CUftflCflO/CfißlÖß€fiN a* BKfHOTtiicasiNo mm_i.*a\%t presents: l-i-i—^iMi__i____i

the Peruvian Folkloric Group " TODOS JUNTOS "

_______R____L dWA? M^WMffMMfr^lif—_M—l
■■■:■' ■■-■■:■'■ -;:■.: ' . ',

:.:-::- ■ ' .. ,:;'■:■'.■. ■ :■■.::■:■'''■.'■ ■ '■ ' . : ■ ; . ' :;:: ■"
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uuith g lotin-flmerican repertoire aridtheir originaland typical instruments.
Presentationwill take place in the WillemstadRoom ofthe CuracaoCaribbean Hotel

CV_ on Friday April 22nd andSaturday April 23rd at9.30 p.m. 'j_^o fl|so enjoy the Latin-American Night entertainment uuith the soundsof flontchi, Clark and £a\\
C?*^^^\ entrance Fls. 20.00 including one drink courtesy of CURfICFIO CRRIBBC-RN I ICiTCL -^_L
\ J__^^b and one COCR COW courtesy ofCURRCROBOmiNG CO. _?k_J_)v T

De enige winkel ImMWÊm&JIÊ °P Curacao wllm-Mh-É___-ii waar u terecnt w^^SÊm II »___rl kunt voor al Uw I wwwiwÉMm linnengoed HPNIU-l
/'^ï__d I " beddegoed
/ ■:} Wf,i ■I'JïjJ " tafelkleden

/' \ aw<k'' I ____ " handdoeken
/,'/. %ffi/7i\ EBlTnflfll «gordijnen

A*Y^^yO*y^if I " donsen dekbed
7 l"1 _rüPÜPÜIn_i * badkamersets

_____i_iii_i_piP en veemeer ■""
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President Nicaragua optimistisch
over voorbije overleg
Vrees bestaat dat contra's niet
meer terugkomen onder dwang VS

MANAGUA—De mogelijk-
heid is groot dat de leiders
van de contra's die deelna-
men aan deeerste ronde van
het overleg ophoog niveau in
Managua over een definitief
bestand niet terugkerenvoor
verder overleg als gevolgvan
de drukwelke demilitaire lei-
ders van deguerrilla uitoefe-
nen. Zo vreest president Da-
niel Ortega van Nicaragua.

De delegaties bij deze onder-
handelingen kwamen overeen
debijeenkomst in "permanente
sessie" te verklaren, waarbij
meneind van dezemaandelkaar
weerontmoet. Navierdagenvan
uitvoerigoverlegwas ditheteni-
ge concrete resultaat. President
Ortega zei dat de contra's niet
waren gekomen om een vredes-
verdrag te ondertekenen, want
de hoogste chef van de
strijdkrachten van het verzet,
kolonel Enrique Bermudez, zou
gezegd hebben: "als jullieiets te-
kenen danworden julliegeliqui-
deerd". Hetzou daarombest wel
eens kunnen gebeuren dat deze
delegatieleden nietmeer naar
Managua terugkeren, als gevolg
van de drukvan Washington en
in verband met dezienswijzevan
de militaire vleugel van het ver-
zet. Daarmeezouden deAkkoor-
den van Sapoa verbroken
worden.

KOPPELING
De Sapoa- akkoorden werden

op 29 maart ondertekend. Daar-
mee werd eentijdelijk staakt het
vurenbereikt dat 1 april is inge-
gaanen waarmeeen eindekwam
aan zes jaar burgeroorlog. Een
definitief einde aan deze oorlog
werd daarbij gekoppeld aan de
democratisering in Nicaragua.
Ook moet er een algemene am-
nestie komen.

Mocht het inderdaad zo zijn
dat de contra's niet meer te-
rugkeren aan de overleg- tafel,
dan, aldus Ortega met een ern-
stige stem, dan blijft ons niets
anders over daneen totale ovr
winningtebevechten opmilitair
terrein. De Sandinistischepresi-
dent zei ditvoor een gehoor van
duizendenmensen diewaren sa-

mengekomenop hetPleinvan de
Revolutie om ingelicht te wor-
den over het resultaat van het
overleg met de contra's. Ortega
voegde eraan toe dat"wij in Ma-
nagua vol verwachting uitzien
naar 28april,namelijk ofzij hun
openbaar aangegane ver-
plichting nakomen:ombij te dra-
gen aan de definitieve vrede in
Nicaragua.

VEEL MOGELIJK

Maar watkan er allemaal niet
gebeuren in deze tien dagen, zo
vroeg Ortega zich af. Misschien
dat debereidheid om te onderte-
kenen verdwijnt of dat men de
verdere koers overlaat aan Ro-

naldReagan, de CIA en devoor-
malige Gardisten van Somoza.
Het zal trouwens ook moeilijk
worden wanneer zij een vredes-
akkoord ondertekenen want
Bermudez heeft publiekelijk ge-
zegd dathij ditnietzalerkennen.

Ondanks de sombere toon in
een deel van zijn toespraak zei
Ortega toch dathij hoopvol is ge-
stemd dater een akkoord uit de
bus komt op de volgende ver-
gadering. En dat daarna de VS
hun woord nakomen, namelijk
datzij overlegbeginnenover vei-
ligheids- kwesties met Nicara-
gua. En dat dan ook het Ameri-
kaanse handelsembargo tegen
Nicaragua wordt opgeheven, al-
dusOrtega.

BEWAKING
Een groep welke vermoedelijk

uitrovers bestond kwam perka-
noover derivier aanenwistinde
buurt van de baggermachine te
komen en begon toen plotseling
op dit schip te schieten waarbij
men mikteophet marine-perso-
neel aanboord, dat met debewa-
king isbelast. Een 26-jarige ser-
geant kwam daarbij om het le-
ven. De beide marine- mensen
liepen lichtere verwondingen op.
Aldus het ministerie van De-
fensie.

Onmiddellijk werden daarop
voorzorgs- maatregelen getrof-
fen doorhet in diebuurtgeleger-
de militairepersoneel. Vliegtui-
gen met geschut aanboord voer-

denverkenmngs- patrouilles uit
boven het gebied en op de grond
begon men roeteen met het
achtervolgen van de bende. De
patrouilles werden daarbij wel
versterkt. Zo vertelde een leger-
communique.

ARBITRAGE
Hij waarschuwde wel dat als

het directeoverleg inderdaad de-
finitiefmislukt datmen dan wel
zal moeten berusten in arbitra-
ge, waarin ookis voorzien en wel
in het Charter van deVerenigde
Naties. Maar hij wees er wel op
dat deze procedure erg veel tijd
zal gaankosten.

Na meer daneenkwart eeuw
vanpogingenoraeen afbakening
te bereiken van .\etcontinentaal

plat en de zee kan men niet zeg-
gen dat Colombia de slag heeft
verloren voor de erkenning van
zijn rechten in de zee tegenover
zijnkusten in deGolfvan Vene-
zuela oftewel de Coquivacoa-
golf.

Door benderovers: 1 dode, 2 gewonden

Caracas: baggermachines
vanuit Colombia aangevallen

CARACAS— Een sergeant
van de Venezolaanse marine
is om het leven gekomen en
tweemarine- mensenraakten
gewond toen een stel rovers,
waarschijnlijk van Colombi-
aanse afkomst, het vuur
opende op een baggermachi-
ne in de omgeving van Rio
Arauca. Zo werd officieel in
Caracas meegedeeld.Binnen
een periode van twee uur tijd
werd nog een aanval onder-
nomen opeen andereVenezo-
laanse baggermachine.

