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Nieuws in vogelvlucht
MAPUTO—Voormiljoeneninwo-

ners van Mocambique is dringend
voedselhulp nodigomeen eindte ma-
ken aan de hongers- nood welkeeen
gevolgisvan natuur- rampen, deoor-
log en ook door de Zuidafrikaanse
destabiliserings- activiteiten. Zo
stelt de VNvast in een rapport. Voor
375 miljoen dollar aan noodhulp is
nodig voor 88 en 89.

*****TELAVIV — Een Israëlische pa-
trouille- boot bracht tegenoverLiba-
nons kust een kleine boot tot zinken
Welke vermoedelijk guerrilla- strij-
dersaan boord had. Het bevel om te
stoppen werd beantwoord door het
verdachte schip meteen schot, waar-
op de Israëliër het vuur opende. Er
kwam 1 persoon om. Ook werden
dinsdag 3 guerrilla- strijders gedood
dievanuithet zuidenvan Libanon Is-
rael wilden binnenkomen. Er raak-
ten 3 militairen gewond.

*****BAGHDAD — Iraq zegt een ge-
slaagde"proef te hebben gedaan met
een"zelfstandigontwikkelde'grond-
grond-raket met een bereikvan 900
km. Het is een verfijnde versie van
het Al Husayn- type waarmee Iraq
meer dan 180 maal Iraanse steden
bestookte.

PARIJS — Franse ordetroepen
raakten dinsdagopnieuwslaags met
separatistischeKanaken op Nieuw-
caledonie. Er vielengeen gewonden.
Sinds vrijdag zijn er 6 doden geval-
len; erworden nog steeds 16 gendar-
mes gegijzeld gehouden door Kana-
ken. Mitterand heeft als presidents-
kandidaat gevraagd om ongeldig-
verklaring van de verkiezingen op
Nieuwcaledonie waarbijhij amper 5
% derstemmenkreeg. Brj een aantal
stembureaus kon namelijk niet ge-
stemd worden als gevolg van door
Kanaken aangerichteschade.

AMSTERDAM — De dollar steeg
op deEuropese valuta- markten een
fractie; in Amsterdam van 1,8780
guldenvrijdag tot 1,8800. De Amro-
bank houdt een dollarkoers van Nf
2,00voor mogelijkaan heteindevanhet jaar.De Dow Jonesindex inWallStreet steeg weer en wel met 21,05
Punten naar 2.036,14.

*****TEL AVIV — Het doodvonnis
Waartoe Demjanjuk isveroordeeld inIsrael werd in Israel eerder alleen
niaar voltrokken aan AdolfEichmann dieop 56-jarige leeftijdin
62werdopgehangen.RechterZviTal
Werd luid toegejuicht toen hij het
vonnis maandag bekend maakte,
"oor een massa- moordenaar van■neer dan 800.000 jodenpast geen
vergiffenis, zei hij.Demjanjuks zoon
zei dat het vonnis een schandvlekop
destaatIsrael isen helaasook op de6
niïljoenonschuldige slachtoffersvan
deHolocaust.

*****KOPENHAGEN — Bij het trein-
°ngeluk inDenemarken zijn 8 dodenen 72 gewonden gevallen. De trein
Welke ontspoorde vervoerde300pas-
sagiers; 4 van de 6 wagons gingen
°ver de kop. Wegens werkzaamhe-den moest de trein over een ander
®Poor wordenomgeleid. Misschienisdewissel te snel genomen.

*****MOSKOU -De SU- opperbevel-
hebber admiraalTsjernavin stelde
baandag voor het aantal oorlogs-
jfjhepenvan de SU en de VS in de
"middellandse zee te verminderenen
*el met 15 oorlogs-bodemsen 10 on-"ersteunings- schepen. Het is een
Uitwerking van Gorbatsjovs plan omBPanningen in de volgens hem ex-Wosieve regio te verminderen.

*****
JOHANNESBURG— De gema^

l*gdeZuidafrikaanseleiderButhele-
? van 6 miljoen Zulu's heeft presi-
dentBotha's hervormings- voorstel-enals"teweinig,telaat"afgewezen,
"ptha zinspeelde op een zwarte mi-
Ulster in zijnkabinet. Hij zegt datUien de problemen nietkan oplossen
3°or te knabbelen aan de rand. De
*A- politie loofde een beloninguit. .°°r tipsvoor deaanhoudingvan an-
'" Semitische vandalen diebloederi-gevarkens-koppen neerlegdenbij oaen synagoge.

*****
v WASHINGTON—Defellereactie, *n Gorbatsjov op kritische opmer-
,'ngenvan Reagan was "onnodigeftig" maar toont wel aan dat Rea-
Pan een gevoelige snaar bij Gor-
"a«öov heeft getroffen. Washington

er echter op dat de "zich
relaties" niet nadelig

T^nvloed worden. Reagan had ge-
broken over kwesties alsAfghanis-
U\i tioPie> Nicaraguaenz. De SU-
r 'der zei dat hij niet op mensen-maten- lessen uit de VS zat teechten.

Gedeputeerde tevreden overreis Nederland:

Financieringsmodellen
ITC-hotels goedgekeurd
WILLEMSTAD— "De reis

was een groot succes. Neder-
land heeft het financierings-
model voor beide ITC- hotels
goedgekeurd. Bovendien is
de Nederlandse Participatie
Maatschappij Nederlandse
Antillen (NPMNA) bereid ge-
vonden om de9,4 miljoen gul-
den die bestemdwas voorhet
vreemd vermogenvan het So-
nesta Hotel, in het eigen ver-
mogen van hetRamada Hotel
te stoppen", aldus een zeer
enthousiaste gedeputeerde
van Toerisme. De werkzaam-
heden voor de financiering
van deITC- hotels zijnmet de-
ze reis nog niet afgerond,
maar alles zieter een stuk be-
ter uit.

Zoals bekend was definancie-
ring van het Sonesta Hotel bijna
klaar maar bleef de afronding
stagneren. Het hotel kost in to-
taal 51 miljoen gulden waarvan
20miljoen'eigenvermogen' isen
31 miljoen 'vreemd vermogen.
De partners in het eigen vermo-
gen zijn Korpodeko, de OBNA,
de hotelketen Sonesta zelf, de
aannemer diehethotel gaatbou-
wen, deNPMNAen enkele parti-
culieren. Voor het vreemd ver-
mogen zijn lokale banken en fi-
nancierings- instituten bena-
derd. De NPMNA wilde echter
ook in het vreemdvermogen met
9,4 miljoen gulden meedoen. De
Antilliaanse delegatie heeft de
directie van deze maatschappij

weten te overtuigenom datkapi-
taal in het 'eigen vermogen' van
hetRamada Hotel te stoppen.

"Dat is gelukt", aldus gedepu-
teerde Herman George van Toe-
risme. In het eigen vermogen
van hetRamada, dat intotaal 55
miljoen gulden kost, nemen de-
zelfde partners deel als in het ei-
gen vermogen van het Sonesta
Hotel, met dienverstande dat de
Sonesta- keten daar uiteraard
niet in participeert, maar deRa-
madaketen.

Alleen het vreemd vermogen
van het Ramada Hotel, 33 mil-
joen gulden, moet nu nog gefi-
nancierd worden. Om daarvoor
weerbij lokale financierings-in-
stitutenaan tekloppen, lijkt niet
haalbaar, aldus Herman Geor-
ge. In Nederland is daarom de
mogelijkheid onderzocht om de
Nederlandse Crediet Maat-
schappij (NCM) in te schakelen.
Daar zitten evenwel een aantal
nadelen aan vast.

De NCM is namelijk alleenbe-
reid een kortlopende lening te
verstrekken van 8/4 jaar.Daar-
naast moetenverschillende risi-
co's met de ontwikkelings- gel-
den bekostigd worden. Een Ne-
derlandse aannemer moet het
hoteldanbouweneneendeelvan
de goederen diebij debouw nood-
zakelijk zijn, moeten door een
Nederlands bedrijf geleverd
worden. Het is een durefinancie-
ring, meent de gedeputeerde.

Om dit te voorkomen, heeft
men inmiddels de aannemerBallast Nedam benaderd die de
bouw van het ITC doet.Aan deze
aannemer is gevraagd om of de
financiering van de NCM aan tetrekken ofnog liever middels de
contacten van de aannemer inJapan, te trachten Japanse in-vesteerders warm te draaien.Deze plannen worden momen-
teel door de aannemer, die in
principe wel interesse heeft, in
samenwerking met deinitiatief-
nemers uitgewerkt.

Deze besprekingen waren
voor gedeputeerde Herman Ge-
orge het hoofddoel van de reis
naar Nederland. Hij heeft daarechter ook met het bestuur van
deMijnmaatschappij gesproken
omdat er interesse is om een
groot deel van het Mijn-
maatschappij voor toeristischeontwikkeling aan te wenden. In
principe staat de directie van deMijnmaatschappij niet negatief
tegenover dit idee. Indien er
geïnteresseerden zijn, is de di-
rectie bereid dieplannen te be-spreken. Het idee moet overi-
gens nog wel voorgelegd worden
aan de aandeelhouders. Dat zal
in juni tijdens een aandeelhou-
ders- vergadering gebeuren, al-
dusHerman George.

STRANDPROJECT
Hij heeft in Nederland ook ge-

sprokenover definancieringvan
het strandproject op Marie Pom-
poen. Daarbij heeft de gedepu-
teerde aangevoerddatditproject
een belangrijke aanwinstisvoor
de toeristische sector op het ei-
land. Als zodanigkan het project
gezien worden als een "onder-
steuning van de economische
weerbaarheid van het eiland",
aldus Herman George. De Ne-
derlandse regering heeft goed-
keuring gehecht aan het project
waarmee spoedig aangevangen
zal worden.

Ahata en casino-leden:

Protest oneerlijke
behandeling regering
ORANJESTAD — "Wij

hoorden het alarmerend
nieuws over uw nieuwe casi-
no-belastingen die ingevoerd
wordenzonder dedaarbij be-
trokken partijen te horen.
AHATA en zijn casinoleden
protesteren krachtig tegen
deze oneerlijke behandeling
van een industrie die vitaal is
voor de Arubaanse eco-
nomie".

Dit brengt het bestuur van
ArubaHotel andTourisme Asso-
ciation (AHATA) onder de aan-
dachtvan deministerraad ineen
brief diegetekendwas doorvoor-
zitter Gerrit Griffith. De AHA-
TAwijster inzijnbriefop, dat ge-
zien het groot aantal casino's in
verhouding tot hetaantal toeris-
ten, dat de laatste jaren naar
Arubakomt, de casino'sgedwon-
genheeft omhun stafen de sala-
rissen van het personeel te ver-

minderen om te kunnen overle-
ven. De nieuwe maatregelen
door de ministerraad garande-
ren dat deze trend nu voortgezet
zal moetenworden met verhoog-
de snelheid, zo wordt in debrief
opgemerkt.

Het AHATA- bestuur stelt
verder te willen vernemen of de
investeerders die binnenkort
nieuwe hotels en casino's gaan
bouwen, geïnformeerd werden
over deze nieuwe belastingwet
zodat zij hun begroting en finan-
ciële projecties in overeenstem-
ming daarmee aanpassen. Wij
zijn vooral bezorgd, aldus AHA-
TA, omdat de meeste van deze
projecten gebouwd worden met
eenregerings- garantie. Met de-
ze nieuwe wetten heeft u groter
kans, dat deze garanties nu een
werkelijkerisicozullen worden.

DeAHATA haalt in zijn brief
verder aan informatie tehebben
gekregen, dat soortgelijke dras-
tische maatregelen in de maak
zijnvoor derest van detoeristen-
industrie. De AHATA heeft dan
ook in overweging een vergade-
ring op grote schaalbijeen teroe-
pen met zijn huidige leden en
nieuwe investeerders, die even-
tueel AHATA-leden zullen wor-
den, om dezezaak te bespreken.

In MAO-zaak
nog geen
oplossing

ORANJESTAD—Nadat de
rechter de rechtszaak tegen
een der leerkrachten van de
MAO-school — aangespan-
nen door het land Aruba —had opgeschort om partijen
de gelegenheid te geven aan
tafel een oplossing te zoeken,
is deze oplossing nog niet in
zicht.

Morgen is de laatste dag van
uitstel die de rechter gaf. Wel
hebben partijen tweemaal aan
tafel gezeten zonder tot een op-
lossing te geraken. In dit stadi-
um waren geen andere bijzon-
derheden verkrijgbaar, omdat
men de onderhandelingen niet
wilde bemoeilijken. Wel bleek,
dat zowel leerkrachten als de
regering hopen dat alsnog over-
eenstemming aan de onderhan-
delings- tafel kan worden be-
reikt, vooral ook in het belang
van de leerlingen. Mocht men
vandaag niet tot overeenstem-
ming geraken, dan zal uiteinde-
lijk derechter in dezezaak von-
nis moeten wijzen.

ENIGE KIP
In de brief wordt nog herin-

nerd aan de talloze vergaderin-
gen waarin AHATA en de casi-
no- operators een waarschuwen-
de stem lieten horen tegen de
eenzijdige maatregelen die
tenslotte de enige kip die nog
gouden eieren legt, kunnen do-
den.Onze talloze aanbevelingen
voor alternatieve maatregelen,
die substantiële inkomsten voor
de regering kunnen genereren,
werden iedere keer weer gene-
geerd.

Volgens het AHATA-bestuur
zal de verhoging van aantal ho-
telkamers gedurende de jaren
1988,1989en 1990 tot ongeveer
zevenduizend kamers ofwel 350
procent ook extra inkomensvoor
deregering zal genereren. In de
brief doet AHATA nog een be-
roep op deregering om zo spoedig
mogelijk metallebetrokken par-
tijen samen over deze zaak te
vergaderen. Copieën van de
AHATA- brief aan de regering
werden aan deverschillende in-
stantiesverzonden.

PRESIDENT ASSAD ONTVANGT PLO-LEIDER
Israël tilt niet zwaar aan toenadering Damascus en PLO

Bezoek aan Syrië versterkt
rol Arafat in bezet gebied

DAMASCUS —PLO-leiderYasir Arafat heeft een on-
derhoud van drieëneenhalfuur gehad met de Syrische
president Hafiz Al-Assad.Dit was een onderdeel van de
pogingenom devijfjaar geleden boos uitelkaar gegane
partijenweerbij elkaartebrengen. Het bezoekvanAra-
fat aan Syrië op zich alleen al lijkt derol van de PLO bij
het verzet in de Israëlische bezette gebieden te ver-
sterken.
Na debesprekingen vanAssad

en Arafat onthielden PLO-
leidersen Syrische functionaris-
sen zich van commentaar. Ter
gelegenheidvan hetbezoek werd
de PLO-leider in Assads presi-
dentieel paleis een banket aan-
geboden. De woordvoerder van
de Syrische president verklaar-
de, dat beide leiders tijdens het
beraad spraken over "de Ara-
bische en Palestijnse samen-
hang,metname devolksopstand
(in de door Israël bezette gebie-
den) tegen de Israëlische bezet-
ter en de noodzaak deze te
steunen".

In Palestijnse bron werd ver-
nomen, dat "alleen al hetfeit dat
Arafat een diner had met Assad
een positief teken is Vergeet
niet dat vijfjaar van geschillen
niet tijdens een korte ontmoe-
tingkan worden geregeld".

Hetbezoek vanArafataan Sy-
riëversterktderol van dePLO in
de door Israël bezette gebieden.
Dit meenden politieke analitici
gisteren.De PLO-leider drijft op
de golven van een hernieuwd
vertrouwen in zijn leiding, dat
Damascus zich nietkan veroorl-
oven te negeren, zeiden zij. "Ik
denkniet, daterenige liefdetus-
sen Arafat en Assad verloren is
gegaan, maar de omstandighe-

den dwongen Syrië tot toenade-
ring", verklaarde een Westerse
politieke waarnemer.

BLOEDIGE PROTESTEN
Arafat bezocht zondag na aan-

komst in Damascus het graf van
zijntien dagengeledenvermoor-
de militaire adviseur en naaste
medewerker, Khalil El-Wazir.
De moord, waartoe volgens be-
richten uit Israël opdracht is ge-
geven door de Israëlische rege-
ring, diende alskatalysator voor
dehernieuwing van de Syrisch/
Palestijnse betrekkingen, aldus
de analitici. Mocht er nog enige
twijfelzijnover deinvloedvan de
PLO bij de Palestijnse opstand,
dan is die weggenomen door de
bloedige protesten in de bezette
gebieden nadat de moord op El-
Wazir bekend werd, zo meenden
zij.

GEMEENGOED
Israëlische leiders verklaar-

den gisteren, dat de kennelijke
verzoeningtussen dePLO en Sy-
rië het Arabische extremisme
zal aanwakkeren. Maar men
was niet werkelijk bezorgd. De
Israëlische premier Yitzhak
Shamir zei: "Steeds meer Ara-
bische elementen in dit gebied
zijn de laatstetijd aangetrokken
tot Syrië, deextreemste staat,en
het lijkt erop dat Arabisch ex-
tremisme hedentendage in het
Midden-Oosten gemeengoed is".
Shamirzei, datookde Jordaanse
koning Husayn zich meerop Sy-
rië richt. "Dat betekent nu Ara-
bische consensus - het is altijd
"anti-consensus", zei hij tijdens
een bezoek aan noord-Israël.

Minister van Defensie,
Yitzhak Rabin, verklaarde dat
Assad van Arafat een hardere
positie zal eiseninruil voor meer

vrijheid voor dePLO om in Syrië
en Libanon te opereren. "Ik
neem aan datde Syriërs extreme
posities zullen vragen die hen
verder van Jordanië en Egypte
verwijdert, als voorwaarde voor
uitbreiding van de (PLO) activi-
teit in Syrië en in Libanon", al-
dusRabin voor de Israëlische
radio.