Het incident waarbij een dode
en twee gewonden vielen deed
zich rond kwart over acht 's
avonds voor toen debaggerma-
chine van het Nationalekanali-
serings- instituut werkzaamhe-
den uitvoerde voor het herstel
van dedalwandvan deRio Arau-
ca tussen twee Venezolaanse
dorpjes in het grens- gebied met
Colombia. Dit ligt zon zeshon-
derdkilometer ten zuidwesten
van Caracas.

TWEEDE AANVAL
Ongeveer twee uur daarna

werden een paar schoten gelost
vanafdeColombiaansekant van
de Rio Arauca op de baggerma-
chine Rio Dorada. Daarbij werd
geen schade aangericht. Ook
werd niemand van de opvaren-
den geraakt. Het werd niet
duidelijk of er onder de aanval-
lers slachtoffers zijn gevallen.

Volgens het dagblad El Uni-
versal zijnerversterkingennaar
het gebied gestuurd om te as-
sisteren bij het doorzoeken van
dezeregio. Daarbij mikt men
niet alleen op de buitenlandse
bandieten maarookophun even-
tuele Venezolaanse medewer-
kers. Sinds begin dit jaarheeft
Caracas al het nodige militaire
personeel naar het grensgebied
met Colombia overgebracht.

PRESSIE VEEBOEREN
Dit gebeurde onder pressie

van de veehandelaren die ge-
dreigd hadden met een boycot in
devorm van het niet meer leve-
ren van melk en vlees aan de
hoofdstad voor het geval men
nietbeterbeschermd zouworden
tegen de Colombiaanse guerril-
la.Deze hader een gewoontevan
gemaakt rijke veeboeren te ont-
voeren waarnamen eenhoog los-
geldincasseerde en debetrokke-
nen weer vrijliet. Ook de spiona^
ge-dienst in ditgebiedwerd toen
op een hoger peil gebracht en
voorzien van ultra moderne ap-
paratuur.

Colombiaanse ministerLondono Paredes:

Mogelijkheid dialoog met
Caracas nog niet uitgeput
BOGOTA—De directe dia-

loog van VenezuelaenColom-
bia om tot een vreedzame op-
lossingtekunnen komen over
hetgrensgeschil overdedeaf-.
bakening van het continen-
taal plat tussen beide landen
"is nog niet uitgeput". Zo er-
kende de Colombiaanse mi-
nister van Buitenlandse za-
ken JulioLondono Paredes
van Colombia.Hijmaaktewel
duidelijk datBogota uitziet
naar een snelle en vreedzame
oplossing.

Ineen gesprek methet Colom-
biaanse dagblad El Tiempo
merkte minister Londono Pare-
des op dat de beide landen veel
pogingen ondernomen hebben
om toteen oplossingtekomen en
doen dat nogsteeds om via direct
overleg in deze geestklaar té ko-
men. Hij herinnerde in dit ver-
band eraan dat een derdoor Co-
lombia voorgestelde formules
was geweest depermanente ver-
zoenings: commissie weer in het
leven teroepen, waarin het Co-
lombiaans Venezolaanse trac-
taat voorzietvan 1939.Dit is één
der mogelijkheden, aldus de Co-
lombiaanse minister. Colombia
is ook altijd bereid geweest deze
kwestie tot een goed einde te
brengen, op welke vreedzame
manier ook, maar wel overeen-
komstig het internationale
recht.

GEEN WINNAARS
Dat het zo lang duurtwil niet

zeggen dat een vanbeide landen
heeftverloren. Er is geensprake
van winnen ofverliezen in de
Golf, het gaat om het afbakenen
van grenzen. Hierbij is Bogota
steedservan uitgegaan datditop
vreedzame wijze moetgebeuren.

Het Venezolaanse standpunt
in deze kwestie is dat alleen een
oplossingkan worden bereikt in
de dialoog. Het overleg is echter
sedert 1980 gestagneerd. Het
streven naar andereoplossingen
door Bogota heeft tot heden toe
nog geen resultaat geboekt.
Maar volgens Londono Paredes
zijnnognietallemiddelenvan de
dialoogtot heden toe uitgeput.

Eén gewondegevallen

Zware explosie
in San Pedro Sula

TEGUCIGALPA — Bjj een
bomexplosie in deHondurese
stad San Pedro Sula is één
zwaargewonde gevallen. De
ontploffing deedzich voorbij
een particulier gebouw.

De bom was geplaatst op de
tweede verdieping in een negen
verdiepingen hoog gebouw
waarinonder meerkantoren zijn
gevestigdvan deministeriesvan
Arbeid en Onderwijs en ook zijn
er kantoren van derechtbank.
De schade werd ernstig ge-
noemd. Niemand heeft de ver-
antwoordelijkheid voor de actie
opgeëist.

Tijdens bezoek paus aanParaguay

Bejaarden, weduwen en
wezen bieden giften aan

ASUNCION — Paus Jo-
hannes Paulus II zal tij-
dens de zaligverklaring
van de Paraguaan Roque
Gonzalez de Santacruz
talkrijke giften krijgen
aangeboden door bejaar-
den, weduwen en wezen.
De pausbezoekt Paraguay
van 16tot 18mei.

Roque Gonzalez de Santa-
cruz is de eerste inwonervan
Paraguay diezalig verklaard
wordt.Dit gebeurttijdenseen
plechtigheid in Nu Guazu op
vijfhonderd meter van de in-
ternationale luchthaven van
Asuncion. Een groep bejaar-
den zal de paus bij die gele-
genheid getuigen van hun
hoop maar ook van hun een-
zaamheid en lijden en dit als
hun bijdrage aanbieden voor
de opbouw van een beter Pa-
raguay.

MAND FRUIT
Een weduwe van vijftien

kinderen zal namens alle we-
duwenvan het landeen mand
met fruit aanbieden..Dit is
een symbool van dankbaar-
heid voor het heldhaftige ge-
drag van zovele vrouwen die
ondanks hun moeilijke Ie-

yens- omstandigheden toch
altijd open staan om te hel-
pen, enzich daarbij uiteraard
het eerste inzetten voor hun
kinderen. Tenslotte bieden
wees-kinderen depaus een in
hout uitgesneden afbeelding
aan van Roque Gonzalez de
Santacruz.DezepaterJesuiet
heeftvooral gewerktonder de
indianen van Paraguay en
Brazilië.

Hethelebezoekvan depaus
aan Paraguay zal geken-
merkt worden door een te-
ruggrijpen naar vroegere ge-
bruiken en symbolen om ui-
ting te geven aan de
blijdschapover zijnbezoek. Zo
zal overal het podium waarop
de paus plaatsneemt van zui-
ver hout zijn.

BIJ INDIANEN
Palmtakken zullen zijn be-
schutting zijn bij het bezoek
van de paus aan de missie
Santa Teresita in Chaco Bo-
rea. Daar heeft hij een ont-
moeting met naar schatting
tienduizend indianen. Het
programma voor ditpauselij-
ke bezoek wordt samenges-
teld in samenspraak tussen
de kerkelijke en regerings-
commissies.

Investeringen laatste jaren
aanzienlijk toegenomen
Mexico: buitenlands kapitaal
welkom, niet in olie, banken

MEXICOSTAD — Mexico
blijftzichzeerselectiefopstel-
len ten opzichte van buiten-
landse investeringen. Secto-
ren zoals de olie- winning en
het bankwezen blijven nage-
noeg geheel gesloten voor
buitenlandse maatschappij-
en.