FIJNE NEUS
Ook debanden vanArafat met

Jordanië zijn verbeterd en ko-
ning Husayn heeft met andere
Arabische leiders de Ameri-
kaanse vredesvoorstellen voor
hetMidden-Oostenvanminister
Shultz gekritiseerd. Volgens de
analitici erkennen Syrië en Jor-
danië nu dat Arafat een overle-
ver is, die een fijne neus heeft

voor veranderingen van sfeer in
de Palestijnse gelederen en de
beweging samen heeft kunnen
houden. "Assad en Husayn kun-
nen Arafatsrol niet negeren, ze-
ker niet als symbool voor de Pa-
lestijnse wil tot natievorming",
zei een Europese diplomaat.

Syrië is Israels felste te-
genstander. Zowel zijn wil tot
militaire gelijkheid met Israël
als zijn geografische positie als
frontlijnstaat zijn belangrijk
voor Palestijnenvan allerichtin-
gen. Syrische functionarissen
hielden zich nog op de vlakte
over deverzoening,kennelijk tot
Assad duidelijk maakte welke
kant dieuit gaat. Bij overval op

dorp in Peru
twintig doden
AYACUCHO — Bij een ac-

tie van deSenderoLuminoso-
guerrilla in het dorp Aranhu-
ay in hetdepartement Ayacu-
cho in Peru zijn twintig dor-
pelingen omgekomen. Het
was het grootste bloedbad
van dit jaar.

Inwoners van hetdorp hadden
eerder depolitie geholpenbij het
identificeren en de arrestatie
van vermeende opstandelingen.
Als represaille werd daarop de
massale executie uitgevoerd.
Eerder werden twee burgemees-
ters van de regerings- partij
APRI vermoord. Ook werd aan-
zienlijke schade aangericht aan
een grote industriële onderne-
ming.

Koningin Beatrix dooptfregat

VLISSINGEN- Gadegesla-
gen doorpersoneel van de Vlis-
singse werfDe Schelde kreeg ko-
ningin Beatrix onlangs uitleg
overeenzogenaamdM-fregat.De
vorstin doopte deeerste(deKarel
Doorman) van acht van deze
schepen voor deKoninklijke Ma-
rine.

De Karel Doorman zal over
twee jaarzijn eerste proefvaart
kunnen maken. Volgensde direc-
teur van deKMS, drs A. de
Smith, groeit de belangstelling
voor hetNederlandseM-fregat in
het buitenland nog steeds.

De Smith noemde metname de

nauwe samenwerking dieërnu al
bestaat tussen deA ustralischeen
Nieuwzeelandse regering. De
Schelde heeftkortgeleden deslag
om delevering van vierM-fregat-
ten aan Griekenland verloren.
Die opdracht gingnaar eenDuit-
se werf.

f Un bon beter di
BRANDYjtatehastabonpabosalü.y

O Korsou - Aruba (
f am/terctam/tor* 5
f simplementeemihó (



Mensen

Bij publieke werken herdacht
FELICIANO GEERMAN dathij
25 jaargeleden in dienstkwam
als metselaar- a. De jubilaris
ontvinguithanden van minister
van Publieke werken, Frank
Booi, de gelukwensen en de be-
kende enveloppe met inhoud.

Peter Levi, hoogleraar aan de
universiteitvan Oxford, zegt dat
hij een onbekend gedicht van
WILLIAM SHAKESPEAR
heeft aangetroffen tusen ma-
nuscripten in een Amerikaanse
bibliotheek. Hij verricht onder-
zoek voor eenboek over de 'bard.
Hetgedichtzalbinnenkort gepu-
bliceerd worden door de uitgeve-
rij MacMillan. De president van
MacMillan, Lord Stockton, zei
datLevi in elkgevalzijn uitgeve-

rij overtuigdhadvan deechtheid
van het gedicht. Het is niet in
Shakespears hand geschreven,
maar door een van de bekende
copiïsten. Levi wordt niet ge-
loofd door andere deskundigen.
Stanley Wells, hoogleraar Sha-
kespeare- studie aan de univer-
siteit van Birmingham zei: "Ik
weet dat dit gedicht onderwerp
van enig gedetailleerd onder-
zoek door anderen is geweest.
Het resultaat van dit onderzoek
laat er weinig twijfel over be-
staan dat het niet door Shakes-
peare is geschreven, maar door
iemand anders. Ik heb het ge-
dichtonder ogen gehad. U kunt
vrij spoedig een nogal overtui-
gend tegenargument tegemoet
zien."

De Amerikaanse actrice IRENE
RICH, een ster uit detijd van de
stommefilm, is op96-jarige leef-
tijd in Californië overleden. Ire-
ne is vermoedelijk aan een
hartstilstand overleden op haar
ranch in Santa Barbara. Zij had
twee mislukte huwlijken en een
succesvolle carrière als
grondmakelaar achterzich, toen
zij naar Hollywood vertrok en al
snel een ster werd. Tot haar be-
kendste films behoren 'Lady
Windermere's fan' en 'Craig's

Wife. Op het einde van de jaren
veertig, zij maakte meer dan 60
films, kwam haar loopbaan ten
einde. In de jarendertig werd de
actrice, die ook op Broadway op
toneel stond, in de VS nog be-
kend door een succesvolleradio-
serie.

Volgens het Amerikaanse
dagblad 'New York Times' over-
wegen de Amerikaanse autori-
teiten het in de VS populaire
middeltjetegen acne 'ACCUTA-
NE' van de firma Hoffmann- La
Rouche uit de handel te nemen,
omdat het bij honderden baby's
misvormingen zou hebben ver-
oorzaakt. De krantheeft eenver-
trouwelijk rapport in handen ge-
kregen, waarin staat datAccuta-
ne de afgelopen zes jaar
waarschijnlijk bij 900 a 1200ba-
by's misvormingen heeft veroor-
zaakt, dat in diezelfde tijd ver-
moedelijk tussen de700 en 1000
miskramen hebben plaatsge-
vonden als gevolg van het ge-
bruik van det anti- acnemiddel
en dat tussen de 5000 en 7000
vrouwen waarschijnlijk abortus
hebben latenuitvoerenuitangst
voor misvormde kinderen. Een
arts van een gezondheids- in-
spectiedienst in Atlanta heeft
verklaard dat "Accutane even
gevaarlijk is als Thalidomide",
het beruchte slaapmiddel dat in
de jaren duizenden misvormin-
genbij foetussen veroorzaakte.

In Dordrecht werd dit uiterst
luxueuze JACHT te water gela-
ten. Het is door scheepswerfvan
Mill in Hardinnxveld gebouwd
voor een Venezolaanse zaken-
man, die er 43 miljoen gulden
voor neertelde. Voordatgeldkan
de zakenman dan ook beschik-
ken over gouden kranen in de
badkamer. Een satellietschotel
maaktwereldwijde communica-
tie mogelijk. Het schip is geheel
uit aluminium gebouwd, vol-
gens debouwerseen unicum.

Een Haagsechtpaar, datdrie we-
ken onderdak had verleend aan
een hoogzwangere vriendin die
ruzie had met haar vriend, heeft
die GASTVRIJHEID wel met
eenrare gewaarwordingmoeten
bekopen. Het echtpaar ging een
avondje uit. Toenhetthuiskwam
zag het dat het hele huis was
leeggeroofd. Geen lampjehinger
nog aan het plafond, geen schil-
derijtje meeraan demuur,de he-
le huisraad en de vloerbedek-
king waren tot de laatste vezel
verwijderd. Buren hadden
echter wel een busje zien staan
en de naam van het autover-
huur-bedrijf opgemerkt. De aut-
overhuurder kon de huurder
achterhalen en zo kon het spoor
worden gevolgd. Toen depolitie
een kijkje nam op het adres van
die huurdertrofzij niet alleen de
huisraad van het echtpaar aan,
maar ook de zwangere vrouw
met enkelekennissen die ijverig
bezig waren de vloerbedekking
te versnijden.Depolitieheefthet
hele hebben en houden van het
echtpaar weer terug verhuisd.
De vriendin van het echtpaar
werdverhoord maar gezien haar
conditie niet opgesloten, aldus
deHaagse politie.
De 80 jaargeworden Oostenrijk-
se chef- dirigentvan hetBerlinse
Filharmonisch orkest, Herbert
yonKarajan, heeftvoor heteerst
gesproken over zijn drastisch
verslechterende gezondheids-
stoestand. "Op mijn grafsteen
zou moeten staan wat menbijna
altijd in een overlijdens- adver-
tentie leest: Na langdurig, pijn-
lijk lijden...", zegt Von Karajan.
Hij is al jaren niet meer zonder
pijn. Wat hem echter vooral hin-
dert is dathij bijnaaan geen en-
kele sportmeerkan doen. "Ikben
mijn hele leven erg actief ge-
weest en heb, naar ik nubesef, zo
intensief aan sport gedaan, dat
de lichamelijkegevolgen nudub-
bel zo zwaar vallen." Wat hem
aan sport is overgebleven, is het
dagelijkse zwemmen, aldus de
dirigent.De vele operaties en in-
fecties van de laatstetijd hebben
hem tot een leven binnenshuis
gedwongen. "Ik zit en bestudeer
mijn partituren en werk aan
mijn film, ikzie het als eenopge-
legde censuur in mijn leven, ik
zie megedwongener dezinvan te
vinden. Wanneer ikdoodgawor-
denalleonscherpe foto's van mij
gepubliceerd."

*****

Dit gevaarte stelt de Japanse
commerciële communicatie- SA-
TELLIETvoor. DeAmerikaanse
Hughes Aircraft Company
bouwt twee van dittype satellie-
ten voor Japan. Met de zonnepa-
nelenen antenne uit zijn ze tien
meter hoog. Het gewicht be-
draagt 1364kilogram. De zonne-
cellen wekken 2350 watt op. Er
zijn32kanalen beschikbaar. Het
dingzal volgend jaargelanceerd
wordenenin eenbaanomdeaar-
de gebracht worden alwaar het
de grootste niet- Amerikaanse
communicatie- satelliet zal zijn.
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Heer Bommel en het wroeg-wezen doorMarten Toonder

1582 — Heer Bommel luisterde onthutst naar de lange rij
werkzaamheden die deheer Dickerdack voor hem uitschil-
derde.

"Drommels", mompelde hij hoofdschuddend. "Een burge-
meester heefthettoch nietgemakkelijk.Wateenwerk!Wij den-
ken vaak, datzo iemand vanhet enefeestmaalnaarhet andere
gaat, onder het houden van toespraken. Wat een vergissing!
Wat een werk en wateen zorgen met al dierijbewyzen en zo!"

"Vergeet de subsidies niet", zei deheer Dickerdack zorge-
lijk. "En dannog deziekte van diehoofdklerk! Het hoofd loopt
me om!"

"Het is erg!" prevelde heer Ollie. "Het is duidelijk dat hier
geholpen moet worden. Ik ga meteen nadenken wat ik voor u
kan doen. Ja,ik zalereen nachtjeover slapenen hetzou alheel

raar lopenwanneer ik geen goed ideekreeg "
Op dat moment ontstond er een opening in de vloerbedek-

king en het onaangename gelaat van hetwroeg-wezen werd
71(*ntD 3.&1*

"Uitstel!" riep het snijdend. "Gepraat en geleuter! Als er ge-
holpenmoet worden, moethetnu gebeuren.En andersdiering
terug!"

"W-wie is d-dat?" stamelde deburgemeester ontsteld.
"Oh, datis zomaar iemand!"zei heerBommel luchtig. "Maar

eh.... alser geholpen moet worden, moethet nugebeuren zoals
ik al zei en daarom eh !"

"Laat dieopschepper de plaats van de ziekehoofdklerk in-
nemen",riep hetkereltje uit devloer,"dankan lüjtonenwathij
waard is!"

Rondborstige
in Tokyo
TOKYO —De Italiaanse

parlementariër Ilona Stal-
ler is in Japan aangeko-
men om deel te nemen aan
een campagne tegen de
verdere verspreiding van
de immuun- ziekteAIDS.

Deze Italiaanse politicus
die bekend staat om haar
rondborstigheid en daarmee
ook groot te koop loopt werd
bij aankomst op het vliegveld
van Tokyo door veel journa-
listen ontvangen.De Japanse
politici lietenhetafweten. Zo-
alstedoengebruikelijklietde
filmster Ilona Staller de ver-
zamelde pers en andere be-
langstellenden zien hoe mooi
haar rozige borst eruit zag.
Ookdepolitie- agenten waag-
den er ambtshalve een oogje
aan. De politici van Japan
houden zich echter niet met
ditsoort zaken bezig.

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

AGENDACURAÇAO

GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, Pun-
da): dagelijks geopendvan 09.00-12.00/
14.30-17.30uur.
t/m7 mei 1988expositie van olieverfwer-
ken van Pier de Jongen BettyKuyper.

AKADEMIA DlARTE (tot 4mei 1988): van
maandagt/m vrijdag van 08.00-12.00 uur;
dinsdag, woensdag en donderdagvan
08.00-12.00/19.00-22.00 uur gelegenheid
tot bezichtiging expositie van werken van
achtVenezolaansekunstschilders uitCoro-Roodeweg.

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

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544):openingstijdenvan
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 uur
op zon- enfeestdagen alsmedeop werkda-
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel.:
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de geheledaggesloten; na 17.00uurkunt u
dezustervan dewachtbellen:zusterCijntje,
tel.: 79721, pageboy 027-360.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uur alleen
volgens afspraak.

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

* *«*.

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Pietersz, tel.:
671147.

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 geopendvan
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
SantaMaria,WinstonChurchillweg 155,tel.:
80800.
Punda
Plasa, De Ruyterkade 36, tel.: 615519/
615545.

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 donderdagavondom
19.30uur gebouw CreditUnion SanPedro.

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uurte Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-
gavond om 19.30uur te Aloëstraat 12.

ANTILLIAANSE REISVERENIGING: 19.30
uurinformatie-avond-BuurtcentrumJanwé.
LEZING: 19.00uur van Oosterse magneti-
seurDada Vaswani (titel: 'Everybodyishap-
py, why notyou?') - Centro Pro Arte.

TIENDADILEY (tot septembergesloten.

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

TENTOONSTELLING
CURACAOSCH MUSEUM (VanLeeuwen-
hoekstraat z/n): openingstijden dinsdag
t/mzaterdagvano9.oo-12.00/14.00-17.00
uur; zondag van 10.00-16.00 uur;maandag
gesloten.
t/m 2 mei 1988expositie van olieverfwer-
ken en aquarellenvan Ria Houwen.

TELECURAÇAO
DINSDAG: 16.00Record music & Tele-
tekst; 16.30 Meatballs & Spaghetti;
17.00 MTV Musical; 18.00Obra di man
met Loupe; 18.30 Mirai Skucha; 18.45
Informe deportivo met Hector Rosario;
18.57Tempu paDios; 19.00Kushina di
oro metSaida Hernandez; 19.15Show-
biz; 19.30 Moda kv Mylène (speciaal
voor Moederdag); 20.00Notisiero Tele-
-8; 21.00Enkuentro met Paul de Windt;
21.30Tesoro diKorsou met Hermanito:
«Radulphus College»; 22.00 Wega di
Number Korsou; 22.10 HotShot; 23.00
Sluiting.

WOENSDAG: 16.00Record music &
Teletekst; 16.30 Ora pa mucha; 17.00
Flintstones; 17.30Kwis metTante Irma;
18.15Survival; 18.45 Informe deportivo
metHectorRosario; 18.57TempupaDi-
os; 19.00Leu fo'i kasmetRobby Schou-
ten; 20.00 Notisiero Tele-8; 21.00Fal-con Crest; 22.00 Wega di NumberKor-sou; 22.10Planeta 3; 23.00 Sluiting.

HENRY By Dick Hodgins

BEETLE BAILEY By Mort Walker
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HetParool noemt Hueck ’ladenlichter’
Ernstige problemen voor Antillen
met regering Liberia en Wathey

WILLEMSTAD- Het Ne-
derlandse avondblad, Het
Parool, heeft gisteren een ar-
tikel gewijd aan de Neder-landse Antillen onder dekop
'Gaan de Antillen door-

modderen metzulke corrupte
figuren?". Het is geschreven
door de journalist Frans
Peeters.

Hetbegin van het artikel: 'Als
de tekenen niet bedriegen, krij-
gen de Nederlande Antillen zeer
binnenkort een regering diehet'andwilontbinden. Departij van
Claude Wathey, de beruchte lei-
der van Sint Maarten, kan op-
ftieuw haar intrede doen op hetFort van Willemstad. Nog in
[naart heeft Wathey in Neder-land verklaard, dat hij met zijn
eiland het Antilliaanse
staatsverband wil verlaten".

"En of dat niet genoeg is", zo
schrijft Het Parool, "staat hetBestuurscollege van Curasao op
hetpunt om, op zijn Hollands ge-
legd, een regelrechte laden-
'ichter in zijn midden op te ne-
llen. Het betreft devroegere ge-
deputeerde George Hueck, een
öian die wegens corruptieve
handelingen ontslag moest ne-

men en uit zijn eigenpartij werd
gesmeten".

EIGEN CONTO
Het dagblad stelt verder, dat

dit tweetal deel zal uitmaken
van de Antilliaanse delegatie,
die op 23 mei met minister De
Koning komt onderhandelen
over een lening van een kwart
miljard gulden. "Of ze dat krij-
gen, ismaar devraag",aldus het
dagblad, "Kamerleden doen
daarzeer afhoudend over. Want
Huecks noch Watheys eerste
zorg is een regelmatige terug-
betalingvan zon lening. Beiden
hebben, als het gaat om vermen-
ging van staatskas en persoon-
lijk conto, een naam op te
houden".

Frans Peeters vervolgt:
"Mochten de Antillen zo onge-
lukkig zijn de twee heren als be-
stuurders te verwelkomen, dan
raakt Nederland in een moeilijk
parket. Zoveel geld lenen aan
zulke onbetrouwbare crediteurs
is na deRSV- en de Bouwfraude
uitgesloten. Maar niets doen be-
tekent een regelrecht faillisse-
ment van de eilandengroep. En
in het Statuut voor het Konink-
rijk staat dat beide partners el-
kaar wederzijds moeten bijs-
taan. Dat komt voor Nederland
neer op de verplichting van nog
veel meer steun over een paar
jaar".

BETROUWBAAR
De krant schrijft, dater op Cu-

racao voldoende betrouwbare
mannen envrouwen zijn, dieeen
oplossing hebben. "Maar juist

daarom zijn zij terzijde gescho-
ven", aldus Peeters.

Inhet artikel wordtuitgebreid
ingegaanop demaatregelen, die
inmiddels zijn getroffen en de
overige maatregelen die nog
moeten worden uitgevoerd, te-
vens wordt aandacht besteed
aan de pogingen van formateur
MariaLiberia-Peters omeenka-
binet op brede basis te vormen,
waarna wederom aandacht
wordt besteed aan Hueck "de-
zelfde man, diedePNP twee jaar
geleden geroyeerdheeft. Peeters
noemt Huecks naam inverband
met de formatie van het Be-
stuurscollege.

Het Parool heeft gesproken
met de Kamerleden Wiebenga
(VVD), Vermeend (PvdA) en De
Kwaadsteniet (CDA). Alle drie
zijn ze zeer terughoudend, wan-

neer het gaatom extra hulpver-
lening. Peeters concludeert:
"Een regering Liberia- Wathey
zal eindmeidus met lege handen
uitDenHaagterugkeren. Water
dangaat gebeuren, isonheilspel-
lend".

VERKIEZINGEN
"Het beste zou zijn: nieuwe

verkiezingen en een nieuwe
regering die her herstelbeleid
van Martina voortzet. Maar in
het ergste geval blijven Liberia
en Wathey doormodderen. De
verarming die daarvan het ge-
volg zal zijn, doet een herhaling
vrezen van '69, toen haven- ar-
beiders onder leiding van Godett
plunderend en brandstichtend
door Willemstad trokken. Zon
drama gunt niemand de Antil-
len", aldus HetParool.

PNP:vakgedeputeerde
op post Toerisme

WILLEMSTAD — De
PNP isin principe vanplan
om de post Toerisme aan
een 'vakgedeputee-de' afte
staan. Volgenspolitieke in-
gewijden zou Herman Ge-
orge hiervoor benaderd
gaan worden. PNP-
leidster Maria Liberia Pe-
ters wildenog geen namen
noemen, maar bevestigde
wel dat het ideevan een
'vakgedeputee-de' ernstig
overwogen wordt. Met na-
me de privé- sector heeft
hiervoorbij degroene par-
tij gepleit.

Het nadeelvan een nieuwe
regering, is dat er wederom
een nieuwe gedeputeerde van
Toerisme benoemd zou wor-
den.Datbetekent dan devier-
de gedeputeerde in vier jaar
tijd. "DatmaaktCuracaozeer
ongeloofwaardig in het bui-
tenland", aldus Maria Libe-
ria Peters in gesprek met de
Amigoe. "Dan komt daar
Weer een 'vreemde snuiter'
aanzetten met de medede-
ling: 'Ik ben gedeputeerde
VanToerisme. Danzalmenin
hetbuitenland geneigd zijnte
denken ja,ja, datzal wel.'"

Ook secretaris- generaal
Rufus McWilliamvan dePNPbevestigde dit principe-
standpunt van de groene par-
tij. Het is ook een aspect dat
2eker aan de orde zal komen
tijdens de besprekingen over
de formatie van een nieuwe
Curacaose regering. Alhoe-
wel McWilliam daaraan toe-

voegde dat inaien dePNP zelf
depost Toerismekrijgt, debe-
slissing wie daarvoor aange-
steld wordt, aan de PNP zelf
is. Met acht zetels, lijkt het
McWilliam aannemelijk dat
een zo belangrijke post als
Toerisme, naar deze grootste
partij gaat.

Beide PNP-ers ontkenden
metklem dat Herman George
al als mogelijke kandidaat
binnen PNP besproken zou
zijn. Politieke waarnemers
menen echter dat dit wel het
geval is, omdat daar nog een
politieke reden achter
schuilt. HermanGeorge moet
dan immers kleur bekennen.
Hij werd eind vorig jaardoor
deMANopdezepv.stbenoemd
als MAN- gedeputeerde, al-
hoewel George zelf liever de
indruk wekte dat dit als 'vak-
gedeputeerde' was. Indien
aan hem nu de keuze wordt
voorgelegd om aan te blijven
als vakgedeputeerde of af te
treden als MAN- gedeputeer-
de, moet hij politieke kleur
bekennen, met alle gevolgen
voor de partij MAN.

Daar zou Herman George
een steeds belangrijkere
plaats innemen die hij met
het aanblijven als vakgede-
puteerde, kwijt raakt. Her-
man George wilde vanmor-
gen geen commentaar leve-
ren op deze ontwikkelingen.
Hij bevestigde het een en an-
der in de media gelezen te
hebben, maar is nog niet per-
soonlijk benaderd.

TEVREDEN
In politieke kringen werd

gisterenzeer verschillend gerea-
geerd op dit bericht. De forma-
teurzelfheeft er geenproblemen
mee, liet zij gisteravond in een
interview met de Amigoe desge-
vraagdweten.Een zeer vermoei-
de maar opgewekte Liberia- Pe-
ters, dienet een lange vergade-
ring met de PNP- wijkleiders
achter de rug had, zei:
"Misschien ben ik wel idioot,
maar ikheb me deafgelopen we-
ken volledig ingezet voor de for-
matie- werkzaamheden. Dat
probeer ik altijd, inmijnwerk,in
de politiek of op sociaal gebied.
Ook al is het resultaat dan niet
volledig wat ik gehoopt had,
weet ik van mezelfdat ik al het
mogelijke heb gedaan." Maria
Liberia- Peters zegt tot nu toe
toch tevreden terug te kijken op
de formatie- werkzaamheden:
"Ik heber heelveel van geleerd.
Ikben politiek gezien veel rijker
geworden."

Het probleem waar de forma-
teur mee te kampen heeft, is de
tijdsdruk. Verschillende aspec-
ten, zoals de geplande reis naar
Nederland om hetverzoek van
de begrotingsr steun te bespre-

ken, dwingendeformateurvaart
te zetten achter de besprekin-
gen. "Het heeft in het verleden
wel maanden geduurd voordat
een nieuwe regering gevormd
was. Toen sprak niemand over
een mislukking", aldusLiberia-
Peters. "Misschien dat als er nu
meer ruimte was, dat het moge-
lijk zou zijn om een regering op
een bredere basis te formeren.
Daarom heb ik in mijn verslag
ook 13 a 14 zetels genoemd, om
aan tegeven dat demogelijkheid
open blijft voor andere partijen
om de regering alsnog te
steunen."

MOGELIJKHEDEN
Op depolitieke mogelijkheden

voor deze nieuwe formatie- ron-
de wilde Liberia- Peters uit
etische overwegingen niet in-
gaan. In politieke kringen
vraagt men zich echter af of het
wel zin heeft om nog een tweede
keer met de partijen te praten.
Alhoewel DP- leiderAgustin Di-
az zich enthousiast toonde over
de beslissingvan de gouverneur
en hij van mening is dat er eind
deze week al een regering ge-
vormd kan zijn met tweederde
meerderheid, is het devraag of
dat wel waar is. De PNP kan
namelijk niet om FOL heen, het
is immers die partij die voor de
PNP de weg naar de regerings-
zetels mogelijk heeft gemaakt.
De DP en MAN staan evenwel
beide op het standpunt dat sa-
menwerking met deFOL, die de
regering heeft laten vallen, niet
acceptabel is.

De formateur zal tijdens deze
ronde alleen met de Curagaose
en Bonaireaanse partijen pra-
ten. Op deBoyenwinden is alles
immers al inkannen enkruiken.
Vandaag hoopt de formateur de
gesprekken met de Curacaose
partijen te kunnen afronden en
danzal ze nognaarBonaire moe-
ten afreizen. Daar heeft de val

van de regering en de formatie
vaneen nieuweregering, voor de
nodige verrassende ontwikke-
lingengezorgd. Gisterenwerd in
politieke kringen de mogelijk-
heid niet uitgesloten dathetka-
binet Liberia alsnog van beide
Bonaireaanse partijen steun
kan krijgen.

De bereidheid daartoe is bij
beide partijen aanwezig. De Bo-
naireaanse Democratische par-
tij (DPB) vindt echter dat als de
partijen op landsniveau samen
in de regering zitten, dit op ei-
landsniveau ook mogelijk moet
zijn. Daarzit deDPB nu in de op-
positie. Dat is voor de UPB on-
aanvaardbaar. De UPB heeft nu
echter de wens uitgesprokenom
deDPB- ministerFranklinCres-
tian, aan te houden. Dat werpt
een geheel nieuw licht op de
zaak. Vandaagzouer een crucia-
levergadering plaatsvinden tus-
sen debesturen van beidepartij-
enom dezekwestietebespreken.

EILANDS-NIVEAU
Indien Liberia- Peters beide

Bonaireaanse partijen meek-
rijgt, heeft zij 15zetels in deSta-
ten: tweederde meerderheid en
voldoet zij daarmee aan de for-
matie-opdracht. De MAN en DP
blijven dantoch uit deregering.

De formateur is nu genood-
zaakt om een aantalzaken op te
schorten. Zijwasvanplan om de-.
ze week met de socialepartners
en de Bestuurscolleges van de
verschillende eilanden te gaan
praten om de beleidsaspecten te
bespreken. "Met deformatievan
een regering zijn we er immers
nog niet.

Dan moet er nog veel
gepraat worden over de invul-
lingvan eenregeerprogramma",
aldus deformateur. Dezebespre-
kingen zijn tot nader orde uitge-
steld omdat het geen zin heeft
met de sociale partners en Be-
stuurscolleges te praten als de
samenstelling van de nieuwe

regering nogniet bekendis.
Secretaris- generaal Rufus

McWilliam van dePNP is onder-
tussen intensiefbezig met het
formeren van een nieuwe ei-
landsregering. Deze dagen wor-
den opnieuw besprekingen ge-
voerd metde SIen FOL diebeide
tot de eilandsregering willen
toetreden. Vorige week nodigde
de PNP ook de MAN en DP uit
voor besprekingen. Beidepartij-
en lieten weten op dat moment
niet tekunnen. Inmiddels heeft
de MAN dePNP gisteren bena-
derd en vandaag hoopt McWilli-
am een datumtekunnen afspre-
ken. VanDP heefthij niets meer
gehoord. Het initiatief zal van
dezepartij moeten uitgaan.

PNP HOOPT BESPREKINGEN OP EILANDSNIVEAU DEZE WEEK AF TE RONDEN
Gouverneurblijft vasthouden aan tweederde meerderheid

Nieuwe formatie-ronde lijkt
weinig te kunnen veranderen

WILLEMSTAD — Formateur Maria Liberia- Peters pro-
beert vandaag nog de Curacaose partijen PNP, MAN en DP
opnieuw aantafel tekrijgen. De gouverneurheeft nameüjkeen
beroep op deformateur gedaanalsnog demogelijkhedenaf te
tasten om tot de vorming van een kabinet te komen datkan
rekenen opeenbredere steunindeStatendan dein hetverslag
van de formateur genoemde dertiena veertien zetels. Hetver-
slag datMariaLiberia- Peters vrijdagaan degouverneurdeed
toekomen, wordtbeschouwd alseen "tussentijdsrapport". De
formatie- opdracht wordt dus nietgewijzigd, zoals de forma-
teur welhadgevraagd. De politieke gesprekken omtekomen
toteennieuwe Curacaoseregering, gaanondertussen door.De
PNP praat vandaag wederom met deSI en FOL en zalmet de
MAN een afspraak maken voor een bespreking. De DP heeft
nog niet gereageerd op de uitnodiging van de PNP vorige
week. Indien er niet gereageerd wordt, zal deze party in elkr
geval uitgesloten worden. DePNP hoopt dezeweek debespre-
kingen tekunnen afronden.

De gouverneur sprak giste-
rochtend al met formateur Ma-
ria Liberia- Peters maar zijnbe-
slissing werd gistermiddag pas
officieel bekend gemaakt. Zoals
bekend is het de formateur wel
geluktom een 'gewone' meerder-
heid in de Staten te krijgen, ge-
baseerd op 13 of 14 zetels. De
opdracht van de gouverneur
luidde evenwel tweederde meer-
derheid, hetgeen tenminste 15
zetels betekent. Na gesprekken
in het weekeinde met de forma-
teur, Statenvoorzitter Onofre
Bikker en demissionairpremier
Don Martina, heeft de gouver-
neur besloten dat dit nogmaals
geprobeerd moet worden.

BREDERE BASIS
De PNP- secretaris zei dat de

groene partij wel van mening is
dateen bredere basisgewenst is
voor een nieuwe eilands- rege-
ring. "Wewillener nogéénpartij
bijhebben."Dat lijkt echter, eve-
nals op landsniveau onmogelijk
omdat ook hier geldt dat als de
FOL in deregering zit, de MAN
en DP laten afweten. Die partij-
en pleiten er bovendien voor om
eenregering te vormen — zowel
op lands- als eilands- niveau —
van de drie grootste Curacaose
partijen. Dat isvoor dePNP weer
onaanvaardbaar.

McWilliam sprak de hoop uit
dat deze week nog een nieuwe
regering op eilandsniveau rond
is. Dat moet volgens hem, als er

watvaart gezetwordt achter de
besprekingen, wel mogelijkzijn.
Het PNP- bestuur heeft overi-
gensgisteravond de steun gekre-
gen van de wijkleiders voor het
tot nu toe gevoerde beleid in de
besprekingen. Bovendien heb-
ben de wijkleiders het bestuur
mandaat gegeven om de onder-
handelingenvoort te zetten.

Spantenbier
Rifzwembad

WILLEMSTAD—Dinsdag 26
april viert hetRifzwembad het
'spantenbier. De aannemers die
de opdracht voor renovatie en
uitbreidingvan hetRifzwembad
hebben gekregen zullen op die
dag het hoogste punt bereiken
van hetproject. Voor ditheuge-
lijk feit zal de gedeputeerde van
Sportzaken, Agustin Diaz, om
vieruur's middagsaanwezigzijn
bij de viering.

Mishandeling
WILLEMSTAD—De 41-jari-

ge S.P. werd door depolitie aan-
gehouden inverband meteen on-
derzoekaangaande een inbraak
in een snack aan de Frederik-
straat. Hij is de derde verdachte
in deze zaak.

Depolitie hield ook de 25- jari-
ge R.S. aan die ervan verdacht
wordt eeit videoapparaat van
zijn zus geruild te nebben tegen
'base. Zonder toestemming. De
manis wegens diefstal meegeno-
men naar hetbureau.

Aanhoudingen
WILLEMSTAD — De politie

van Montagne heeft de 31-jarig
E.P. en de29-jarige H.P. aange-
houden op verdenking van
diefstal van onderdelen van een
auto die bij hun voor reparatie
stond. De recherche heeft de
zaak in onderzoek.

De recidivisten S.L. van 25
jaaren K.P. van 31 jaarwerden
eveneens aangehouden door de
politie enovergebrachtnaarRif-
fort. De twee worden ervan ver-
dacht in een snackbar aan de
Fredrikstraat te hebben inge-
broken. Zij werden met elk twee
kratten bier gearresteerd.

Insluiping
WILLEMSTAD — Een be-

woonster van een huis aan de
MonteBellostraatdeedaangifte
van insluiping. Een haar beken-
de man bevond zich in haar
slaapkamer en nam de benen
toen hij ontdekt werd. De politie
heeft dezaak in onderzoek.

WILLEMSTAD -De ouder-
commissie en leerlingen vap het
St. Albertus College hebben zon-
dagop het schoolterrein een 'au-

- -S

\^ SERVICES JJ
WIJ MAKEN VAN
ALLES SCHOON!
Telefoon: 76679.- )

' HHSHH IT Nieuwe, prachtige
kollektie orthopedische

SN „Piedro"
Wfejfl Kinderschoenen

en
floras bootery Buster Brown"Promenade Shopping Center I " ., Tei.: 77996 A sneakers J
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Verkoopkoers van de I
mm BOLIVAR (
E4| MADURO & CURIEUS BANK NiL
V-9 MAAKT HIERBIJ BEKEND

dat de verkoopkoers van de Venezolaanse ;:'§:
BOLIVAR tot MORGENOCHTEND 10.30 uur i
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Autowassers vanAlbertus College

3

MEYER TRANSPORT

Telefoon E 14766 Polarisweg

GedeputeerdeAgustin Di-
az heeft als bijdrageaan debibli-
otheek zijn auto laten wassen.

towas- actie'gehouden. Doel van
de actie was het werven van
fondsen voor een school- biblio-
theek.



Stichting neemt onmisbare plaats in
Nieuw onderdaK voor FEPO

ORANJESTAD — Na twee
jaar in een trailer kantoor te
hebben gehouden, kon de
stichting SlechthorendeAru-
ba(FEPO) afgelopen vrijdag-
middag zijn eigen gebouw te-
genover de afgebrande Eag-
leclub in eebruik nemen. Dit

geschieddemet denodige vol-
doening — hetgeen uit de di-
verse afspraken duidelijk
bleek — omdat de afgelopen
jaren duidelijk gebleken is,
dat de FEPO een onmisbare
plaats in de gemeenschap in-
neemt.

Voorzitster Joan Coronel- Pe-
terson zette uiteen, dat veertien
jaargeleden Aruba dooreen ma-
zelen- epidemie werd getroffen.
Dit was oorzaak, datveel kinde-
ren met gehoorproblemen wer-
dengeboren.De neus- en oorspe-
cialiste maakte zich in die tijd
veel zorgen over deze nadelige
gevolgen, waardoor een actie op
gang kwam van verschillende
personenomdehelpende hand te
bieden.

Dankzij de medewerking van
dehandel koneen trailerworden
aangekocht, nadat enige jaren
gebruik mocht worden gemaakt
van het Lions- kantoor. Steeds
meer aandacht trok het FEPO-
werkwaarmeer danvijfhonderd
cliënten staan ingeschreven.
Dankzij de medewerkingvan ve-
len kon de FEPO nu over een
naastgelegen woning beschik-
ken, waarvoorJoanCoronel- Pe-
terson woordenvan dankbracht.