Omdat vanuit het buitenland
en ookvanuit Mexico zelf steeds
meer wordt aangedrongen op
vereenvoudiging en versoepe-
ling van de wetten inzake bui-
tenlandse investeringen heeft
het ministerie van Handel een
uitleg gegeven bij monde van
zijn woordvoerder Fernando
Gonzalez. Men achtte devereen-
voudiging ook noodzakelijk met
het oog op het aantrekken van
meer buitenlandse deelnemin-
gen. Ook zou dit de weg openen
datvertegenwoordigersvan bui-
tenlandse ondernemingen aan
het nationaleeconomische leven
kunnen deelnemen, inclusiefhet
bankwezen. Dit werd in 1982 ge-
nationaliseerd toen het nationa-
le bankroet de Latijnsameri-
kaanse schulden-crisis inluidde.

OLIE, BANKEN TABOE
Gonzalez maakte echter kort

enkrachtig duidelijk datbuiten-
landse investeringen in de olie-
en bank- sector "feitelijk on-
mogelijk" zijn. De Mexicaanse
wet laat alleen buitenlandse in-
vesteringen toe in een paar stra-
tegische sectoren, waarvoor het
land zelf niet de technologie in
huis heeft of waarin buiten-
landse deelneming de nationale
economische groei vergroot.

Gonzalez maakte onder meer
bekend dat in Mexico in totaal
voor 21,7 miljard dollardoor het
buitenland is geinvesteerd. Op
deeersteplaats doorde Verenig-
de Staten welk land 67 procent
vanditbedragvoor zijnrekening
neemt. De Westduitse bonds-re-
publiekkomt opdetweedeplaats
met achtprocent, Japan is derde
met 6,5 procent, Zwitserland is
vierde met 5,7 procent, Groot
Brittannievolgt danmet 5,5pro-
centen Frankrijk sluit derij met
1,7 procent.

Ongeveer 6.700 Mexicaanse
ondernemingen zijn gedeeltelijk
of geheel-variërend van tien tot

honderd procent- in handen va?
buitenlandse beleggers. HetbiU'
tenland isvooral actiefin de iO'
dustrielesector. Slechtstienpro-
cent van deze ondernemingen "*in zijn geheel in buitenlandse
handen. Zo onthuldeGonzalez.

De afgelopen jarenis de deel'
neming van het buitenland ill
Mexico, ondanks allerlei onze-
kerheden en economische crises>
gegroeid. Van 1,89 miljard dol-
lar in 1985 liepen de buiten-
landse investeringen op tot 3,'
miljard dollar in 1987.De toene-
mingin 1986en 87 houdt vooral
verband met de Mexicaanse me-
thode van schulden- ruil waar-
mee het land in 1986 begoü'
Veertigprocent van alle nieuwe
investeringen komen voort ui'
deze nieuwe aanpak, zo deelde
Gonzalez mee.

DEN HAAG—Zondereen ex-
acte prognose te kunnen geve"'
denkthet bestuur van hetverze'
kerings- concern Nationale Ne'
derlanden, dat dewinstper aa&T
deel dit jaar gehandhaafd z9
kunnen worden. Over 1987 wa»
het ’.6,09. Voor de totale win* 1

dit jaar zou dat betekenen, da1'
uitgaande van voortgaan me
het geven vankeuzedividend ef
uitoefening van de laatste vr&*j
rants die nog lopen, de winst zaj
stijgenmet zevenprocent. Ditze
bestuursvoorzitter drs T-^Braakmanbij depresentatieva"
het jaarverslag. ~In het verslag zegt Nation^
Nederlanden, dat ervan u1
gaande, dat devaluta- bewegi^
gen niet meer zulk een ster*
neerwaartse drukzullen uitoei

nen als in de afgelopen jaren,
omzet omhoog zal gaan.

Het concern noemt 1987 Dy
paald een gunstig jaar". De ov\
zet kwam uit op ’.17,2 milJaV
(vorig jaar’.17,4 miljard) en °nettowinst op ’.703 milj°e,j
(’.636 miljoen). Voorgeste^
wordt het dividend te verhog
van ’.2,49 naar ’.2,65, waarva^
tussentijds al ’.1,25 oftweePjj
cent in aandelen is betaald- r»
slotdividend van ’.1,40 kj£
eventueel in de vorm van oX
procent in agioaandelen woro
opgenomen.

Diva van de stomme film
Eva Novak overleden

LOS ANGELES — De
ster uit de periode van de
stommefilm,Eva Novak, is
in de leeftijd van negentig
jaaroverledenaan een lon-
gontsteking in het Film-
hospitaal van Los Angeles.

Eva Novak was met Torn
Mix de hoofdrol- speelster in
tien films zoals Sky High en
Trailin. Later trad zij op on-
der regie van JohnFord in
haar eigen films. Zij deedbij
voorkeur gevaarlijke scenes.
Zij trouwde in 1921 en trok
toen met haar man, deacteur
en acrobaat William Reed,
naar Australiëwaar menver-
schillende Wildwest- films
vervaardigde.

In dejaren 30 keerde zij te-

rug naar deVerenigde Staten
entrad toenop in verschillen-
de geluids- films met sterren
als Jack Benny. Films van
haar vroegere vriend John
Ford waarinzij daarnafurore
maaktewaren She wore e yel-
low ribbon, Stagecoach e"
Fort Apache. In de film }Jf
bells ofStMary speelde zij dfi
rol van eenreligieuse, inwel-
ke film ook Bing Crossby
optrad.

Op 82- jarige leeftijd nam
zij nogactiefdeelaan decam-
pagne van 1980 om Ronaw
Reagan in het Witte Huis te

doen belanden. Ook met hem
was zij bevriend geweest ei

samenmet hemheeftzij inne
bestuur gezeten van de bom»
van film- acteurs.

SETEL N.V. needs for his Telecommunication Resource Center

Computer Operations Assistant
The center is a specialized unit using new technologies and modern
information processing systems for computer assisted design, pro-
duction and delivery of training. Telecommunication links will be used
for electronic exchange of management and training information and
to provide access for remote users.
The Resource Center will be expanded for workat an international
level, including participation of the I.T.U. International Sharing System
for Training Materials.

Duties and responsibilities:
- install and operate microcomputer hardware and software;
- maintain information management systems;
- provide advice and technical support to microcomputer

users especially within
CAD/CAI
DBM
LAN
Data Communication;

- assist and participate in development of applications for
microcomputers.

Qualifications and experience
- experience in data base and information system management on

small to mediumsize computers;
- programming skills in low level and high level programming

languages (by example assembler, Basic, Pascal, C);
- an up-to-date knowledge of microcomputer hardware and

software;
- capability of using different operational systems;
- a formal technical education in electronics or telecommunication;
- a formal background or considerable job experience in one or

more of the following areas:
Computer Science
Computer Systems Analysis
Computer Systems Programming

If you are interested in participating in the work of Setel Resource
Center and you consider yourself qualified for the post, you should
send your application with a curriculum vitae before April 29th, 1988
to

The Personnel Department Setel N.V.
P.0.80x 3177
Willemstad

n SETEL
Servisio di lelekomunikashon

DONDERDAG 21 APRIL 19881

&r. #a $* oik voorsiemngïmmm i mei mi
jj| Centro Pro Arte |
llfil In verband met het 40 jarigbestaan van het' 'Curacaosch rr*
§§§§! Museum" en het 100 jarige jubileumvan de "Koningin
IHH Emmabrug"

Artiesten:

Grupo Zjozjoh
Grupo Serenada
Chuki y Juancho

Studio di baile Kórsou
Trio Los Corsarios

Ingrid Sanchez
Ippy (met begeleiding van Lito Scarso & Co)

"Gueststar"
Franco de Vita

(met begeleiding van eigen musicus)

Zal een pracht van een show worden
Entree: ’ 100,-- p.p. De opbrengst is tenbate van het 1
Kleding: gala Curagaosch Museum.

SPECIAL OCCASION

' '<__s^____ Fis -k-'
'V Jjr'-w. .:

FIBERGLASS BOAT,
deep-vee

center console
with

cabin 25 ft. freshwater, shower, toilet, V.H.F. radio 225
H.P. JOHNSON OUTBOARD MOTOR(1987 model)with
35 H.P. Auxiliary Motor, Bimini Top, full equiped.
NA’. 45.000.- Easy financing.
For additional information:

AMIGOE12



AGENDABONAIRE
8000LANDWEER: 8222i«ICENTRALE:BB4S"OSPITAAL: 8900

JJNDfillte Lagoen: maandagt/ mvrijdag
6.00 uur; zaterdag 08.00-12.00*!zondag gesloten.

Ï_NBAREbibliotheekjPeningstijdenvoor het publiek)
:°andag en donderdag van 14.00-18.00
jj'^clinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/

uur; zaterdag van 10.00-12.00

Jfcningstydenvoor lezers)
van 14.00-19.00 uur.

maandag t/m vrijdag
?)9etekende stukken 15.45 uur; gewone
""wen 16.30uur.

CLUBS
«7anis: donderdagavond 19.30uur - Hotel

S: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.jPTid Table: elke tweede maandag -?J"tcentrum Terra Corra.
woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

fSjUURSKANTOOR EN BEVOLKING:pJJO-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-

JtaEKBIBLIOTHEEK:voor bezichtigingl?[yan gelieve contactop te nemen met de
'wßudyBedacht, Noord Nikiboko 194.

(Weg naar Willemstoren):
PPend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-'"«gvan 12.00-24.00uur.

(gezaghebber): elke donder-s van 09.00-11.00 uur op het Be-?Urskantoor, Kralendijk; laatste donder-2jvan de maand van 10.00-12.00 uur te

(tel.: 8198): verzameling Bo-jj"reaanse schelpen en koraal; open van
J^ag t/m vrijdagvan 10.00-12.30 uur -Nikiboko Zuid 3.
IVv-
k ■ openingstijden slachthuis maan-j3t/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00--(n'jp uur en donderdag en vrijdag van■°0-11.00/11.30-14.30 uur.

jfHOLENGEMEENSCHAPBONAIRE:°0 uurBon-te-Nochi - aula.

JNdienstent'Bernarduskerk Kralendijk:JWijks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00

ï*Oniotokerk Antriol:
JWijks 19.30 uur; zondag 09.00en 18.00

|?t«ovicuskerkRincon:
"ijks, ookzondag, 19.30uur.

doorgeven2?,inevr. A. Wong- Loi- Sing, KayaSue4.

VRIJHAVEN
Hoewel het de PDB is, die de

afgelopen jarenveel aandacht
heeft besteed aan de mogelijk-
heidomBonaire eenvrijhaven te
maken en daardoor de precaire
financiële toestand in wat meer
geleide banen te brengen, komt
deeervan deeerste gedachteaan
een vrijhaven toch toe aan de
reeds niet meer bestaande poli-
tieke partij Aceion Democratico
Nobo(Aden)waarvan dehuidige
gedeputeerdeRamoncito Booi de
mede- oprichter was.

De partij kon echter het idee
niet uitvoeren aangezien depar-

tij terzieleging. NuAbraham de
vrijhaven weerte berde heeft ge-
bracht bij Maria Liberia- Peters
en ditals een eerste prioriteit be-
schouwt bij de eventuele onder-
steuning van het nieuwekabinet
door de PDB, heeft de informa-
teur in eerste instantie wel een
gewillig oor getoond voor het
verzoek van Jopie Abraham.

Ookvroeg en kreeg Abraham
aandacht vanLiberia- Peters om
een inventarisatie te maken van
de bijdragen die Bonaire levert
aan deinkomsten van deCentra-
leregering. Abraham attenteer-
dewelophetfeit,datßonaireeen
jaarlijkse landsbijdrage kreeg
van 14,8 miljoen maar ook door
Bonaire worden gelden afgedra-
genaan 's lands schatkist. Daar-
naast wil Abraham een grotere
spreiding van de economische
activiteiten, waardoor niet alle
inkomsten en voordelen gecon-
centreerd zullen zijn op slechts
een eiland.

Tenslotte gingAbraham in op

de problemen die al enkele ma-
lenrond derechtspraak zijn ge-
rezen. Met nadruk stelde de ex-
minister dat hij op geen enkele
manier wilde suggereren dat de
huidige rechter commissaris
(RC) zijn werk niet goed zou
doen. De veelheid van rechtsza-
ken die echter de laatste tijd
plaatsvonden, maakten het vol-
gens Abraham noodzakelijk en
gewenst, dat op Bonaire een ei-
gen permanenterechter zou wor-
denbenoemd.

Vitgepakt tegenRudy Ellis

Abraham ontkent eis
benoeming op Arbeid
IMaLENDIJK — Tijdens
*persconferentie van de
.*rtido Democratico Bonai->öo (PDB) heeft ex- partij
J^rzitterJopieAbrahamten
Ruigste ontkenddathy voor
J*Un aan het kabinet geëist
?H hebben dathij een benoe-
r&g tegemoet kon zien als
(jjtfd van deafdeling Arbeid?Socialezakenvanhetland.
jfabetrekking dieAbraham
J^rdervervulde.(.Jfet nadruk stelde Abraham

Jdezeberichten afkomstigwa-
iS van een krant die sterk ge-J& was tegen Abraham. Er is

moment sprake geweest,
i^ls JopieAbraham, dater een
Jtoeming geëist wordt; even-
J* als dat het geval was met
le .re persoonlijke zaken. DieLachten zijn volledig uit de

"& gezogen, aldusAbraham.
Ij^ok gingAbraham in opuitla-den van zijn zwagerRudy El-

lis tijdens diens i,üro; perscon-
ferentie. Daarover had Abra-
ham al eerder een telegram ge-
stuurd. Een telegram dat door
Ellis onbeschoft werd genoemd.
Tijdens de persconferentie las
Abraham het telegram integ-
raal voor. Onder meerhad deex-
partijleider van dePDB aan zijn
zwager getelegrafeerd dat de
verklaringen van Ellis over Ab-
raham volledig ongefundeerd
waren, onrechtvaardig, leuge-
nachtig en aanvallend. Abra-
ham had derhalve ook een recti-
ficatie gevraagd, waaraan Ellis
niet heeft voldaan.

Abraham stelde dat Ellis op
een laag politiek niveau bewoog
waarbij duidelijk de onbetrouw-
baarheid van Ellis en zijn partij
aan het licht kwam. Op de
persconferentie van de PDB
kwam de persoon Ellis uitge-
breid aan bod. Derest van de fa-
milie werd vooralsnog met rust
gelaten.