Minister van Welzijnszaken,
mr MitoCroes, benadrukte de in-
teresse van de overheid voor
slechthorenden en alles wat ge-
daan wordt om deze mensen te
laten merken, dater geen enkele
reden is om zich te isoleren. De
regering steunt ditwerk omdat
deze mensen dan weer actief in
de gemeenschap kunmnen zijn
zonder dat zij denken, dat zij
achtergesteld worden. Minister
Croes herhaalde dat deregering
alle waardering voor de FEPO
heeft en dat FEPO op de steun
van de overheidkan blijven re-
kenen.

Ebby Arends, die samen met
Jan van Leerdam de stichting
oprichtte en alle steun bleef ge-
ven, sprak woorden van dank
voor de inzet van velen. Ebby
Arends overhandigde namens
het liefdadigheids- fonds
Brenchi Arends een cheque aan
de FEPO voo zijn gebouw.

Dr Paping — die binnenkort
Arubaverlaat—sprak eveneens
zijnvoldoeninguitover hetwerk
van deafgelopen twee jaren, dat
hij bij en voor FEPO kon ver-
richten. Hij hoopte dat FEPO
met de steun van velen haar
werkkan blijvenvoortzetten.

SHHB Lin£ & Sons Supermarkets"^jjjjjjifjjjl Oranjestad & San Nicolas - Aruba
Queen's Birthday & Labor-day Week-end Sales 8

6PCCEPIES:
! Dano lowfat instant milkpowder 1800 gr.cans .^.. 9.90

I Maggi aroma 900 gramflessen \ A....../^N. 4.22
Heinzpicalilli 270 gram bottles \^k/^^""Lea & Perrins sauce 5 oz. flessen ...... -a^j^C " 1'"Cafe Imperial 450 gram blikken $& fm-Q-mX s=% " 249 8Minerva sardines4.4 oz. blikken 4-^S^^&^^^^V0"99
Li bby's peas &carrots 467 gram blikken pi^^^ >Qggg^M.2s

I Libby's Vienna saucijsjes 5 oz. blikken \ \ I 0.88
Farm Best lowfat melk 1 liter tetra pak A / /"■ 1-88 ö
King ColeRed kidney beans 16 oz. blikken ...y y A-. 0.88 o
King Cole sweet peas 8 oz. blikken / b< 0.65 5
Delmonte pitted prunes 12oz. pakken '^ _J_ J 2.39 5
Roland garnalen in blikken 7oz _>_—__S. 2.88 s
Libby's corned beef 12 oz. blikken 2.97 8
Spam 12 oz. blikken 3.05 R
NON fCCD-ITEA4S: ofó^_^É?
Fresca dishwashing liquid 32 oz.flessen j lljb.. 2.65

! Niagara starch 22oz. blikken ■.... 2.80
Attack spray 600 ml. blikken *»t#% I 515
Mimosin fabric softner 2 liter flessen BIG ■-- 4.79
Pine Sol disinfectant 40 oz. flessen x t 11 .... 5.85
Glorall 32 oz. flessen fl lffUil I " 1"39
Brillo soappads 4/pak \Awl*^T 1 °"80
Listerine 32 oz. flessen IFr* LmÊ 2

j Charmin toilet papier 4 rollen/pak )p M 3.75

I Henny penny dogfoods any flavors 15 oz. blikken 0.57
Henny penny dog foods prijs per karton 24 blikken 13.50
Dr. Ballard dogfoods 25.5 oz. blikken alle smaak 1.13

! Dr. Ballard dogfoods prijs per karton 12blikken 13.50

j EPCZENECCDS:
Whole legs 5 lbs. pakken 4.75
Wholechicken nu speciale aanbieding van slechts kilo/ 2.90

I Beleg jongekaas nu slechtsvoor kilo/ 5.50

I LICUCPS DEPARTMENT: R

IRiunite wineall flavors 12/1 bottles 5.40
Riunite wineall flavors 6/2 bottles 10.50
Red Label whiskey withfree glass 19.20
CAPNICEPIA SPECIALS: pnjs/pond
Kogel 5.00
Carni mula cv vet 2.90
Carni mula sin vet 3.50 ,^\\in
Stoba 4.25 IP\Soppi 2.75 \ \Intercanto 5.00 \feT_A
Schenkel 3.50 /l^TSteak Regular 4.25 rfy^fth^
Sucadelappen 4.00 /' / /M\ M
Lomo 7.25/1 ,'n >ALomitograndi 11.25 jr^? ' J^~.Cabrito 3.504y Uf^^Sl^^Hv^
Mondongo 2.40 (^^^^KJK^^^
Higra 1.75 >3^| _\_____^___M^
Beefribs 3.00
Rosbief 4.75 3W*W
Carni Porco 3.95

Shopping Nites (Koopavond): 27 & 28April, untill 8.00 p.m.
Friday 29 April untill 7.00 p.m.

SPECIALS RUN FROM THE 25th APRIL UNTILL THE 7th MAY 1988.
-T__i*3V9_?S_____________l^^
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CARIBBEAN MERCANTILE BANK PROUDLY
INVITES THE PUBLIC OF ARUBA TO DROP IN

AND SEE ITS RENOVATED AND MODERNIZED
PREMISES ON WEDNESDAY APRIL 27,1988

BETWEEN 5:00P.M. & 7:00 P.M.

A " "r' Vt Cx «

inside view towards rear entrance

AT OUR MAIN BRANCH ON NASSAUSTRAAT

jZOS Caribbean Mercantile
VILV Bank N.V.

_S __w___m__m-^——»^_______________:i^»^.^ m̂mmmmmm

_- ~^/M _\m\ Ii nun ijl TAFEL GASFORNUIS fj~ _*—" I ■*—■_

(m 1/ HH AKB_29° 54'00 L^vaui«3t«r
xl Wl H M MICROWAVE OVEN ER-5037 385,00

C
IJSKAST RQ 312T60W 895,00 P

B :''^:x|x'':^»r ■' ■■ ' ï-:h*:::^^ jS

H GoldSbcir /
KLEUREN TELEVISIE 19" CMR-9080 695,00 fKLEUREN TELEVISIE 13" CMX-4200 550,00 V

ROYAL /

BLENDER MX-11PN/MX-110PN l j^p<^) V J

ij f Vj BLIKOPENER MK~240 J_______t_t
Can Opener/Knife CO nr» P^ <—ey*r

%MM pT||^ GASFORNUIS 375,00
Ml MSF^ fl^ JUICER MJ-50N

d *iri\ F 169'°0 , *&*____!__
**~— \_____\m____y W m. _\r ___w\ W\W__mÊl_^^Ê"«^iflfl ■■^^vk r SzlH6^ ■■ g ijflj Dfl' ~WA fv#HErikJl■K I_i_M'"<^^t| : —

8 MEI ==■
moederdag /^^

Havenstraat 32 Tel: 21445/21145 f zaterdag 7 mei ~ fl W__lÈ_ wJ
Fergusonstraat 41 Tel: 23555/33430 z'Jn open Llü
Tomatenstraat z/n Tel: 23555 vanaf8:00 - 16;00 M W^^^NON - «TOP __\ WWW_______wWw
v. Zeppenfeldstraat 8 Tel: 46016/45635 | i_\_i_-_*_\ir | M W

Tel.: 26008 «WstU Tel.: 26008wo REAL. ESTATE NV
Paardenbaaistraat 10

TEKOOP
Aantrekkelijk cunucuhuis gelegen in SAN FUEGO- 2
ruime slaapkamers, 1 badkamer, zit/eetkamer, grote
keuken, porch met prachtig uitzicht.

heeftplaatsingsmogelijkheid voor:

TWEE SALES GIRL»
Vereisten: Moeten in het bezit zijn van een MULO/MA-
VO - of HAVO diploma, type-diploma, kennis van En-
gels en in het bezit van rijbewijs en eigen vervoer

TWEE BODY MAN
(UITDEUKERS) EN SPUITER

Zonder bewijs van goed gedrag van de politie onnodig
te solliciteren.

AUTOWASSER
In bezit van rijbewijs, voorkeur in bezit van MAVO-
diploma.

Persoonlijk solliciteren - tijdens kantooruren - bij

AVIS RENT A CAR
Kolibriestraat 14- Simon Antonio

V J
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AGENDA

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

Telefoon: 24333.

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

Bankrek. nr. 10.815.445 Banco di Caribe.
POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

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

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
1: 20.45 uur TheNightStalker (18jr.).
II: 20.00 uur TheLast Emperor (14 jr.).
DRIVE-IN: 20.30uurA viewto a kill (18jr.).

BOTICAS (nachtdienst)
Pabao brug: Santa Cruz, tel.: 28028.
Pariba brup San Nicolas, tel: 45712.

WACHTREGELINGDOKTOREN
Oranjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord,Tanki
Leenden, Paradera en Sta. Cruz: dokter
AS. Ridderstap, Santa Cruz 362, tel.:
28017
Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokter O.L. Ponsé, via Centro Medico San
Nicolas, tel: 48833.
Kinderarts: dokter Bryson, tel.: 24254/
24300(hospitaal).

CENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
Smith Boulevard, tel.: 21777): de wacht
heeft dokterN.Alvarez-Quezada, Venezue-
lastraat2l,tel.:2soso.

WIT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:
tel: 28288/25543;Savanetaen Brazil: tel.:
47020/48301; San Nicolas:tel.:4s9o6; Da-
kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
een of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen, tel.: 115)

TELEARUBA
DINSDAG: 18.00 Robotech II; 18.30
CNN international news; 19.30 Political
program; 19.45Pa un Aruba mas sigur;
20.00Telenoticias;20.30Alf; 21.00Fal-
con Crest: «Dark Passion»; 22.00Larry
King show; 22.45 Showbiztoday(CNN);
23.00Moneylinbe; 23.30Sportstonight;
24.00Sluiting.

WOENSDAG: 18.00 Thundercats-
-18.30 CNN international news; 19.30
Nature of things: «Birds of Artie»; 20.00
Telenoticias; 20.30BUVO-forum; 21.15
HistoriaAntiano: «Oradiberdat»; 22.00
Larry King show; 22.45 Showbiz today
(CNN); 23.00 Moneyline; 23.30 Sports
tonight; 24.00 Sluiting.

DIVERSEN
PLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
'ijksgeopend van 07.00-20.00 uur;na 20.00uur informaties viaverkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00 uurper daggeopend(alleen geslo-ten van zondag 20.00uur tot maandagmor-gen 07.00 uur).

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

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

JHEINTERNATIONAL SCHOOLOFARU-
BA: 19.30uur informatie-avond - Biblioteca
Nacional.

INTERNATIONAL (afdeling
£*üba): 20.00 uur maandelijkse schrijfa-

- Biblioteca Nacional.

SPORT
SOFTBALLBOND (ASB): 20.00--f3.00 uur clinics voor umpires en scorers?"'"¥. deAmerikaansWilliam(Bill)Peterson -
Aruba lokaal 47.

JfOETBAL(eredivisie): 20.00 uur Dakota
Universal - LagoSportpark.

ftpENSDAGKERSENJ^SEO HISTORIKO ARUBANO: ope-. lestijden maandagt/mvrijdag van09.00-
-£OO/16.00-19.00 uur;zaterdag van 09.00--12-00 uur.
Richting tot bevordering ver-TWOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-£*Y dagelijks van 08.00-12.00/13.00-->Jj-°0 uur . Medical Centre, Bemhardstraat
jÜ' San Nicolas, tel.:jJBB33, toestel 219/

Jj de praktijken in het Wit GeleKruis- ge-j2Uv»:dinsdag 10.00-12.00uur teNoord66,
l> 23425; 13.00-14.00uur te Oranjestad,
'°ningstraat/Emmastraat, tel.: 23168;
3aS nsdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruzü^. tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00
Cent PamP°enastraat 15'Dakota.
1 htro di Barrio Dakota, Pampoenastraat

r?'el.: 23822; donderdag 08.00-10.00uur.
di„ Caiquetio,Paradera 47A, tel.: 24280;

"Sdag 08.00-10.00 uur.

LIh?!AU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-!^S- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
1? fSrdiepin9): iedere werkdag van 07.30-
-__=/13-00-16.30 uur (ook mogelijk af-Raak te maken viatel.: 23145 of 25111).

BIBLIOTECA NACIONAL (ope
ningstijden)
ANTILLIAANSE SECTIE, STUDIEZAAL,
AFDELINGKRANT- ENTIJDSCHRIFTEN:
maandag t/m vrijdag vanaf 07.30 uur (de
Krant- en Tijdschriften- afdeling is ook tus-
sen 12.00-13.30uuropen).
UITLENING AFDELING: maandag,
woensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30-
-20.00 uur; dinsdagvan 09.00-12.00/13.30-
-17.00 uur; donderdag van 13.30-17.30 uur
('s morgens gesloten).

FILIAAL SAN NICOLAS: openingstijden
maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00/
13.30-17.00 uur; woensdagochtend geslo-
ten, in demiddaguren geopend van 12.30-
-19.00 uur, om 13.30 uur uitlenen van boe-
ken; van maandag t/m vrijdag van 08.00-
-12.00/13.00-17.00 uurstudiezaalopen voor
publiek

BIBLIOTHEEK CENTRO Dl BARRIO DA-
KOTA (openingstijden): dinsdag van
16.00-20.00uur en vrijdag van 17.00-19.00
uur.

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

SPORT
ARUBA SOFTBALL BOND (ASB): 16.30-
-19.00 uur clinics voor pitchers, umpires en
scorers 0.1.v. deAmerikanenKyle Gaddieen
William Peterson -Kibaima Ballpark.

KUSTWACHT
Het eerste gesprek gistermor-

gen was met de leiding van de
Amerikaanse kustwacht, vice-
admiraal James C. Irwin, welk
contact belangrijk is in verband

met de strijd tegen verdovendemiddelen die wordt gevoerd. Erheeft tussen Aruba en dekustwacht altijd een goede ver-standhouding bestaan en pre-
mierEman liet horen, datArubadeze nog meer wil opvoeren. Delunch werd in de Nederlandseambassade in Washington ge-
bruikt, aangeboden door de Ne-
derlandseambassadeur, waarbij
ook een aantal potentiële inves-
teerders, die interesse in Arubahebben.

RADIO-OMROEPER Johnny
Habibe treft voorbereidingen
voor een optreden van de Vene-
zolaanse zangeres/danseres
Azabache op Aruba. Habibe wil
Azabache op 6 mci laten optre-
denineen nogaantewijzenloka-
liteit.

ORANJESTAD-Eentelevi-
sieteam van 'The Nashville Net-
work', in de Verenigde Staten,
heeft in hetafgelopen weekeinde
inAruba opnames gemaakt voor
het programma 'Celebrity Out-
doors. Dit programma begint in
juli aanstaande en hierin zal
aandacht worden besteed aan
reizen en sport. The Nashville
Network bestaat sinds 1983 en
telt 36 miljoenkijkers, die in juli
gedurende dertig minuten ken-
nis kunnen maken met de Aru-
baanse toeristische enrecreatieve
faciliteiten.

Victoria Hallman(foto) is een
van de tv-sterren die samen met
Cathy Baker enproducer/direc-
tor Joe Young op Aruba waren
voor de opnames.

BESPREKING GEVOERD MET KUSTWACHT
Caribische congresleden ingelicht over voortgangAruba

Premier legt belangrijke
contacten met investeerders

ORANJESTAD — Minister-president mr Henny
Eman heeft gisteren, deeerste dag van zijn bezoek aan
deAmerikaanse hoofdstad,een groot aantalbesprekin-
gen gevoerd. De telekijkers op Aruba kregen gistera-
vond eenrechtstreekse uitzending uit Washington over
dezeeerstedag.Bijhet hotelaanEmbassyRoad, waar de
premier logeerde, wapperde deArubaanse vlag. De pre-
mier blijft drie dagen in Washington en sprak vanmor-
gen tijdens eenontbijtbijeenkomstmet 'devriendenvan
het Caribischgebied', waarbij de Congresledenveel be-
langstelling toondenover dewijzewaarop Arubazich de
afgelopen twee jarenuitstekend heeft hersteld.

Premier Eman wordt op zijn
reis naar Washington vergezeld
door secretaris van deRaad van
Ministers, Armando Muyale, en
de directeurBuitenlandse Be-
trekkingen, Robertio Croes. Het
doel van het bezoek is om ge-
sprekken van het laatste bezoek
tè hervattenalsmede op uitnodi-
ging een grote groep senatoren

in te lichtenover het voorspoedi-
ge herstel vanAruba onder rege-
ring- Eman.

ORANJESTAD - Op 4 mei
zal deDienst derPosterijen van
Arubaeen serie bijzonderefran-
keerzegels, te weten de 'Liefdeze-
gels 1988', uitgeven.De zegelsen
de eerste-dag- enveloppen zijn
ontworpen door de Arubaanse
kunstenaar Nigel Matthew. De
zegels en enveloppen dieeen on-
bepaalde geldigheids- termijn
hebben, zijn zolang de voorraad
strekt verkrijgbaar doch tot en

met 3 mei 1990 op depostkanto-
ren Oranjestad en SanNicolas.

De zegel van zeventig cent stelt
een groot hart in dezon voor met
het woord 'love' erin, boven een
stukArubaans landschap metop
de voorgrond twee 'barica geel.
De zegel van 135 cent, een groot
hart in de maan met het woord
'love' erin schijnend overeen her-
kenbaar deelvanAruba metop de
voorgrond tweerose schelpen.

Angochy-bende
opgerold

ORANJESTAD—Metdeaan-
houding van de jeugdige perso-
nen E.D. en C.D. slaagde de re-
cherche erin een dievenbende op
te rollen, die de laatste tijd nogal
actief was in de omgeving van
Angochi.