Navrijspraak in sabotage-zaak

Jacobs weer in dienst
H.K. Schoolbestuur

— Naar de
bj?lgoe uit betrouwbare

heeft vernomen zal vak-
Ju-il(.yacoDS weer in dienst tre-

C bij het R.K. Schoolbes-
jl)rr- Jacobs werd ontslagen
L ei"band metzijn veroorde-
yf iö de zogenaamde WEB-
i)sp°tagezaak. Inmiddels isc°bs vrijgesproken.
rVJ^ensdezeilregattawerd on-

tjjj^jzer Jacobs die in zijn vrije
\ v°orzitter is van deAFBWin
V*°Pige hechtenis genomen
fehi b*eek, dat er sabotage was
%eegd aan het utiliteits- be-v.an WEB nv. De drie man-
Sj e wer(len verdacht, onder
\i acobs, werden in voorlopige
S_ *s genomen die telkens
!lj^r.verlengd tot dezaak in ja-
C!van ditjaarvoorkwam. In
k^WerdJacobsdoorhetß.K.ti^lbestuur geschorst. Nadat
W!frietal in januari door de

*n eeTS^e aanleg veroor-
V? Werd tot anderhalfjaarge-
O^sstrafwaarbij trouwens

i lc'ervan Justitievoor ieder
\ bad gevraagd,werd Ja--ol»tslagen.

Lezing over arbeidsonderzoek
KRALENDIJK — Op vrijdag

22april zal door drsH. ten Napel
een lezing worden gehouden on-
der de titel Arbeidsmarkt- on-
derzoek. Dit gebeurt onder aus-
piciën van het Bureau van de
Statistieken op Bonaire. Daar
wordt trouwens ook de lezing ge-
houden.

TEN ONRECHTE
Mg >?°?er beroep oordeelden de

echters anders. Hoewel de

procureur- generaal een straf
vroeg van anderhalfjaar, oor-
deelden derechter in hoger be-
roep, datereen verkeerd wetsar-
tikel was gebruikt bij de aan-
klacht en veroordeling van het
drietal. Niet volgens Wetboek
van Strafrechten artikel 167 b,
maar 167a hadhetdrietal gezon-
digd. Er was geen overtuigend
bewijs, aldus rechter Houtman,
om de mannen te veroordelen.
Hetwerd dusvrijspraak.

Dit betekende voor de vak-
bond van leerkrachten Simabo
dat de onderwijzer Jacobs dus
ten onrechte was veroordeeld en
ontslagen als onderwijzer. Een
standpunt dat devoorzitter van
het R.K. Schoolbestuur frater
Aurelio kon delen. Maandag zal
onderwijzer Jacobs derhalvezijn
werk aan de St Bernardusschool
weerkunnen hervatten.

Pianisten Concours
WILLEMSTAD — Sedert

vorig jaarbestaatervoor jon-
ge pianisten een unieke kans
concert- ervaring op te doen.
In het Eduard Flipse Con-
courskrijgen pianisten tot en
met25 jaardegelegenheidpo-
dium- ervaring op te doen en
tijdens definalemetorkest op
te treden inDe Doelen in Rot-

terdam. Kandidaten uit alle
Nederlandse rijksdelen kun-
nen zich hiervoor opgeven.

Voorwaardevoor deelname is,
dat het opleidings- niveau van
voldoende kaliber is. De kandi-
daten moeten zich voorbereiden
op zes solo- stukken voor piano
en één solo- concert voor piano
met orkest. Hetprogramma van
devoorronde wordt in oktober in
De Doelen in Rotterdam afge-
werkt. De finalisten krijgen een
toernee aangeboden op verschil-
lende eilanden van de Neder-
landse Antillen. Behalve het ge-
ven van uitvoeringen, zullen de
finalistenook workshopsverzor-
gen. De datavan detoernee en de
workshops worden in september
bekend gemaakt.

De naamgever van het con-
cours,Eduard Flipse, is de voor-
malige dirigent van het Rotter-
dam Philharmonisch Orkest.
Dankzij zijn inzet hebben vele
jonge musici hun weg als solist
naar het concert- podium gevon-
den. De Eduard Flipse Stichting
volgt hetvoorbeeldvan dezediri-
gent en brengt jonge solisten
voor het voetlicht. Kandidaten
kunnen een inschrijf- formulier
halenbij het Cultureel Centrum
Curasao aan de Koninginne-
laan, het Cultureel Centrum
Aruba,Vondellaan 2,en hetCul-
tureel Centrum Bonaire, Kaya
Bolivar.

EduardFlipse

Via tv-uitzendingen

Aandacht voor
krotten op
Sint Maarten

PHILIPSBURG — Dwight
Barran, producer van het po-
pulaire televisie- programma
'Profiles ofthe Windward Is-
lands', is met de camera de
heuvels rond Cul deSac inge-
gaan en heeft de bevolking
van Sint Maarten laten zien,
dat het niet allemaal goud is
wat erblinkt.

Talloze mensen wonen er in
schier onmenselijke omstandig-
heden zonder sanitair, stromend
water en de meest elimentaire
levensbehoeften. Hij heeft een
beroep op de Gezondheidsdienst
gedaan om maatregelen te ne-
men tegen de onhygiënische
omstandigheden, en de electrici-
teits- maatschappij GEBE om
controle uitteoefenenop deama-
teuristisch aangelegde electrici-
teits- verbindingen tussen het
ene krot en het andere. Niet al-
leen op deMarigotHill, maarin
Cay Hill en op andere plaateen,
zoals Dutch Quarter en Sucker-
garden, zijn dergelijke nederzet-
tingen.

Lezing Silberie
over effectief
overheidsapparaat

KRALENDIJK — Door de
heerR. Siberië M.A., die is afge-
studeerd aan deUniversiteit van
de NederlandseAntillen, zal een
lezingworden gehouden overhet
belang van een effectief over-
heids-apparaat in deze moeilijke
en cruciale tijd. De lezing is in
het Papiamentu. HEr is gelegen-
heid tothetstellenvan vragenen
te discussiëren met de inleider
drsSilberie. De lezing vormteen
onderdeel van een onderzoek
naar destructuur van het huidi-
ge overheids- apparaat. De le-
zing vindt plaats in hetBonaire
Beach-hotel in de NeptuneRoom
vrijdag 22april om acht uur.

BIJ DEELNAME AAN NIEUWE REGERING
Ook aandacht gevraagd voor inning belastingen

Vrijhaven en permanente
rechter prioriteiten PDB

KRALENDIJK — Tijdens de besprekingen over de
vorming van een nieuwkabinet waarin de met twee ze-
tels in de Statenvertegenwoordigde Partido Democrati-
co Bonairiano(PDB) eventueel zal deelnemen,heeft ex-
minister Jopie Abraham wel duidelijkgesteld, dat deel-
name indenieuwe coalitie ookzalbetekenen datervoor
Bonaire een aantalprioriteiten gesteld zullen worden.

Een van de prioriteiten is de
zogenaamde vrijhaven, waar-
voor de PDB al enkele jarenop-
teert. Hoewel er in dierichting
reeds sprake wasvoor dePDB be-
stuurs- verantwoordelijkheid
droeg, is er in de jaren'83 tot '87
door dePDB toch verder nauwe-
lijks aandacht besteed aan deze
vrije zone. Ook heeft Abraham
bij informateur Maria Liberia-
Peters naar voren gebracht, dat
de belastingdienst op Bonaire
door een gebrek aan personeel
nauwelijks naarbehoren functi-
oneert. Ook dat zal een van de
prioriteiten zijn in de nieuwere-
gering; althans voor zover infor-
mateur Liberia- Peters zal kie-
zen voor de tweeStatenzetels die
de PDB inbrengten niet voor de
enkele Statenzetels van demeer
geestgelijkeUPBvanRudiEllis.

BELANGEN CONFLICT
Wel gingAbrahamnogeven in

op deproblemen diezouden kun-
nen ontstaan wanneer zich een
belangen conflict zou voordoen
bij de huidige RC, die tevens
huis- en gouvernements- arts is
op Bonaire. Daarbij refereerde
Jopie Abraham kennelijk aan
het geval Jacobs (de vak-
bondsleider van de AFBW die
eveneens bij de PDB persconfe-
rentie aanwezig was. Red.). Ja-
cobs namelijkverzochtmedische
bijstand tijdens het voorarrest in
de zogenaamde WEB sabotage
zaak waar hij door derechter
commissaris in verlengde
hechtenis werdgehouden.DeRC
echter wenste om diereden geen
medische bijstand te geven als
huisarts van Jacobs om niet in
eenbelangenconflicttegeraken.
Zal dus dekeuze voor hetnieuwe
kabinet vallen op de PDB, dan
zullen de door Abraham voorge-
stelde prioriteiten ongetwijfeld
aandachtkrijgen.

Zoalsbekend, zou MariaLibe-
ria- Peters de beschikking heb-
ben gehad over de drie Bonaire-
aanse Statenzetels (twee van de
PDB en een van de UPB) maar
gezien de interne verhoudingen
tussen beide grootste politieke
partijen op Bonaire, zal dat een
wensdroom blijven. De PDB ac-
cepteert namelijk de UPB
slechts in deregerings- coalitie
ophetmoment datdePDBtoege-
laten wordt tot het eilandsbes-
tuur, datmomenteel een zaak is
van de coalitieForsa Nobovan de
UPB en dePOB.

PHILIPSBURG — Als ge-
volg van het intensieve speu-
ren naar detwee bankrovers
in Dutch Quarter zijn enkele
andere zakenaan hetlichtge-
komen.

Niet alleen werden enpassant
26 personen opgepakt die ille-
gaal op het eiland verbleven,
maar ook werd huiszoeking ge-
daan in een huis te Zorg enRust
waar volgens informatiecocaïne
werdverkocht. Er werd 92 gram
cocaïne in beslag genomen, twee
weegschalen en zesduizend dol-
lar in cash.

Tweevrouwenvan deDomini-
caanse Republiek werden gear-
resteerd, verdacht van het ver-
kopen van cocaïne. Ook de man
A.C. van Colombia, die in dat
huis verbleef, werd gearres-
teerd. Hij hadtienduizend dollar
incontant opzak. Tijdenseen on-
derzoek in zijn kamer kwamen
52 sieraden te voorschijn en ne-
genduizend dollar, diealle in be-
slag werden genomen. De mees-
te juwelen waren gebruikt en
waarschijnlijk gestolen en ge-
ruild voor cocaïneofandereverd-
ovendemiddelen.

Ook de42-jarige eigenaar van
hethuisen zijn26-jarige dochter
werden gearresteerd en bevin-
denzich in hechtenis. Hetonder-
zoek gaatvoort.

Louise Nevelson grote
beeldhouwer overleden

NEW YORK—In deleef-
tijdvan 88 jaaroverleed de
artieste Louise Nevelson
dié bijna zon zestig jaar
heeft gestreden om pu-
bliek erkend te worden als
een van de grootste
beeldhouwers van de Ver-
enigde Statenen van de he-
le wereld.

Louise Nevelson was aleni-
ge maandenziek. Zij overleed
in haar eigen woning in de
buurtKlein Italië in Manhat-
tan. Onlangs kwam zij klaar
met een metalen sculptuur
van twaalfmeterhoogte voor
het Bethesda gezondheids-
instituut in de staat Mary-
land. In juniwordt ter harer
ere in hetPompidou centrum
in Parijs een overzichts- ten-
toonstelling van haar werk
gehouden.

Na het bekend worden van
haar overlijden zei Thomas

Hesser als directeur van het
Guggenheim-museumen ook
als vriend van de overledene
dat zij "een van de grootste
kunstenaars is geweest van
onze tijd. Zij was een voor-
beeld van levende kunst. Elk
werkstuk in haar leven en el-
ke vorm van haar kunst heb-
ben een diepe betekenis". De-
ze vrouw met eenkoninklijke
gestalte, die altijd in het
zwart gestoken was, kreeg
pas later bekendheid. De re-
censies over haar oeuvre lie-
pendanook uiteen van:koud,
zonder emoties tot schitte-
rend, vol gratie en vriende-
lijk. Haar werk is opgenomen
in verschillende collecties zo-
als in het Museum voor mo-
dernekunsten in New York.

Zij werd geboren in Kiev,
Rusland. Haar familie mig-
reerde naar deVerenigdeSta-
ten toen zij vier jaarwas.

GRADISIMENTU i INVITASHON
Famianan di e defuntu

Lucio Juliano Sambo
ta gradisitur esnan kv di vn manera df otro a
mustra atenshonnaora di malu, morto i entiero
di nan defuntu, tambe tur esnan kv a manda
flor, krans i telegram.Bosnan kompano tabata
vn grankonsuelo pa nos.
Alabes ta partisipa kv lo tin 3 santu sakrifisio di misa na misa di Sta.
Theresita na Wishi, dianan
djabièrnè 22 di aprel 7'or,
djadumingu 24di aprel 6'or,i
djaluna 25di aprel 7'or.

Dankzij velerlei medewerking

Voetbaltoernooi voor
jeugdbasisscholen
KRALENDIJK — Komend

weekeinde zal er voor de ba-
sis- scholen een voetbal- toer-
nooi worden georganiseerd
op het terrein van Juventus.
De organisatie ligt in handen
van de onderwijzer Wim Col-
lombon die tijdensdestrijdde
nadruk wil leggen op sporti-
viteiten gezelligheid.

Uiteraard was ook voor dit
toernooi de financiële zijde het
grote probleem, maar volgens
Collombon is de medewerking
van Fifico, SoreeTrading en Voz
diBonaire van doorslaggevende
aard geweest om het toernooi
toch te kunnen organiseren. Er

wordt in een A- en een B-klasse
gespeeld. De beide finalisten ko-
men in aanmerking voor een
trofee.

De voorrondes worden ge-
speeld op zaterdag 23 april om
9.00uur en 5.00uur 's middags.
Op zondag volgen om half twee
en 's middagsomzesuur destrijd
om de derde en vierde plaats en
tenslotte de finale om de eerste
en tweede plaats. Collombon
heeftvanverschillende zijdeme-
dewerking verkregen zoals van
Rama Coco discoen demedewer-
kers van Indebon. De nadruk
van het toernooi ligtechter opde
sportiviteit en degezelligheid.
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>> stockmarket <<

SMSTEREftM TCDfIY PRICES AS OF APRIL 21,1988.
Aegon 74,50 KIM 35,00
Ahold 71,50 Meneba 102,20
Akzo 109,30 Philips 28,30
Cred.lyon. 50,50 Royal Dutch 228,20
Fokker 27,50 Telegraaf 270,00
Gist.Broc. 34,80 Unilever 110,10
Heineken 129,00 Index 246,80