Daar was nietsveiligvoor hun
grijpgrage handen. Uit het ver-
hoor bleek, dater nogmeer leden
van de bende waren waarna de
recherche nog drie personen
aanhield: G.W.,R.W. enR.W. Zij
werden allen ingesloten voor
verder onderzoek. Bij het eerste
onderzoek werden drie 'love
birds', een geweer, enige flessen
soft drinks en lege flessen bier
gevonden.

Peter Palmen, de promotor
van investeerders en hun projec-
ten, vertelde dat tijdens de lunch
verschillende belangrijke con-
tacten voor Aruba konden wor-
den gelegd. Met de Nederlandse
ambassadeur bracht premier
Eman gistermiddag een bezoek
aan het StateDepartment waar
hij ontvangen werd door de on-
der- staatssecretaris, Eliott Ab-
raham.

Premier Eman bracht de
waardering en dank van Aruba
over voor de ondervonden sa-
menwerking en sprak de hoop
uit, dat deze in de toekomst ver-
stevigd zal kunnen worden. Er
werden enige nieuwe plannen
ter sprake gebracht.

GraceBareño over
intimidatie-kwestie:

Volk is moe van alle
beloften van regering

ORANJESTAD - MEP-
Statenlid Grace Bareno
noemt derecente berichten,
dat mensen telefonisch
geïntimideerd worden om
deel te nemen aan dekomen-
de MEP-manifestatie, waar-
bij de stem van Betico Croes
opeenbandje wordtgehoord,
alleen maar pogingen van de
AVP om de MEP-mars te
doenmislukken.

Het opstellen van mensen en
daarbij destem vanBetico Croes
laten horen, aldus het AVP- Sta-
tenlid, kan alleen maar gedaan
worden door deAVP — een min-

derheidspartij diemetvier onaf-
hankelijken regeert — alleen
maaromdaterpaniek bestaatnu
de MEP gaat manifesteren. Ons
yolk is moevan al debeloften en
leugenswaarmee men dagelijks
geconfronteerdwordt.

"Het volk van Aruba zal op 5
mei aanstaande duidelijk zijn
ontevredenheid tonen en de
regering duidelijk maken, dat
het tijd wordt om de democratie
opAruba teherstellen.Alkomen
er nog meer leugens over deze
mars. Wij gaan door", aldus het
Statenlid die zich met nadruk
distantieert van deze politieke
spelletjes.

MinisterFrank (de Sloper) Booi:
Opruimen krotten San Nicolas
allerwege positief ontvangen

ORANJESTAD — De Aru-
baanseministervanPublieke
Werken, drs Frank Booi,
heeft zich in dekorte tijd, dat
hij minister is reeds de bij-
naam van 'Frank de Sloper'
verworven. Dit houdt ver-
band met hetfeit, dat de be-
windsmanopdracht geeftalle
krotten, bouwvallen en ande-
re onhygiënische nesten met
de grond gelijk te maken.
Vooral inSanNicolasheeft de
bewindsman denodigeoprui-
ming laten houden, hetgeen
door degemeenschappositief
wordt begroet.

Inhet BUVO- programma zet-
te minister drs Frank Booi
maandagavond uiteen, datzijn
mandaat als minister bijzonder
duidelijk is: bijdragen aan het
herstel vanAruba en hetuitvoe-
ren van het regerings- program-
ma.Belangrijk is daarbij, datin-
houd wordt gegeven aan de sta-
tus aparte, aldus de be-
windsman, die daarbij steldedat
niet alleenwerkmoet wordenge-
schapen, maar dat het volk ook

bewust moet worden gemaakt
om de toekomst in eigenhand te
kunnen nemen.

JAARCONSTRUCTIE
Hij wees erop, dat1988bekend

staat als het jaar van de con-
structie. Hij haalde daarna een
groot aantal voorbeelden aan,
zoals in Oranjestad het Strada-
gebouw, Coral Reef Hotel, Har-
bourtown, die Oranjestad een
cosmopolisch aanzicht zullen
geven.

Aan DOW werd opdracht ge-
gevenom hetlagoenvoor degou-
verneurs- woninggoed schoon te
maken, terwijl ook hetwateraan
de kleine steiger en bij het Bali
restaurant goed schoongemaakt
gaat worden en voorzieningen
getroffenvoor derioleringen die
in zee lopen met alle nare gevol-
genenreuk van dien.

Met de grote opruimactie wil
deministerAruba schoonmaken
om het image van het eiland te
verbeteren. Ten aanzien van
Weg Kustbatterij vertelde mi-
nister Booi, dateen commissie is
opgericht die ter plaatse wat

gaat doen voor de sport- beoefe-
ning van de jeugd, waaraan alle
medewerking wordt verleend.
Onder meer door het schoonma-
ken van een sportterrein. De ge-
vechtsstellingen ter plaatse zul-
len herbouwd worden.

MUSEA
Voorts heeft de Raad van Mi-

nisters besloten, dat minister
Frank Booi met collega mrMito
Croes een plan zal uitwerken om
te San Nicolas een gebouw neer
te zetten, waarin onder meer be-
staande musea kunnen worden
ongebracht, waaronder ook
mogelijk een carnavalsmuseum.

Voorts vertelde de minister,
dat plannen bestaan om het ter-
rein waar vroeger deAruba Tra-
ding in San Nicolas was geves-
tigd,een hotelmetcasinotegaan
bouwen. Ook de Mainstreetvan
San Nicolas wordt opgeknapt.
De bewindsman sprak zijn vol-
doening uit, dat uit de reacties
van debevolking blijkt, datmen
deze wijze van aanpak waar-
deerten daaraan graagalle me-
dewerkingwil verlenen.

Olivieira:
bedreigingen

ORANJESTAD — Van AVP-
Statenlid Otti Olivieira werd
vernomen, dat in het afgelopen
weekeindetelefonisch ministers
enAVP- Statenledenwerden be-
dreigd in verband met de mars,
diede MEP op 5 mei aanstaande
wil houden. Olivieira merkte op,
dat de personen, diezich met dit
soort zaken bezig houden, niet
tothet niveauvan deArubaanse
bevolking gerekend kunnen
worden.

AVP-Statenlid Christiaans:

MEP handelt hypocriet
met democratie-mars

ORANJESTAD—"AIsmen
ziet, dat dekreet om massaal
te gaan demonstreren voor
herstel van de democratic uit
deMEP-richtingkomt, danis
er tegelijk sprake van een le-
vendvoorbeeld van hypocre-
sie". Zo liet Statenlid Marco
Christiaans in hetAVP- radi-
oprogramma horen.

Volgens Christiaans weet ie-
dereen wie het volk gedurende
tien jaargeïntimideerden geter-
roriseerd heeft. Ook kan iede-
reen zich de MEP-leuze herinne-
ren: "Als jenietmet mijbent, ben
jetegen mij en als jetegen mij
bent, dan ben jeeen verrader".

De huidige regering heeft —aldus Marco Christiaans — niet
alleen de democratie orde her-
steld, maar ook de chaotische fi-
nancieel- economische situatie,
dievan deMEP geërfdwerd, ge-
saneerd. Naar de mening van
Christiaans is de MEP tot wan-
hoopskreten overgegaan, omdat
zij devele projecten dienu in uit-
voering zijnniet durft te zien. Er
zijnzelfs oppositie- leden dieniet
in de buurt van Palmbeach ko-

men om debouwactiviteitenniet
te hoeven aan te zien.

"Hunogen kunnen deblikvan
vooruitgang in de toeristensec-
tornietverdragen", vindt Chris-
tiaans. Het Statenlid consta-
teert verder een "ironie van het
leven" in de laffe en valse hou-
ding van de oppositie die zegt,
dat deregering Aruba aan het
verhypothekeren is aan ho-
telprojecten, maar dezelfde op-
positie in de Staten voor — en
niet tegen — dezelfde hotelpro-
jectenstemt.

Bestuur van VWA
ORANJESTAD — Tijdens de

algemene ledenvergadering van
de Vereniging van Werktuig-
kundigen Aruba (VWA) werd
een nieuwbestuur gekozen voor
het verenigings- jaar1988-1989.
De functies zijn als volgt ver-
deeld: voorzitter H. de Cuba, se-
cretarisF. Ras, penningmeester
R. Frank, vice^voorzitter R.
Lackle en vjce-secretaris H.
Thodé.

Wega di Number
Aruba

TMNTTARIA
DRUGSTORE

Dakota Shopping Paradise
Tel.: 22450

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

Bekijk onze wekelijkse specials
met goedkopeprijzen.

Dienstverlening
meteen

Persoonlijkkarakter_
IBSEBk

Beatrixstraat 34
Tel. 22720

\BRANDVERZEKERING
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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 !

KOKKI (asisfenfe):
Dia di inscripcion: 27 di April na Vormings-
college Procidentia (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 Prcvidentia (San Nicolas) entre 6'or
y B'ordi 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.

[Cvn ENSEftANSA
L/Ul PAEMPLEO
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Bij bonds-atletiek-Wedstrijden:
Kenneth Lucas verbetert
tweemaal speerwerp-record

ORANJESTAD — Tijdens
atletiek- wedstrijden in het
Wilhelminastadion heeft
Kenneth Lucas, van atle-

tiekclub Striders uit San Ni-
colas, het Arubaanse record
speerwerpen tweemaal
achtereen verbeterd. Lucas
wierp viermaal over devijftig
meter, waarvan zijn twee
laatste worpen respectieve-
lijk55.96 meter en 57.04 meter
bedroegen.

Lucas is sindsjulivorigjaarre-
cordhouder met een worp van
54.92meter, welke behaald werd
tijdensde CAC- kampioenschap-
pen in Caracas. Hij wierp toen
voor het eerst met een 'geleende'
nieuwe lAAF- gereglementeer-
de speermet een verlegd zwaar-
tepunt, waardoor deze eerder
aan de grondkomt.

Tweejarigprogramma:

Renovatiebeurt scholen
ORANJESTAD — Derege-

ring zal dit jaar en volgend
jaar26 scholenaan een reno-
vatiebeurtonderwerpen.

Dit jaarkomen de volgende
scholen aan debeurt:Dominicus
College, Martinusschool, Heilig
Hartschool, La Salie College,
Mon Plaisir College, Colegio
Arubano Oranjestad, MariaCol-
lege ETAO, Providentia Huis-
houdschool en Openbare MAO-
school. Bij de St Annaschool en
Technische School Tarabana,

die ook op de lijst voor 1988
staan, zijn de renovatie-
werkzaamheden al begonnen.

Voor 1989staan opdelijst: Co-
legio SanHosé, JohnWesleyCol-
lege, Colegio Arubano Oranjes-
tad en Colegio Arubano San Ni-
colas, Paso Sigur Huis-
houdschool, Skol Reina Beatrix,
St Michaelschool, St Pau-
lusschool, St Aloysiusschool,
Mariaschool, St AugustinusCol-
lege, Abraham de Veerschool,Dr
Martin Luther Kingschool en
Emmaschool.

NOODZAAK
Deze gewijzigdesperen waren

een noodzaak geworden omdat
bij de steeds verbeterde speer-
werp- prestaties van de laatste
jarende meeste velden voor de
topwerpers te klein werden. Op
officiële kampioenschappen zijn
alleen deze sperentoegelaten en
gemiddeld wordt hiermee tien
tot twintig meter minder ver ge-
worpen.

Kenneth Lucas kreeg afgelo-
penvrijdagvan devoorzittervan
de Arubaanse Atletiek Bond,
Harry Janssen, zon in Zweden
gefabriceerde speerten geschen-
ke als waardering voor zijn in
Caracas geleverde prestaties.
Lucas honoreerde ditgebaar me-
teen meteen nieuwrecord.

Andere uitslagen van de atle-
tiek- wedstrijden in het station
zijn: kogelstoten jongens:Lenny
Ashby (Striders) 10.43m, ko-
gelstoten meisjes: Desirée Ar-
rindell (OLympia) 8.20m, dis-
cuswerpen jongens: Michael Lu-
cas (Striders; 29.50m, discus-
werpen meisjes: Gyneth Arends
(CAMO) 15.65m, 1000meter: 1.
Gert van Vliet (Olympia) 3.17
minuten, 2. Frederik Paesch
(Striders) 3.18 minuten.

*****MOSKOU—StalinsdochterSvet-
lanaAllilojevaheeft voor de 2ekeer-
kennelijk op verzoek - haar Sovjet-
burgerschap verloren. Dit over-
kwam ook haardochter Olga.Svetla-
na woont grotendeels in de VS waar-
heen zij terugkeerde na een verblijf
van 1,5jaarin de SU.Olga gaatnaar
school in Engelanden iseen dochter
uit het huwelijk met deAmerikaan
Peters.

Aan vooravondKoninginnedag

TeleAruba brengt
Beatrix, koningin

ORANJESTAD — Op vrij-
dag 29 april zal TeleAruba
vlak na Telenoticias — om
halfnegens avonds—een te-
levisieportret uitzenden van
koningin Beatrix. Dit prog-
ramma dat door de Neder-
landse televisie werd gepro-
duceerdzalgelijktijdig in Ne-
derland op de televisie wor-
den gebracht. De regering
van Aruba zal het program-
ma op TeleAruba pre-
senteren.

De basisvan hetportret wordt
gevormd door een aantal ge-
sprekken tussen de koningin en
deschrijfster HellaHaasse.Deze
gesprekken werden opgenomen
op Huis Ten Bosch, in het Paleis
Noordeinde en op Het Loo. Om
hetunieke beeld dataldusvan de
koningin ontstond te complete-
ren, werdenvoorts tal van ande-
re opnamengemaakt van deko-
ningin in haar werkkamer, in
haar beeldhouw- atelier en tij-
densofficiële- en werk-bezoeken
in binnen-en buitenland.

Ook kreeg het NOS-team de
gelegenheid de koningin te vol-
gen tijdens het paardrijden op
het Wassenaarse strand en tij-
dens de skivakantie van de ko-
ninklijke familie in Lech, waar
NOS-tv-directeur Ed van Wes-
terloo tevens een gesprekvoerde

metprins Claus en met de prin-
sen Willem Alexander, Friso en
Constantijn over dekoningin.

In de gesprekken spreekt de
koningin onder andere over de
monarchie, haar eigen functi-
oneren als staatshoofd, over de
inhoudelijke kant van haar ta-
ken enover het uiterlijk vertoon
van het koningschap, over haar
jeugd, haar gezin enover tal van
anderezaken diehaar bijzondere
belangstelling genieten. De op-
namen voor dit portret werden
gemaakt in de periode augustus
1987—maart 1988.Beatrix, ko-
ningin is een NOS-productie, die
in nauwe samenwerking met de
Rijksvoorlichtings- dienst tot
stand is gekomen. "

Open house van
International school

ORANJESTAD — In deNati-
onale bibliotheek wordt vana-
vondom halfachteen 'open hou-
se'-bijeenkomst gehouden waar-
bij eenieder in de gelegenheid
wordt gesteld om kennis te ma-
kenmet de International School
of Aruba, met het bestuur, het
nieuwehoofd, leerkrachten, stu-
dentenen ouders. Uitvoerig zul-
len er inlichtingen worden gege-
venover detoekomstigeplannen
van deze school.

Opnieuw inbraak in Kennedyschool

Brandkast gekraakt met
geld en examen-opgaven

ORANJESTAD — De
technische school John F.
Kennedy kreeg opnieuw on-
gewenst bezoek. In het verle-
den werd deze school reeds
herhaalde malen slachtoffer
van het dievengilde.

Ditmaal werd een dertig jaar

oude brandkast opengebroken
en geheel vernield. In de
brandkastbevonden zich alle ex-
amensopgavenvoor dekomende
examens van de school, alsmede
belangrijkepapieren, terwijleen
bedrag van vierduizend florin
werd meegenomen. De ge-
reedschappen van de school wer-
den gebruikt om de brandkast
open tekunnen breken.

De leiding van de school heeft
bij deregering een verzoek inge-
diend voor 24uurbewaking van
de school, waarin zich onder
meerkostbare machinerieën be-
vinden. Hopelijk zal de overheid
na deze hernieuwde inbraak
spoedig een beslissing over een
behoorlijke bewaking nemen. In
ieder geval zal de school een
nieuwe brandkast moeten
krijgen.

Terzano MTS
viert tweede
lustrum

ORANJESTAD —De vie-
ring van het tweede lustrum
van de Middelbare
Technische School Ir Cesare
Terzano te Seroe Blancoe
wordt vanavond om acht uur
in Cas di Cultura meteen cul-
turele avond van zang, dans
en toneel ingezet.

Morgen organiseert de school
de gehele dageen mini-triathlon
in Seroe Colorado,welke bestaat
uit 250meterzwemmen, tien ki-
lomter fietsen en driekilometer
lopen. Hiernawordt de onderlin-
ge schoolstrijdvoortgezet metta-
feltennis, domino en schoon-
springenenz. De prijzen worden
tijdens een bbq uitgereikt.

De directeur van de school,
CE. Maduro, sprak in een ge-
sprek met de Amigoe de voldoe-
ning uit over de medewerking
dieallerwege werd ondervonden
voor de viering van het tweede
lustrum, vooral ook van de
leerkrachten, leerlingen en ou-
ders.

Adres Ontvanger
ORANJESTAD — De Ont-

vanger der Invoerrechten en Ac-
cijnzen, bekend als
Landsontvanger tegen de(oude)
politiewacht, zal ingaande 3mei
worden gevestigd inhetDouane-
gebouwaan deSmithBoulevard.
Ingaande genoemdedatummoe-
ten alle betalingen per cheque
worden geschreven op naam van
de Ontvanger derBelastingen.

ORANJESTAD -De Aruba
Secretaries Association heeft in
het afgelopen weekeinde de Se-
cretaressenweek 1988 ingeluid.
Bij diegelegenheid las de minis-
ter van Welzijnszaken, mrMito
Croes (ziefoto), deSecretaressen-
week-proclamatie voor. Links op
defoto devoorzitter van de Secre-
taressen- vereniging, HelenRas,
en rechts Carla Paris, die het
programma leidde.
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ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

> ___W_ DESIONED TO BE DIFFERENT
\ _^__Wrf*_^ We «"tt»mo«t popular Disco andentertaimrwntl ___ln__y_ty complexIn Aruba. Our sound poundsand our lights
/ «wight
> 1< De beste Pizza haalt Ubij mm___\ _______% ____.

Or^^taL. AWAYTEL.: 33541 >*«««l De topnightclub Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 a.m. -vanAruba

4_>K. GOLDKN TULIP■ ■ /|\ Il ARUBA CARIBBEANM 55, V**V RESORT&CASINO
"sï=ssr VOt^ FANDANOO NIGHTCLUB

Floating Restaurant P"**"""*

ft/V/ JOHNNY
IjrvJLl PORAZZO(onder nieuwe directie) . . u> * ' Ace. by our swinging House-

i zeer verzorgde rijsttafel. band Ferrari.
Open 11.00-middernacht. dailycurtain time 10.30 p.m.

' Happy Hour 6.00 - 8.00 Ta- except Mondavs-
lu \_U__ ___ Clubopenfrom9:oopm ''"2:o°am. * * Cover charge show-time $7.50 mirt. 2 drinksper person_

Forreservations please call 33555

Feest... jubileum... verjaardag... verloving, enz.Dat viert ook U natuurlijk in
| WIJ HEBBEN OOK >J^£i/ZICATERINGSERVICE. COTlfjlwK

Ï)êA Restaurant Waning Djawa

Boerhaavestraat4
tor*mi___Z_>_ Tel.: 33928

HetRestaurant met Indonesische allures,
zonderpretenties.
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Ingezonden
Grafschennis
OP DE BEGRAAFPLAATS te
Bottelier komt het bij herhaling
voor dat potten, vazen,
kunstbloemen, planten en een-
maal zelfs verse bloemen, welke
zich op ofrond de graven bevin-
den, door onbekende(n) worden
verwijderd. Nietbij één bepaald
graf, doch bij verschillende gra-
ven in de directe omgeving.

Het afgelopen weekeindever-
dweeneen kleinevaas metzijden
bloemen van het graf van mijn
zoon, DJ TedKoetsier. Zowel
door mij als door anderen, die
zichdoorlopend aan deze situatie
ergeren, wordt meer dan wel-
licht verwacht, gesurveilleerd
om de dader(s) te betrappen.

Vanwege het emotionele as-
pect, dat hierbij een grote rol
speelt, kan niet worden inge-
staan voor de consequenties bij
het op heterdaad betrappen van
de dader(s).

TEDKOETSIER
Curasao

PRETORIA—ZuidAfrika weigerde
een visum aan volkenrecht- des-kundige prof. Meijers die samen metde Haagse juristDen Drijver in Zuid

Afrika Helene-Pastoors wilde bezoe-ken. Zij zit 10 jaaruit. Minister Van
denBroek hadeerder ineen persoon-lijkgesprekmet deZA- ambassadeur
gevraagd om het verzoek van Den
Drijver positiefte beoordelen.

U WILT EEN HUISDIER?
PRIMA IDEE I ..""^^.
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Het Curacaosch Museum
in samenwerking met het

Centraal Historisch Archief
en de

Posterijen van de Nederlandse Antillen
deelt mede dat

van vrijdag 29 april t/m vrijdag 13 mei 1988
de expositie

"100 Jaar Emmabrug"
te bezichtigen zal zijn in het museum.

Er zal geen officiële openingplaatsvinden.

. Op zondag 8 mei houdt het
t*7 museum een

oral "open house" ■ toegang gratis.

Van Leeuwenhoekstraat
Mundo Nobo

VERENIGING VOORPROTESTANTS "^CHRISTELIJK ONDERWIJS OP CURACAO

DE AANGIFTE
VAN LEERLINGEN

voorde:
Dr. Albert SchweitzerKleuterschool

te Saiiiïa
en de

MarnixKleuterschool teRio Canario
is vastgesteld op 6 mei 1988 van 16.00 tot 18.00 uur op
bovengenoemde scholen.
Ook de kleuters die reeds zijn aangemeld, maar niet ge-
plaatst zijn, behoren opnieuw te worden aangegeven.
Voor de aangifte gelieve U mee te brengen:
1 . het bewijsvan belijdend lidmaatschap van een Pro-

testants Christelijk Kerkgenootschap van één of
van beide ouders.

2. Doopbewijs vaneen ProtestantsChristelijkKerkge-
nootschap van de ouders en/of dekleuter.

3. Trouwboekje van de ouders, of van dekleuter een
uittreksel uit het Bevolkingsregister.

l_ HetBestuur.
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""TRACKER^ £pHn^ 4x4's
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Anderlecht verslaatAntwerp: 6-0

Club Brugge nu
alleen op kop

BRUSSEL — Club Brugge
is weer alleen aan de leiding
in deBelgische voetbal- com-
petitie. Men won bij RWDM
met 2-0 en zag de concurren-
ten een of meerdere punten
verliezen.

KV Mechelen, tegenstander
van Ajax in de Europese finale
van de bekerwinnaars, moest
zeer verrassend bij rode lan-
taarn-drager Winterslag een
punt latenliggen (0-0). De ploeg
van George Kessler, FC
Antwerp, werd in het Astrid
Park in Brussel door Anderlecht
afgedroogd: 6-0. Door deze uit-
slagen gaat Brugge nu alleen
aan deleidingop tweepunten ge-
volgd door KV Mechelen en
Antwerp. Beide ploegen hebben
44 punten.

De uitslagen en de stand:
Beerschot -Lokeren: 2-2; Win-
terslag - Mechelen:0-0; AA Gent

-Kacing Jet:0-0; Beveren -Kort-
rijk: 0-2; Anderlecht - Antwerp:
6-0; Waregem - Charleroi: 3-0;
Cerkel Brugge - StandardLuik:
1-1; FC Luik - St. Truiden: 1-0;
RWDM - Club Brugge: 0-2.

De stand:
1. Club Brugge 30 46
2. KV Mechelen 30 44
3. FC Antwerp 30 44
4. FC Luik 30 40
5. Anderlecht 30 39
6. Waregem 30 33
7. Cerkel Brugge 30 29
8. Standard Luik 30 28
9. KV Kortrijk, 3027
10. Charleroi 30 27
11. St. Truiden 30 27
12.RWDM 30 25
13. Beerschot 3024
14. SK Beveren 30 23
15. AA Gent 30 22
16.Lokeren 30 22
17.Racing Jet 30 20
18. Winterslag 30 20

Hearts speelt gelijk

Celtic kampioen
van Schotland

GLASGOW — In navolging
van Liverpool heeft Celtic de
Schotse titel al ruim voor het
einde van de competitie op
zak.

Doorzelfmet 3-0 op eigen veld
te winnenvan FCDundee en het
gelijkspel van deenig overgeble-
ven concurrent Hearts bij Aber-
deen (0-0) bouwde Celtic zijn
voorsprong met nog twee wed-
strijden te spelen tot zeven pun-
ten. Het is de 35elandstitel voor
Celtic.

Veel van de ruim 60.000
toeschouwers bouwden in het
Parkhead-stadion in derust al
een feestje. Dat liep zo uit de
hand, dat het zes minuten duur-
de voordat het veld weer
speelklaar was. Het deerde Cel-
tic allerminst. In de derde mi-
nuut had Chris Morris al ge-
scoord, waardoorde champagne-
flessen albijna ontkurktkonden
worden. In de slotfase maakte
Andy Walker binnen een mi-
nuutnog tweetreffers.

Het kampioenschap Beteken-
de een extra glanzende parel op
de kroon van het dit jaar 100-
-jarige Celtic.

De uitslagen en de stand:
Aberdeen -Hearts: 0-0;Celtic -Dundee: 3-0; Dundee United -

Dunfermline: 2-2;Falkirk - Mor-
ton: 4-1; Hibernian - Mother-

well: 1-1; St. Mirren - Glasgow
Rangers: 0-3.

De stand:
1. Celtic 42 68
2. Hearts 42 61
3. Glasgow Rangers 42 58
4. Aberdeen 41 56
5. Dundee United 4142
6. Dundee 42 40
7. Hibernian 4138
8. Motherwell 42 35
9. St. Mirren 42 31
10. Falkirk 41 29
11. Dunfermline 42 26
12. Morton 42 16

ORANJESTAD—Deeredivisie-
voetbalcompetitie

bracht opzaterdagen zondag
twee onverwachte resulta-
ten: een 3-2 overwinningvoor
Universal op RCA en winst
van 2-1 voor La Fama op
Estrella.

Zaterdagavond maakte Uni-
versal beter gebruikvan de ver-
kregen kansen om RCA met 3-2
klein te krijgen. Ook legden de
jongens uit Pos Chiquito meer
enthousiasme inhet spel danhet
geval was bij de Tricoloren, die
met een verjongd team versche-
nen. Voor rust scoorden Cyrill
Vrolijk voor Universal en Ray-
mond Davelaar voorRCA, waar-
door deeerste helftmet 1-1 gelijk
verliep. In deze minuut na de
hervatting bracht Edsel Rafael
Universal op 2-1. In deveertien-
deminuutwerd het3-1 voor Uni-
versal op een doelpunt van Ino
Geerman en tegelijk een zeer
zware opgave voorRCA om de
stand gelijk te trekkenen met de
zege naar huis te gaan. De Tri-
coloren kwamen niet verder dan
een doelpunt in de 31e minuut
doorRafael Vanegas, waardoor
de eindstand 3-2 voor Universal
werd.

SNELLE VOORSPRONG
Zondagmiddag bracht Mario

Dirksz zijnploeg La Fama nazes
minuten spelen al aan een 1-0
voorsprong op Estrella. Evenals
RCA de avond te voren speelde
ook Estrella — vooral in de
eerste helft—zonder debekende
pep. Voor het verstrijken van de
eerste helft nog bracht Lionel
Bikker La Fama op 2-0, waar-
door de toestand voor Estrella
nog ernstiger werd. Ondanks
hard zwoegen in detweede helft
slaagde Estrella er toch niet in
uit eigen kracht een doelpunt te
maken en moest genoegen ne-
men met een autogoal toen Zim-
merman in het eigen La Fama-
doel trapte.

De competitiewordtvanavond
in hetLago Sportparkvoortgezet
met de wedstrijd Dakota - Uni-
versal.

VOETBAL/MUENCHEN —Lothar Matthaus, demiddenvel-
der van Bayern München en de
Westduitse nationale voet-
balploeg, tekent een contract
voor drie jaarmet Inter Milan.
Bayernkrijgt ruim acht miljoen
gulden voor ziin speler.

Paul Weseka
geschorst

NAIROBI — Paul Wekesa,
de sterkste tennisspeler van
Kenya, is door zijn bond voor
een halfjaar geschorst.

Wekesaheeft in maart, tijdens
een toernooi op Guadaloupe een
wedstrijd gespeeld tegen de
ZuidafrikaanPieter Aldrich.

Weseka, die eerder deze
maand al verwijderd was uit de
Kenyaanse ploeg die in Cairo
voor deDavis-beker tegen Egyp-
te speelde, kan volgens de natio-
nale sportraad Kenya onmoge-
lijk vertegenwoordigen bij de
Spelenvan Seoul.

De raad stelde datook debeste
tennisspeler vanKenya zich had
moeten realiseren welke gevol-
gen het zou hebben als de door
het land ingestelde boycot van
het regiem in Zuid-Afrika
doorbroken zou worden.

VOETBAL/AMSTERDAM —Benfica completeert het deelne-
mersveld van het Amsterdam
713-toernooi, datop5en7 augus-
tus in het Olympisch stadion in
de hoofdstad wordt gehouden.
Organisator Jack van Zanten
kwam met het bestuur van de
Europa Cup-I finalist tot over-
eenstemming. Real Madrid was
eerst kandidaat, maar nam
maar geen besluit. De andere
deelnemers zijn Ajax, Sampdo-
ria (Ita) en de Braziliaanse club
Flamengo.

In districten lessen voor jeugd

Basketballbond begint
met mini-basketball
ORANJESTAD — In sa-

menwerkingmetIDEFRE be-
gint"Aruba Basketball Bond
vandaag—na twee jaarvoor-
bereidingen — met mini-
basketball op Aruba. Een op
de scholen gehouden onder-
zoek heeft uitgewezen, dater
bij dekleintjes zeer veel be-
langstelling bestaat om mee
te doen.

De bond begint met mini-
basketball- lessen in de distric-
ten San Nicolas, Santa Cruz,
Oranjestad en Noord. Deze les-
sen worden gedurende acht we-
ken twee of drie keer per week
gegeven door lokale instructeurs
die hun opleiding in het buiten-
land hebben gekregen. Hierna

volgt een evaluatievan de deel-
nemers gedurendetwee dagen in
deSporthal.Debondheeft al ver-
schillende handelaren als spon-
sors gekregen en verwacht dat
nogmeersponsorszullenvolgen.

De lessen zullenalsvolgt wor-
den gegeven: in het San Nicolas
Sportcentrum op maandag-,
woensdag- en vrijdagmiddag
van drie tot half vijf, in de
Sporthal SantaCruz op dinsdag-
en donderdagmiddag van half
twee tot drie uur, in de St An-
naschool te Noord op maandag-
en woensdagmiddag van half
vier tot vijfuuren inhetLa Salie
College in Oranjestad op maan-
dag- en woensdagmiddag van
halftwee tot drie uur.

Drie softballwedstrijden:
goed voor 38 runs

ORANJESTAD — Op het
Caribeveld werden zaterdag
driewedstrijden voor decom-
petitie van de Aruba
Softballbond gespeeld.

In de eerste wedstrijd behaal-
de Blue Stars een 11-9 overwin-
ningop Coca Cola/BurgerKing.
Blue Stars had als winnende
gooierThomas Leaon en noteer-
de achthits en maakte géénfout.
Bij Burger King was Rodney
Geerman verliezende gooier en
maakte zes hits en acht fouten.

In de daaropvolgende wed-
strijd behaalde Tremont Seag-
ram een 8-0 overwinning op
Olympic. Winnende gooierwerd
Alex Krozendijk, terwijl zijn te-
am twaalfhitsenéén fout maak-
te. Verliezende gooier was Lo-
renzo Koolman met acht hits en
geenfout.

Tenslotte behaalde Ballanti-
neeen 7-3 overwinningop Frisi-
an Flag. Winnende gooier werd
Pedro de Windt met zes hits en
vier fouten voor Ballentine en
voor Frisian Flag vier hits en
twee fouten met Edwin Orman
alsverliezende gooier.

Jet-cars te zien
ORANJESTAD — De twee

Amerikaanse Jet Cars ofwel
vuurspugende race-auto's,
die op Koninginnedag en 1
mei aan dewedstrijden te Pa-
lo Marga deelnemen, zullen
volgende week op diverse
plaatsen voor het publiek te
bezichtigen zijn.

De organisatoren hebben het
volgende kijk-schema samen-
gesteld: dinsdag 26 april: Rio
Grande rum shop (5-9 uur nm),
Centro di Barrio Brazil (7.30-
-9.30 nm). Woensdag 27 april:
Piedra Plat enterprises (4-5.30
nm), Wine Cellar (6-7.30 nm),
Jerry'sRowiginis (8-9.30 nm).

Donderdag 28 april: Mc Do-
nalds (3-4.30 nm), Joeys Drive
inn (5-6.30 nm) en CunucuRum
shop (7-9 nm).

In augustus in Denemarken
Arubanen kunnen ook
naar World Masters games

ORANJESTAD — Meer
dan vijftienduizend deelne-
mers uitzestiglanden worden
verwacht op de 2e 'World
Masters Games,dievan 22 juli
tot 6 augustus 1989 in Dene-
marken zullen plaats vinden.
AtletenuitArubakunnen ook
aan deze Spelen deelnemen
en dienen hiervoor contact op
te nemen met sportinstituut
IDEFRE voor nadere infor-
matie.

Totnu toe hebbenreeds 37ver-
schillendesporten ingeschreven
voor de wedstrijden in de steden
Aalborg, Heming en Arhus.
Hieronder vallen ook sporten,
die op Aruba worden beoefend,
zoals badminton, biljart, basket-
ball, wielrennen, schermen,

voetballen, golf, gymnastiek,
handbal, sportvoor gehandicap-
ten, motorfiets- wedstrijden,
schieten, zeilen, zwemmen, ta-
feltennis, tennis, volleyball, wa-
terski, gewichtheffen en
kunstzwemmen.

Nieuw dit jaar is het feit, datzon twee- tot drieduizend spor-
ters met een handicap van de
partij zullen zijn in dertien ver-
schillende sporten. Aan de
World Masters Games kunnen
zowel ex-topatleten, actieve
sporters en gehandicapten deel-
nemen. Hetenige criteriumvoor
deelname is een minimum leef-
tijdsgrens welke van sport tot
sport varieert. De deelnemers
kunnen individueel of in team-
verband inschrijven.

Auba Video verslaatBrazil
Coca Cola bezorgt Golden
Tulip ko-nederlaag: 11-1

ORANJESTAD — De AA-
baseball- competitie bracht
in het weekeinde overwinnin-
genvoor ArubaVideo Center
met 6-2 op Brazil Lucor en
voor Coca Cola Rangers met
11-1 op Golden Tulip Thril-
lers.

Video Center behaalde zijn
derde overwinning uit evenveel
gespeelde wedstrijden en blijft
koploper. EricThiel werd dewin-
nendepitcher voor VideoCenter
en Jeffrey Matos verliezer voor
Brazil Lucor.

De wedstrijd 'Coca Cola Ran-
gers - Golden Tulip Thrillers
duurde zeven innings vanwege
de 11-1 zege voor Coca Cola. Tot

de derde inningkreeg de wed-
strijd een geheel ander beeld
toen Coca Cola niet minder dan
zeven spelers over dethuisplaat
bracht en een geriefelijke 7-0
voorsprong nam. Thrillers bleek
niet in staat hierop antwoord te
geven. Coca Cola voerde hierna
zijnvoorsprong op tot 11-0 voor-
dat Golden Tulip in de zesde in-
ning zijn tegenrun kon maken.
Dewedstrijd verliepmet 11runs,
10 hits, 0 error voor Coca Cola en
1 run, 4hits, 4errorsvoor Golden
Tulip. Winnende pitcher: Mi-
chaelLaclé, verliezer: JuliusRo-
binson. Oscar Johnstone (C-
Cola) had debeste slagprestatie:
2 hits in 3 beurten.