NEW YC«RK STOCK EXCHfiNSE
Abbott labs. 45 7/8 - 5/8 IBM 112 5/8 - 1/2'
American Exp. 24 - 1/2 ITT 45 1/2 + 1/2
Apache 8 - 1/8 Jchnson &J. 77 - 1/4
Am.Tel.» Tel. 26 1/2 unch McKesson 30 5/8 - 7/8
Amoco 76 3/4 - 5/8 Merck & Co. 157 - 1
Anheuser B. 30 3/4 + 1/8 Minnesota Mng 58 7/8 + 3/8
Becton Dick. 51 1/2 - 1 Mobil Corp. 44 7/8 - 1 1/8Campbell S. 26 1/4 - 1/4 Monsanto 81 1/4 - 5/8
Chrysler 23 - 1/8 NCR Corp. 58 3/4 - 1/2
Citicorp 19 1/4 + 1/4 Nbrf.South. 27 1/2 unch
CocaCola 37 - 1/4 PPG Indus. 38 3/8 - 3/4
Diebold 39 + 1/2 Philips __. 19 3/4 + 1/2
Digital Eg. 100 7/8 - 1/4 Placer D.M. 13 1/8 unch
Dupont 82 7/8 - 3/8 Northrop Corp. 27 3/8 - 3/8
East.Kodak 39 7/8 - 1/2 Pac.First Fin. 12 7/8 unch
Exxon 41 3/4 - 1/2 Pfizer 55 5/8 - 1/8
Figgie 'A' 65 + 3/8 Phelps Dodge 41 1/8 - 3/8
Firestone 79 1/2 unch Philip Morris 86 1/4 - 1 3/8
Fluor 17 3/4 - 1/4 Quaker 44 1/2 - 1/4
Genl.Electr. 39 - 5/8 rjr Nabisco 50 1/8 - 1/8
Genl.Motors 71 3/4 unch Sara Lee 37 5/8 - 1/8
Gulf & West. 75 1/2 - 1 1/8 __]_ Trp.Tr. an wo 1/5Hecla Mng. 13 1/8 - 1/8 Southern U. 5 lA ' „lil -Hilton 87 3/4 - 3/4 Unlsys J 3/4 unch

Homestake Mng. " 7/8 - 1/4 ünx^l 3/8 - 1/8
DOW JONES
Industrials 1985,41 - 14,09
Transportation 827,36 - 9,10
REUTER.'

CLOSING MARKET COMMENT APRIL 20,1988
STOCKS. DRIFTED THROUGH A LACKLUSTER SESSION WITH INVESTORS
CONTENT TO REMAIN ON THE SIDELINES
THE RELEASE OF THE CPI FIGURE FOR MARCH AT " .5 PCT WAS
AT THE HIGH END OF 'STREET' ESTIMATES AND THE DOLLAR
SLIGHTLY IN EARLY TRADING. THE DJIA CLOSED 14.09 LOWER
AT 1985.41.

gffl MAIM IM & U Kill S BANK NX.j^rl INVESTMENT DEPARTMENT»^~>)jj For further information call*s__|plf' Tel. 612511/612991/612294
(^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^______Bfc ,

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANK VAN DE NEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIG OP DONDERDAG 21APRIL 1988 EN TOT
NADER ORDER:, USDOliflfl 1.77 1.78 1.80
CAN DOLLAR 1.425 1.445 1.465
PNDST6RUNG 3.305 3.36 3.42
NCDGLD 94.63 95.35 96.15
BOUVRR

_____
ZW FRANCS 128.91 129.63 130.43
fR FRANCS 30.17 31.27 31.97
DUITSCMARK 106.28 107.00 107.80
SURGLD — 100.07 102.59
ITUR€ 1.10 1.41 1.47
ARRORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENTVAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 21APRIL
1988 EN TOT NADERORDER.

9.75% OBUGATI€L€NING€NP€R 85/89 99.23
13 % 08UGATI€L€NING€NP€R 86/90 103.20
12 % OBUGATI€L€NING€N P€fl 88/92 102.96
10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 99.98
10.25 % OBUGATI€L€NING€N 1986P€R 1990 99.40
HETEFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.59%.
DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

"-M--------MM____________g______________________i

i «=S^RrUO mDUSTRmi 0E UEHEZUELR
tÉ-K3-5 maakt de wisselkoers bekend
"«^SS-P 1' van de BOLIVAR, geldig tot

VRIJDAG 10.30uur

cash AANK°c£qUe VERKOOP
5.20 5.40 6.40

j
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Rechtbank Chili wijst
Westduits verzoek
kolonie-onderzoek af

CHILIAN —Het Chileense
hof van beroep heeft het ver-
zoek voor een onderzoek af-
gewezen naar degangvan za-
ken ineen Duitsekolonie in de
buurt van de Chileense stad
Chilian.

Om een dergelijk onderzoek
was gevraagd door deWestduit-
se overheid. Volgensin Bonnbe-
komen inlichtingen zouer in de-
ze kolonie sprake zijn van in-
doctrinatie en schending van
mensenrechten. Het gaat om de
Dignidad- kolonie waarin zon
driehonderd Westduitsers wo-
nen. Het militaire bewind van
Chili staaterg sympathiek tege-
nover dezeWestduitsekolonie.

WAARSCHUWING
De commandant van de
marinebasis Parera maakt be-
kend daterop22apri 11988van
07.00 tot 13.20 uur schiet-
oefeningen worden gehouden
op plantage Wacao.
Maximum verheffing
±5000 ft.
Onveilige zeegebied
± 4000 meter uit de kust.

■_Man_-B-----__M______ a4B
Kom een poesje uitzoeken in
DIERENASIEL PARERA!

(Vantaatmrtat) ja_B_t^\W

__|U& Volgende v)eek SecretaressemOeek!M jjj§S» Geef haar een bloeiende calathea.

<m WL is de beste investering.

Tevens lichtgroene dennetjes en varens voor opkantoor en bloeiende planten
\ zoals anfhuriums, gerbera's, etc.

!PlantenkwekerijFIORI
in Arex Shopping Center.
Ingang via parkeerplaats Pet Care(Zuikertuin) tel.: 675490(Uw bestelling_ wordt bezorgd).

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

* Zondag 24 april 1988
vanaf 09.00 t/m 15.00uur.

* Gedeelte Schottegatweg Noord (vanaf Biesheuvel tot
Hofi Marconia), Incastraat, gedeelte Arowakenweg
(vanaf Oneidaweg tot Aztekenweg), gedeelte Azteken-
weg(vanaf Pawnisweg tot Arowakenweg), Pawnisweg,
Toltekenweg, Ossagaweg, Huronweg, Caiquetiasweg,
Salumaweg, gedeelte Arowakenweg (vanaf Motilones-
weg tot Zapotekenweg), Aparaiweg, Jivarosweg, Boto-
cudosweg, Arancanosweg, gedeelte Tanosweg, ge-
deelte Motilonesweg (vanaf Arowakenweg tot Aparai-
weg)en gedeelteSnipweg(omgevingkruising Snipweg/
Schottegatweg Noord).

sësKODELAsss
H\ SIICHTIInG JCHBRPENHEUVEL 1, POB.IM, TEL. 471223

JUk R.K. CENTRAAL SCHOOLBESTUUR

INSCHRIJVING VAN
NIEUWE KLEUTERS

op alle R.K. Kleuterscholen
Op Zondag 24 april van 10.00tot 12.00 v.m.
en Maandag 25 april van 5.00 tot 7.00 n.m.

Gelieve mee te brengen geboortebewijs en R.K.
doopbewijs.

I [°ï___s_[F^__Dg |
heeft op korte termijn op het kantoor op Curagao
plaats voor een

BOUWKUNDIGE
TEKENKRACHT (M/V)

Schriftelijke sollicitaties dienen uiterlijk maandag |
25 april a.s. binnen tezijn op hetkantoor, Nieuwe j
Pareraweg 10.

jaaaaaLaaaaaLyagxaiaaLjLaLaaxaaLa^La^Laa^-aa^aaiaa^-aaaaaa^-a^-a^-aa^Lag^-a^-- '

fGAAs||t
C Alle soorten: !!_|fc!__ll IIL Harmonikagaas, "JlZjSB"^

A ROSA Tel. 671264 "^"^3|' *Ö /

I BIJ Kooyman bent Uln goedehanden _^^^^ ' /

Kleding en
Speelgoed
voor Babies en Kinde-
ren tot 8 jaar.