Georganiseerd doorBarracuda’s
Duet van Lopez-Thuis is
hoogtepunt kunstzwemmen

ORANJESTAD — In het
zwembadvan het Americana
Aruba Hotel werden onder
vrij grote publieke be-
langstelling de Arubaanse
kunstzwem-kampioenschap-
pen gehouden. Er werd, af-
hankelijk van het niveau, in
verschillende categorieën ge-
zwommen.

De uitslagen (met tussen
haakjes het totaalresultaat van
'figuren' en 'solo' zijn: F-
categorie: 1. Nicole de I'lsle
(78.27); E-categorie: 1. Natasha
deMey(93.53), 2. MireilleFrank
(92.55), 3. Sarahde I'lsle (91.78),
4. Malaki Crocs (89.83), 5. Xio-
maraPaesch (87.80), 6. Lucinda
van deWardt (85.79), 7. Selimah
Halabi (32.65); C-categorie: 1.
Marrit Gorter (100.54), 2. Teddis
Kruyer (97.59), 3. Chantal Roe-
loffs- Valk (97.44), 4. Yolanda
Smit (97.42), 5. Eline Leydek-
kers (97.26), 6. Hellen Leydek-
kers (95.20), 7. Lisette Schnog
(90.39).

Hoogtepunt tijdens dekampi-
oenschappen was de première
van hetduet, datRoswitha Lopez
enYvette Thuistijdens de Olym-
pische Spelen in Seoul hopen te
mogen presenteren. De muziek
hiervoor werd gecomponeerd

door Hildward Croes. De presen-
tatieviel ergin de smaakbij het
enthousiastepubliek.

Roswitha en Yvette moeten
nog aan enkele kwalificatie-
wedstrijden meedoen voordat
het Arubaanse Olympische Co-
mité hen toestemming geeft om
Aruba in Seoul te mogen verte-
genwoordigen. De meisjes van
zwemclub deBarracuda's, welke
club dekampioenschappen orga-
niseerde, zullen in hetkomend
weekeinde aan wedstrijden op
Curagao deelnemen.

ORANJESTAD—Op debe-
stuurs- vergadering van de
Arubaanse Atletiek Bond
(AAB) is de onlangs opge-
richte 'Club di Atletismo Me-
dalla di Oro' (CAMO) aange-
nomen als lid van deAAB.

Deze nieuwe clubzal zich voor-
namelijk bezig houden met de
jonge jeugd(6-12 jaar)en reeds
op 26 junizal men voorkinderen
een loop overkorte afstanden or-
ganiseren op het trimparkoers
bij POVA. Het dagelijks bestuur
van CAMO bestaatuitmevrouw
C. Arends (voorzitter), mevrouw
J. Martis (secretaris) en me-
vrouw L. van Dal (pen-
ningmeester).

Porto loopt verder uit

Benfica lijdt 0-1
verlies bij Farense

LISSABON - Benfica, de
tegenstander van PSV in de
Europa Cup I-finale, heeft,
net als PSV, in het afgelopen
weekeinde een nederlaag ge-
leden.

De landskampioen verloor
met 0-1 van het laaggeplaatste
Farense. In de 14eminuut drong
Ademar door de defensie en
schoot hetenige doelpunt van de
wedstrijd tegen detouwen.

FC Porto vergrootte de voor-
sprong op Benfica daardoor tot
achtpunten, want de houdervan
de belangrijkste Europa Cup
won de uitwedstrijd tegen Cha-
ves met 1-0. Rui Barros dwong
acht minutenvoor tijdChaves op
de knieënvanaf deelfmeterstip.

De uitslagen en de stand:
Braga - Academica: 1-0; Farense- Benfica: 1-0;Espinho - Belenen-
ses: 2-1; Rio Ave - Guimaraes: 2-
-1;Penafiel -Boavista: 0-0;Salgu-
eiros - Varzim: 1-0;Chaves - Por-
to: 0-1; Elvas -Covilha:5-0; Spor-
tingLissabon - Setubal: 2-0; Ma-
ritimo - Portimonense: 1-1.

De stand:
1. Porto 3153
2. Benfica 3145
3. Sporting Lissabon 3138
4. Boavista 3138
5. Belenenses 3137
6. Setubal 3134
7. Chaves 3132

8. Penafiel 31 32
9. Espinho " 3131
10. Guimaraes 3130
11. Maritimo 3128
12. Academica 31 27
13.Portimonense 3127
14.Farense 3127
15. Braga 31 27
16. Varzim 3125
17. Elvas 3125
18.RioAve
19. Salgueiros 3122
20. Covilha 3118

Dit weekeinde op R&B

Tennis om Kopa
IyoPimentel

WILLEMSTAD— Inhetaf-
gelopen weekeinde werden
er selectie- wedstrijden ge-
speeld om drie spelers aan te
wjjzen voor deelnameaan het
Kopa Iyo Pimentel Internati-
onal tennistoernooi.

Dit toernooi, datop28,29en 30
april op de banen van Rust &
Burgh wordt afgewerkt, heeft
deelnemers uit Bonaire, Costa
Rica, Guatemala, Suriname,
Trinidad & Tobago, de Verenig-
de Statenen Venezuela.

Na een serie selectie-wedstrij-
den plaatsten de volgende spe-
lers zich: Carl Phelipa, Kevin
Jonckheer en Riek Phelipa. De
vierdedeelnemer,William Mau-
Asam, werd uitgeschakeld.

Carl Phelipa won van
Jonckheer (6-2, 3-6, 6-1), Riek
Phelipa (6-4,6-1) en Mau-Asam
(6-4, 6-0). Jonckheer won van
Riek Phelipa (7-5, 7-6) en van
Mau-Asam(7-6,6-1).Riek Pheli-
pa won slechts van Mau-Asam
(6-4,7-6).

Oude tennisglorie
van Curaçao en Aruba
komt in actie

ORANJESTAD — In het
MarlboroTennisparkisin het
komende weekeinde '100
Plus' tennis te zien tussen
Aruba en Curacao.

De wedstrijden worden geor-
ganiseerd door Meiveld Ten-
nisclub en worden op zaterdag,
zondag en maandag gespeeld.
Onder de 'oude' cracks bevinden
zich (voor Curagao) Iyo Pimen-
tel, Kenneth Hennep, Oscar Sa-
las, Ruben Flores, Miguel Pou-
rier, Eugène Testing en (voor
Aruba) Humphrey Hosé, Tawa
Irausquin, Yubi Toppenberg,
Eric d'Arnault enEddyRas.

Waterballet
show

bijhotels
WILLEMSTAD — Baracu-

da's uit Aruba en Makwaku
uit Curacao organiseren een
water ballet-show.

Op 30april zal om20.00uur in
het zwembad van HotelTrupial
Inn een show worden opgevoerd
en op zondag 1 mei om 16.00uur
in hetzwembad van het Princess
Beach Hotel.

De toegangsprijs tot deze wa-
ter ballet-shows is voor volwas-
senenfllO,-envoor kinderenfl5,-

De toeganskaarten zijn ver-
krijgbaarbij OpticaSylvia,Opti-
ca Otrabanda of op het adres El
Grecoweg9,tel.7B22l.

Zaterdag Solo
Trading Race

WILLEMSTAD — Zaterdag
30 april wordt de 'Solo Trading
Race' gezeild. Zeilclub Asiento
roept alle jacht-, open jacht- en
catamaran- zeilers op om deel te
nemen in deze 20,5 mijlsrace.

De start vindtplaatsbij deZee-
verkenners vanaf half tien
(Cruising Class). De finishlijn
ligt voor Watersport- vereniging
JanSofat. Hetrajectopzee speelt
zich af tussen Fuik- en Janthiel-
baai.

Gelegenheid tot inschrijven is
er op woensdag 27 april van ze-
ven uur's avondsin dezeilhaven
Asiento te Brakkeput. Daar zal
tevens de prijsuitreiking
plaatsvinden.

Het inschrijfgeld voor dezera-
ce bedraagt’. 12,50per vaartuig-
Voor meer informatie tel.:
77525.

0-0-0-0-0
VOETBAL/BREDA — Frans
Derksheeft besloten metonmid-
dellijke ingang zijn be-
stuursfunctie bij de eerste divi-
sieclub NAC neer te leggen. Dat
gebeurde na langdurig overleg
met hetvoltallig bestuurvan de
Bredase club. De voetbalvereni-
ging, dienet als Derks geen ver-
dere informatieverstrekte,heeft
nog geen besluit genomen over
de invullingvan devrijgekomen
plaats.

(Reis gerust \met
CTC travel
tel: 616811

gy613200 J

ROTTERDAM -Feijenoord-
coach RINUS ISRAEL ziet het
niet meer zitten na de vierde
achtereenvolgende nederlaag te-
gen Ajax.

De veel geplaagde Israel, zelfoud-Feijenoordspeler, hoopt dat
in het komend seizoen, nu Hans
Kraay benoemd is tot directeur
bijFeijenoord, hetgetijzalkeren
en Feijenoord weer mee kan
draaien aan de top. Veel geld
wordtdaarechternietvoor uitge-
trokken heeft hij inmiddels al
moeten vernemen.

AMIGOL

Een vol-
automatische

ÜIFUJI
camera voor U

Professionele foto's
maken is geen kunst
meer.

20%KORTING
op alle camera's

samsam
Curacao N.V.

Tel.: 611522-611585
___é

ABN Bank
DEELT MEDE:

Op
donderdag 28 april 1988

zullen onze kantoren de gehele dag voor
het publiek

GEOPEND ZIJN
Pietermaai )

) 08.00-16.00 u.
Jojo Correa )
Rio Canario )
RooiCatootje ) 08.30-17.00 u.
Colon )
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Brievengat en omstreken
Volleyball-vereniging
Warwaru vijftien jaar
WILLEMSTAD — De

Sportvereniging Warwarü
viert morgen het derde lus-
trum. Een groep vrienden,
van wie indertijd een groot
gedeelte deel uitmaakte van
de muzikale groep Young
Blood, beslootom te gaan vol-
leyballen in de gymzaal van
de Prof. Dr I.C. van Hou-
teschool.

De eerste leden van devereni-
ging waren Edward enRaimond
Monk, Humphrey en Edwin
Chrichlow, Calio en Gilberto
Vernon,Karel Felida, Edy Gar-
cia, Hosé Smith, Eithel Merceli-
na, Max Elstak, Ramon Ilaria,
Bertil Maria, Roman Sillé, Ed-
son Ersilia en Kenneth Engel-
hardt. Verder hebben Roy Ersi-
lia, Raimond Schmit en Otmar
Hanse ook vooreen korte periode
deel uitgemaakt van de vereni-
ging bij hetprillebegin.

Oorspronkelijk was de club
een buurtvereniging. De vereni-
ging viel onder Buurtcentrum
Brievengat, welk centrum in-
dertijd doorbroeder Salesiusvan
hetGOG beheerd werd. Hij heeft
binnen zijn vermogen zoveel
mogelijk geholpen. De vereni-
ging heeft vanaf het ontstaan
een min of meer onafhankelijke
status gekregen. Bijna los van
hetbuurtcentrum.

Het is Errol Rooi geweest die
in 1973erop heeftaangedrongen
om toch maar mee te gaan doen
met de lokale volleyball- compe-
titie. Hijwas toentrainer/coach.
De uiteindelijke beslissing is op
27 april 1973 gevallen, precies
vijftien jaargeleden. Vandaar

dat de sport- en ontspannings-
vereniging Warwarü deze da-
tum aanhoudt als oprichtings-
datum van de vereniging. Een
vierde plaats, gevolgd door de
kampioenstitel A-klasse en pro-
motie het jaar daarop. Op zich
een prestatie, daar het nimmer
in de volleyball- geschiedenis
van Curagao is voorgekomen,
dateenverenigingin zijntweede
competitiejaar promoveerde.

NIVEAU
Nog steeds is het een buurt-

vereniging. De jeugd-afdelingen
bestaanuitsluitend uitBrieven-
gat- en omgeving- spelers. De
hoofdklasse heeft een ietssoepe-
ler beleid voor wat dit punt be-
treft. Dit in verband met het be-
houden van eenredelijk niveau.

Ofschoon de kampioenstitel
van Curagao ofde Antillen nooit
is behaald, toch zijn deresulta-
ten verdienstelijk. Bijvoorbeeld
tweemaal kampioen A-klasse
:(1974 en 1980), in 1974was Wa-
rawarü team van het jaar. In
1976 werd de trainer van War-
warü,Eithel Mercelina, tot trai-
nervan het jaaruitgeroepen. In
1982werdWarwarü opbasisvan
zijn steun aan Fevoko tot team
vanhetjaaruitgeroepen. In 1981
werd Anthony Pieters, speler
van Warwarü, totspeler van het
jaaruitgeroepen. In 1982 werd
EdsonErsilia,trainer/coach van
Warwarü, tot leidervan het jaar
uitgeroepen. Warwarü heeft ge-
durende zijn vijftien jarenver-
schillendespelers aan de selectie
geleverd.

In de loop derjaren heeft zich
vaak de situatievoorgedaan, dat
dezevereniging de meeste actie-
ve scheidsrechters had in het he-
levolleyball- gebeuren. Opande-
re momenten had de vereniging
leden in het bestuur op jeugd-,

bonds- en Antilliaans niveau.
Gedurende al de afgelopen jaren
heeft deze organisatie nooit het
volleyballen beschouwd als en-
kel en alleen trainen en spelen.
Voor de organisatie blijft de
sport een middel om de leden te
vormen in deruimste zin des
woords.

Dit is één van deredenen ge-
weest, samen met de degelijke
organisatie, dat Toko Zuiker-
tuintje heeft doen besluiten in
zee te gaan metdezeorganisatie,
juist in dit derde lustrumjaar.
Een betere plaats dan de patio
van Zuikertuintje is moeilijk
denkbaar om dit 15-jarig be-
staan te vieren.

NEW YORK- In de Amerikaanse
baseball- competitie

werd gisterenslechtseen duelaf-
gewerkt: Boston Red Sox ver-
sloeg in de American League
Milwaukee Brewers met5-1.

Tweede k.o.-zege in baseball

Royal Scorpions
verplettert Alpha

WILLEMSTAD — Het of-
fensief bijzonder goed op
dreefzijndeRoyal Scorpions/
M&C Bankregistreerde giste-
ravond zyn tweede k.o.- over-
winning in amper vier wed-
strijden. De ploeg die het dit-
maal moest bekopen was
Alphaen welmetdescorevan
12-2. Alpha kreeg reeds in de
Vierde inning de genadeslag
jipenScorpions het presteer-
de om in één klap een 1-1
Btand om te zetten in een 9-1
Voorsprong.

Met de wedstrijd van gistera-
vond, welke dooreen honderdtal
beschouwers werd bijgewoond,
*erd een aanvang gemaakt met
de tweede competitieronde
daarinalleploegen tegen elkaar
jollen uitkomen. Alpha bleek

kansloos tegenhet offensiefster-
*e Scorpions, dat nauwelijks

wedstrijden vijftig honksla-
?en bij elkaar geslagen heeft.Mat is inclusief de veertienJtonkslagen, diehet gisteravond

Alpha lietaantekenen.
, .Zes van die hits waren boyen-

sten meerhonkslagen: twee
peehonkslagen van Lonte Ba-
stin, één tweehonkslag en eenhomerun van Raffy Josepha en

driehonkslag en een home-
van Orlando Nicolina. Jo-**Pha was gisteravondgoedvoor

,ter hits in vier beurten en
techt daarmee zijn slaggemid-
eJde boven de .500 punten met

yCht honkslagen in totaal vijf-
'etibeurten.Hijwordt opditmo-

1pï?*enlïe'overtroefd doorEmi-
van Blue Hawks, die

* acht honkslagen achter zijn

naam heeft staan metechtereen
totaalvan veertien beurten.

Josepha sloeg zijn homerunin
devierde inning enkreeg navol-
ging van Orlando Nicolina. Jo-
sepha produceerde in dezezelfde
inning nog een tweede run met
een honkslag. Starter Cedric
Martha van Alpha kreeg het in
deze slagbeurt zwaar te verdu-
ren. Zes van deachtruns werden
tegen hem gescoord. Hij werd
vervangen doorRodney Seintje,
die op zijn beurt twee punten
toestondvoor eentotaalvan acht
in dezeene inning.

Scorpions scoorde verder een-
maal in dezevende en tweemaal
in de achtste.Debeslissende run
waarmee het verschil op tien
punten gebracht werd, kwam
binnen op een honkslagvan José
Petronilia diemet een honkslag
in het lokale AA-baseball debu-
teerde. Alpha van zijn kant
scoorde eenmaal in de vierde en
eenmaal in de achtste inning.

EINDCIJFERS
De eindcijfers zijn als volgt:

12-14-2 voor Scorpions met als
winnende werper Miguel Marti-
na, diemoeiteloos de gehelerou-
te aflegde, en 2-5-4 voor Alpha
met als verliezende pitcher Ce-
dric Martha. Seintje verving
hem in devierde en wierpverder
departij uit.

Vanavond gaan Sorpesa en
Sta Rosa Indians eikaars
krachten meten. Sorpresa won
afgelopenzondag opverrassende
wijzevan Wild Cati, terwijl Indi-
ansresoluut metAlpha afreken-
de (11-1).

SPORTAGENDA
MALTA AMSTEL

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopend van09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag- en donderdagmorgengesloten.

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

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

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

BASEBALL
(AA-klasse)
20.00 uur Sta Rosa Indians/ Mermen
Speedstick vs Sorpresa - Sentro Deportivo
Korsou.