Nieuwe kollekties
zijn binnen.
U bent van harte
welkom.

Blauwduifweg 16 tel.: 75152 - Damacor

""""itJ'\a O 1 lv_l.ll 11J\ _T SCHEKPENHEUVEL 1, POB.IJ». T8L.6711J1

ÉÉ R.K.CENTRAAL SCHOOLBESTUUR
HetR.K. Centraal Schoolbestuur

roept sollicitanten opvoor defunctie van
LERAAR DUITS

bij het VWO-HAVO (Iste graads bevoegdheid).
Sollicitaties met vermelding van persoonlijke gegevens,
opleiding en ervaring vóór 29 april 1988 te richten aan deVoorzitter van de Stichting, Postbus 139, Scherpenheuvel

Voor nadere informatiekunt U zich telefonisch wenden totde heer I. van Wilgen, plv. functionaris V.O. tel. 671222.

N.V. MIJNMAATSCHAPPIJ CURACAO
biedt tekoop aan

(as is where is alsmede cash on delivery)
EEN SLEEPBOOT

"Spes Mea" lengte 17.04 m. diepgang max 1.71 m. mo-
tor 180 HP BRONS DIESEL, 3 cylinder, in goed werken-
deconditie (motor onlangs gereviseerd).

EEN LICHTER
lang 27.45 m., breed 8.18 m., draagvermogen 406 ton.

EEN BEUNBAK
geschikt voor bulk transport lang 43.80 m, breed 7,51 m,
draagvermogen 570 ton.
Gelegenheid tot bezichtiging:
Zaterdag 23 april 1988van09.00 -12.00uur, Fuikbaai, te
bereiken via ingang Mijnmaatschappij Curacao.
Biedingen: Toten met 27april 1988via bij de portier

van de Mijnmaatschappij te verkrijgen
formulieren.v ; J

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

* Vrijdag 22 april 1988
vanaf 09.00t/m 14.00 uur

* Incastraat (tussen Comanchestraaten Matanciastraat),
gedeelte Tamanacostraat(vanaf perceel nr. 13oostelij-
ke richting tot einde van de weg), gedeelte Matancia-
straat (tussen Snipweg en Kaya Naiguata), Cheyenne-
straat,Kaminda Aguila, gedeelte Snipweg (vanaf Chu-
chubiweg tot perceel nr. 46), gedeelte Blenchiweg en
omgeving, Phoenixweg, gedeelte Pimpiriweg (tussen
Phoenixweg en Blenchiweg), gedeelte Alablancaweg
(vanaf perceel nr. 10 tot Snipweg), gedeelte Schout bij
Nacht Doormanweg (tussen Kinikiniweg en Snipweg),
gedeelte Warawaraweg (tussen Alablancaweg en
Schoutbij Nacht Doormanweg), westelijk gedeelte van
Boebiweg, Dornasolweg en Meeuwweg.

=9aKOPELA___=
SETEL N.V. maakt bekend datop

MAANDAG, 25 april 1988
alle telefoonnummers waarvan de rekening over deboekmaand

MAART 1988
NIET VOLDAAN ZIJN,

ZULLEN WORDEN AFGESLOTEN
De abonnees die nog moeten betalen worden drin-
gend verzocht dit aan de kassa te STA. MARIA te
doen, aangezien betalingen die via andere instanties
verricht worden ons niet tijdig zullen bereiken.
Mocht U deze week reeds via een andere instantiebetaald hebben, dan verzoeken wij U direkt kontakt
met ons op te nemen.

fl SETEL
Servisio di telekomumkashon

BMlmïDü
CARIBE Inc.

I is een jong bedrijf met de volgende activiteiten:
I —Technische handelsonderneming

— Electrotechnische en werktuigbouwkundigeJ installatie-werkzaamheden
I / r\y~i ,n verband met onze snelgroeiende activiteiten en
17!TT gunstige vooruitzichten zoeken wij voor spoedige in-|| LrAl| diensttredinggekwalificeerde technici voor devolgen-

|§ I de functies:
[pm 11). Een Electrotechnisch voorman/ElectrotechnlcusI uu. met aantoonbare ervaring in het installeren en onder--1 C/||| I houdenvan laag-midden en hoogspannings-installaties
1 pij | in de petrochemische en aanverwante industrieën, met
H II \ een opleiding MTS-E en LTS-E of gelijkwaardig.

/-':." mÊê I 2). Eerste klas Electriciens met aantoonbare ervaring inI. \ j'■.:' / het installeren en onderhouden van laagspannings-/""":":'"" / ' .. installaties in de petrochemische industrie en op grote
bouwkundigeprojecten, met een opleiding op LTS-E nl-

L^x ï- I veau. Enige ervaring op midden- en hoogspanning-llllsïll / gebied iseen pré.

f /Uw sollicitatiebriefmet diploma'senreferenties kunt u richteny aan:
nf?s—Sr¥*-^=n-^ SCHOTTEGATWEG OOST 171UIMIMmJD T.a.v. deDirectie

I CARIBEInc. uiterlijk tot 30 april 19S8.

i^fetójDatam Administraties N.V.
KPMG Datam Administraties N.V. is een snel groeiend administratiekantoor.Datam neemt de ondernemer in het klein- en middenbedrijf de zorgen voor zijnadministratie geheel of gedeeltelijk uit handen. Daarnaast verleent Datam nog
financiële, organisatorische en automatiseringsadviezen. Ter uitbreiding van haar
staf zoekt Datam dynamische, zelfstandig werkende

ADMINISTRATEURS
Kandidaten dienen na de middelbare schoolopleiding het diploma MBA te hebben
behaald. Degenen die bezig c.g. vergevorderd zijn met de studie SPD genieten de
voorkeur. Gegadigden dienenbereid te zijn hun kennis via studie teverbreden enuit te diepen.
Kandidaten dienen een ruime werkervaring in een soortgelijke funktie te bezitten.Tevens dienen zij over goedekontaktuele en leidinggevende capaciteiten te be-schikken.
Kandidaten dienen bereid te zijn voor kortere en langere tijd werkzaamheden op
Aruba, Bonaire en/of St. Maarten te verrichten.
Voor de juistekandidaten zijn er binnen ons kantoor uitstekende doorgroei-
mogelijkheden.
Het salaris alsmede de secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder een goede
studiekostenregeling) zijn afgestemd op de opleiding en werkervaring van dekandidaten.
Gegadigden worden verzocht hun schriftelijke sollicitaties (mcl. curriculum vitae)
te zenden aan:
KPMG Datam Administraties N.V.
t.a.v. de heer J.L.A.M. Hoos
Kaya Flamboyan 5, Postbus nr. 3082
Curacao

CM**Vertical Blinds

§ GEWELDIGE SELEKTIE INVOORRAADVAN I f""—""--""--—-----—y | I

I
B g P.V.C., ALUMINIUM, VERSCHILLENDE fi " Kom langs met deze COUPON >l S I

6 STOFFEN EN MATERIALEN IN ALLE KLEU- 5 8 ! en u ontvangt ao°/o korting K8I
8 REN VOORELK INTERIEUR. II | ■. J___7_.„ ..SL § I

0 __■__»_ * üpen op eenk'er °' 9es,o,en' __.. ' :-:"-;?J_-_-__M___M 5

1 \/CDTI^AI Dl IMnC H^SSyiÜl^^3|: LOKAAL GEFABRICEERD $1"",.Vc.H I IUAL dL Do Prober: <■»* snelle aflevering __£±
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