Vandaag inschrijven
Curaçaose tennis

kampioenschappen

WILLEMSTAD— De Cura-
cao Lawn Tennisbond
(CLTB) organiseert vanaf 3
mei toten met30 junideCura-
caose Senior Kampi-
oenschappen voor het enkel,
dubbel en het Mixed-dubbel
in zowelA-, B- en C-klasse.

Belangstellenden kunnen
zich vandaag bij de kiosk van
Asiento inschrijven. Dit kan ge-
beuren tot 20.00 uur. Het in-
schrijfgeld bedraagtf112,50voor
enkel en AIO,- voor dubbel en
mixed dubbel.

De loting vindt plaats op 27
april en op 3 mei om 18.00 uur
kunnen dewedstrijdschema's te
Mundo Nobo afgehaald worden.
Dan vindttevens deopeningvan
het toernooi plaats. Dit houdt in
dat alle deelnemers in hun ten-
niskleding aanwezig moeten
zijn, daarde kans bestaat datzij
directmoeten spelen.

Dressuurwedstrijden aan
Jongbloedweg groot succes

WILLEMSTAD — Zondag
waren erweerdressuur-wed-
strijden in de Société Hippi-
queCuracao (SHC) aan de
Jongbloedweg.

Deze keer deden er veertig
combinaties mee. Er werd over
hetalgemeenzeer beheerst gere-
den en zelfs de heel kleintjes
(vanaf6 jaar)reden hunproeven

keurig!
De winnaarsvan dezeproeven

waren:
B-proefzonder galop:
1.Rudo Wormgoor op Pele 117
punten, 2.BarbaraPiso opDusty
116, 3. Madeleine Middelkamp
opPele 113,4. Gaby Arts opPele
109, 5. Rashida Aster op Dusty
en Elleke Luursema op Dusty

105,6.BennyWormgooropDus-
ty 98.
81-proef:
1. Sabine Halabi op Maroncito
127 punten, 2. Leslie Salas op
Goldy, Jennifer Chumaceiro op
Speedy, JenniferKusters opLa-
dy 119,3. IsabelKnegtel opPele
118,4. Paco Sanchez op Speedy,
Louise De Kruif op Speedy 117.
82-proef:
1. SjoerdKuipers op MamieBlue
139punten, 2. Lizanne Brandao
opRio 137, 3. Erica Romer op
Chipao 130, 4. Caren Salas op
Goldy 129.
Ll-proef:
1. Mariene Brandao op Rio 149,
2. Loekie Hagens op Chipao en
Anouk Smaal opFaustico 139.

De SHC houdt in de zomerva-
kantie een ruiterkamp voor
kinderen en volwassenen in de
volgende leeftijdsgroepen:
kinderen 7-11 jaar,kinderen 12
jaaren ouder en voor volwas-
senen.

Er staan veel activiteiten op
het programma voor dit ruiter-
kamp, zowel op paarden als op
ponies enzowel in de manege als
er buiten.

Voor meer informatie kan
men even langsgaan bij de SHC,
Jongbloedweg 50 of tel.: 79160
bellen envragen naarRob Tol of
Mariene Brandao.

* SABINEHALABIopMaronci-
to. Goed voor deeersteprijs bij de
B-l proef.

* MADELEINE MIDDEL-
KAMP verbaasde iedereen. Het
was deeerstekeer, dat dezes-ja-

rige meedeed aan wedstrijden en
meteen had zij succes: de derde
prijsbij deB-proefzondergalop.

JENNIFERKUSTERS opLady.
Zij behaalde de tweede prijs

bij deB-l proef.
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MNiSH.
Voor een schoon en hygiënisch toilet.

" Vanish Solid Automatic

" Vanish Blue Automatic

" Vanish Drop Ins

lp i
i| yL) Overwegingen. |
If!//) 30 April 1988 - Onze Nationale Feestdag en ver-
f \ jaardagvan H.M. Koningin Juliana.
F/r 1 Mei en 2 Mei dagenvan de ARBEID.
IK Allemaal geluk gewenstbeste mensen!|i We willen U allemaal gelukkig zien:

[SPECIALS
Il'/L^N^ Emmer gekruide
Iffl*»*! Porkchop 14,90
Ij ■^wN^'V Emmer gekruide
&"f%**% Spareribs 12.50 !
L <_t ____%■ Emmer gekruide_i I*^ Biefstuk 23-00 I
(IL 1?i ĉ '^ Emmer gekruide
W %w^ Drumsticks 10.50 ]
fo^i I
3 > **"*.# Hollandse Aardappels 2.95 I

Ir? fiK) jLßomeinseSla 2.75

/| j 0H) * ZwarteDruiven 4.50

'f\ f if^'J"Tangerines 3.15

'if " I
ï^ "Beatrix" Tulband 5.95 !

Ik 4®s"%.il ?«***! "oranie" Taart 16.00
f #^S%*SJSJ^ "Koninginnerol 6.75

ff Beauty Dream !FW^ CreamDeo 7-25

fi Beauty Dream
__ ÏS»*^ Splash Cologne 9.85
Ê
1 BeaUtyDream
m tj^jjö? Foam Bad Karaf (KI.) 10.80
I _j_y,,,yi, __. _.L W^_\s% Beauty Dream

ft *MfiSp*^ Foam Bad Karaf (Gr.) 17.55

I <5>I Toko \=/uikertuintje
j'j de Grutter van altijd vers!!

\£j—jTj^T "FUNDACIDN CODPERACIDN PERU CURACAD" \\jL~j__\jW

CUfiflCflO/Cfifilßß€flN «■ Q^
HOTÉIIcfISINO \________M,_§_! PRESENT

_______________
"THEIjMKA'S FOLKLORIC GROUP" "TOPOS JUNTOS"

hhb&SBSnBS&b»

■ :■■'

WITH THE ORIGINAL MUSIC AND INSTRUMENTS FROM THE ANDES.
THURSDAY28,AND FRIDAY 29AT9.3G P.M. INTHE CURACAO CARIB-

g^ bean Hotel (Willemstad Room) _
1^ Entrance: NA/ls. 2D.DO (mcl. 1 free drink, courtesy from/>^ CURACADCARIBBEANHQTELANDICDCACOLAFROMCURA- >"Vfrl~LJAO bottling co. _{ $)AF^nWjL Reservations: Tel.: 625000 ext. 6012/11. /Qt?
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WILLEMSTAD-De muziekformatie
DobleR(SSS) zal ter ge-

le genheid van moederdag op 8
mei in het Holiday Beach Hotel
een gevarieerd programma
brengen. Artiesten als Mafalda
Minguel, Imelda Valerianus,
JuanchoiChucki, dansgroep Vi-
vienne Frans en vele anderen
zullen op deze dag ook een pre-
sentatieverzorgen.

Informatie
dagen

WILLEMSTAD—Deafdeling
crediet coöperatie van de CFW,
Spar Un Yuda Otro, houdt in de
maand mei een aantal voor-
lichtings-avonden. In het ge-
bouw van de SSK zullen op de
woensdagen 4, 11 18 en 25 mei
steeds vanaf zes tot acht uur 's
avonds de volgende onderwer-
penaan de orde komen: beginse-
len vaneen coöperatie, structuur
en beleid van de crediet coöpera-
tie (SUYO- CFW). Voor meer in-
formatie over de voorlichtings-
avondenkan men terecht bij het
kantoor van decoöperatie in het
gebouw van de SSK aan de
Schouwburgweg44ofbellen met
nummer (3)70766.

26.000 gulden
Crash Program
Plantmechanics

WILLEMSTAD— Minister
Marco deCastro, vanHandel,
Industrie en Werkgelegen-
heid, heeft aan Valerian en
Walroud van Feffyk een che-
que van 27.600 gulden over-
handigd. Dit bedrag moet
personeelsleden in staat stel-
len deel te nemen aan het
'Crash Program Plantmecha-
nics'. Feffyk, een educatieve
stichtingvoor devormingvan
beroepen enbekwaamheden,
had daartoe bij het departe-
ment van Handel, Industrie
en Werkgelegenheid een ver-
zoek ingediend. Bij de over-
handigingvan decheque wa-
ren ook drs. K. Abraham, R.
Sorton en J.Romero van het
'Training Grants Committee'
aanwezig.

In een persbericht van deRe-
gerings- voorlichtingsdienst
wordt vermeld, dat de cursus ge-
financierd wordt uit het 'Trai-
ning Grants Scheme', dat be-
heerd wordt door het departe-
ment van Handel, Industrie en
Werkgelegenheid. De coördina-
tie is in handen van Feffyk. De
cursusduur isvijfweken. De cur-
susleidersrekenen op deelname
van 91 personen. Hetcertificaat
datnaafloopvan decursuswordt
uitgereikt, geeft de deelnemers
toestemming om op het terrein
van deraffinaderij Isla N.V. te
werken aan de 'cat-cracker'. Op
deze wijze blijven de werkne-
mers van nieuwe werkplaatsen
verzekerd. Totzover de Rege-
rings- voorlichtingsdienst.

1 mei viering
WILLEMSTAD — De over-

koepelende vakbonden Kamara
Sindikal en SSK vieren zondag
de Dag van de Arbeid. Daartoe
wordt op het Wilhelminaplein
een religieuze en culturele bij-
eenkomst gehouden. Om 9.30
uur 's morgens wordt de bijeen-
komst geopend met een oecume-
nische dienst. Vervolgens zullen
deminister van Arbeiden Socia-
le Zaken, Winston Lourens, en
de voorzitter van de Bond van
Werklozen, Rodriguez, een toe-
spraak houden. Tevens zullen op
het plein culturele shows ge-
bracht worden. Vanaf 13.00 uur
zal detraditionele vieringvan de
Dagvan deArbeidwordenvoort-
gezetin het SSK- gebouw.

PIJN
De tijden van het moment,

door velen als duister en ge-
vaarlijk ervaren, ziet Dada
optimistisch: 'De wereld
maakt wel grote spanningen
mee, maarzie het liever als de
barenspijn van de mensheid,
dievoorafgaataan denieuwe
tijd. Jezus' woorden waren
toch dat de Nieuwe tijd gep-
aard zou gaan met vuur, en
niet met water? Weinigen
zien in, dat dit feitelijk het
ochtendgloren is. In het uur

van dedageraadis de duister-
nishet grootst...

In hetzelfde licht zietDada
Vaswaniook defrustratie, die
vooral de kop opsteekt. De
oorzaak is zijn inziens niets
anders dan eenzaamheid. Als
men zich eenmaal realiseert,
dat het Goddelijke altijd
naast onsstaat, dan is defrus-
tratie teniet gedaan.

'Sommigen zijn gelukkig,
waarom jijniet?' is danook de
titelvan Dada's lezing,—he-
laas foutief afgedrukt op de
announces — vanavond in
C.P.A. Hij voegt hieraan toe,
datdemens zelfzijn gevange-
niscelveroorzaakt.

Isla-vlam
WILLEMSTAD - De

laatste dagen is geconsta-
teerd datbij de Isla een grote
vlam brandt, die veel rook-
overlast veroorzaakt.
WoordvoerderNiels de Paula
van deIslaverklaarde desge-
vraagd, dat deze vlam te ma-
ken heeft met het opstarten
van de catcracker. Deze was
gedurende een aantal weken
buiten werking gesteld van-
wege een grote revisiebeurt.
De werkzaamheden aan de
catcracker zijn inmiddels
achterderug.

VolgensDePaula ismennu
begonnen met deopstart- pro-
cedure van decatcracker.Dit
gaat gepaard met nogal wat
rook- ontwikkeling. Hij ver-
wacht echter dat binnen een
aantal dagen de hinderlijke
rook die de catcracker nu af-
geeft vanzelf minder zal
worden.

Haven Curaçao
wordt drukker

WILLEMSTAD — Het wordt
weer drukker in de Curacaose
haven. Zo blijkt uit het statis-
tische overzicht van 1987, dat
door de Curagao Ports Authori-
ty, CPA, is uitgegeven.

Het vorig jaar werd 390580
BRT behandeld; het jaar daar-
voor 343997 BRT. De doorvoer
nam toe van 17462 BRT tot
21205 BRT. De topjaren 1981en
1982 worden nog niet gehaald,
maar de haven is op de goede
weg.

Deze tendens is ook waar-
neembaar wat containers be-
treft, evenalsbij debunker- acti-
viteiten, zowel voor olie als voor
water.

Vorigjaarbezochten 193crui-
se- schepen Curasao, twee meer
dan in het jaar daarvoor. Toch
liep het aantalpassagiersterug:
van 125905 tot 107027. Dat ligt
aan het lagere aantal passagiers
Eer schip: 554 in 1987 en 659 in

et voorgaande jaar.

Aanhoudingen
WILLEMSTAD—TeMontag-

newerd deman G.P.van 21 jaar
aangehoudenwegensmishande-
ling met een wapen. P. is voor
verder onderzoek overgegeven
aan derecherche.

Aanrijdingen
WILLEMSTAD — Gisteren

vonden er tien aanrijdingen
plaats met een totale materiële
schade van 8700 gulden.

DADA VASWANI: boodschap van
eenvoud, dienstbaarheid, liefde

WILLEMSTAD—'Ik geloof,dat devogels, devissenen de
overige dieren spoedigervaren zullenwordenalsKinderen
Gods; als de jongerebroeders van ons, mensen. Dit is wel-
licht voor u moeilijk te accepteren, maar het is onze ver-
antwoordelijkheid, dieonsgebiedt, voorhentezórgen—en
ze te beschermen tegen hetwrede slagersmes... Zo is Liefde
een groeiend proces. Dada Vaswani is even stil, alsof hij
luistert. Nederig als hij is, zit hij op de vloer, in het Hindi-
Centrum aan de Argusweg. Dada (een titel, die 'Oudere
Broer' betekent) beantwoordt in eenvoudige beantwoor-
ding de vragen, die wij welgemeend, maar onkundig van
zijn leer, op hem afvuren.

'De wereld is mijnvaderland,
en weldoen is mijn geloof,
zegt hij eenvoudig. Hij
spreekt van Dienstbaarheid,
gebaseerd op Liefde. In de
eerste plaats voor God, en
daarna voor hen die hij kent
als de lijdende kinderen van
God. 'In detijden, dievoor ons
liggen, zal het sleutelwoord
'dienstbaarheid' zijn, waar
het in de afgelopen periode
'macht' is.

Dada Vaswani heeft dat
weldoen voorbeeldig in prak-
tijk gebracht. Als briljante
student bezat hij al zeer jong
de titel 'Master ofPhysics'.
Toen hij als Principal fun-
geerde, van de St.Mira Girl's
College (in India doorhemzelf
opgericht) hadhijeenzorgelo-
ze toekomstvoor zich. Hij pre-
fereerde echter, als 'Sadhu'
door het leven te gaan — af-
stand doen van al zijn bezit.
Deze uiterst vriendelijke Da-
da, die het midden houdttus-
sen MahatmaGandhi, en Mo-
therTheresa, reist sinds 1966
als 'Spiritua' Guide' dewereld
rond. Momenteel doet hij —op wereldtournee — Curasao
aan.

DENKKRACHT
'Ieder mens draagt in zich

een enorme schep-
pingskracht' zegt Dada —hy
wordt liever dienaar, dan
meestergenoemd —.'Hetver-
beteren van degedachten- vi-
braties inhet algemeen, biedt
geweldige mogelijkheden.
Heel het leven speelt zich af
om gedachten, die daden
voorafgaan. Herhaalde da-
den vormen gewoonten,
waaruit het karakter ge-
vormdwordt.Enhetkarakter
maakt de loop van ons leven
uit'.

Dada verkondigt overtui-
gend, dat door ons ge-
meenschappelijk gedachten-
patroon teverbeteren, wij ge-
zamenlijk een fraaiere toe-
komst vóór ónshebben. Want
iedere gedachtekomt ooit te-
rug bij zijnbron.

Derhalve gelooft hij ook
stellig in een wereld zonder
oorlog. 'De wereld toestand is
afhankelijk van detijdsgeest'
borduurt hij op hetvoorgaan-

de voort. 'Wij moeten zelf het
hele patroon wijzigen.

'De mens moet zich overge-
ven aan God's wil' zegt Dada
Vaswani bedachtzaam, als
wij depromiscuïteit ter spra-
ke brengen. 'Geboorte- beper-
king is slechts dan ver-
antwoord, als het voortkomt
uit zelfbeheersing. Deze on-
gelooflijke scheppings- drang
is niet bedoeld, om plezier
mee te maken. De keuze is
aan demens zelf—kies maar
voor de engelachtige of voor
de demonische krachten om
ons heen...' Hij noemt in deze
context ookde—vergeeflijke— menselijke onwetendheid
(ignorance). 'God's wil werkt
echter dóór, tervoorbereiding
van de wereld van Morgen.
Is het mogelijk, weerstand te
bieden, aan dezeongelooflijke
scheppingsdrang?.

Dada: 'De grootste Mees-
ters moesten deze lagere
krachten bevechten.

KINDEREN
Heeft U, Dada Vaswanir een
boodschap voor de lijdende
kinderen?

'Die boodschap — voor zo-
ver ik geacht word een
boodschap te kunnen geven,
zegt Dada nederig — bestaat
uit 4 woorden: "Keerterug tot
God!" In deeerste plaatskun-
nen zij dagelijks eenkorte pe-
riode van stilte in acht ne-
men; de dagelijkse afspraak
met God. "Ik zal mijn dage-
lijkse afspraak niet verge-
ten", en liefst doenopdezelfde
tijd, en dezelfde plaats.

'In de tweede plaats zijn
daar mijn verplichtingen,
wat diedanookzijn. Ik doedie
verplichtingen als offerande
aan God. En ik moet dat doen
uit Liefde, niet voor het sala-
ris. Slechts: "Heer, dit is mijn
offerande voor U".

Het geeft niet, wat ik doe,
het gaatom demanierwaarop
ik het doe: eerlijk, trouw, be-
wust. En danzijn demogelijk-
heden voor destraatveger ge-
lijk aan die van de burge-
meester— als hij dezelfdebe-
ginselen eerbiedigt!' Dada
memoreert president Gar-
field van de VS, wie voor de
voeten geworpenwerd, dathij
voor zijn verkiezing schoen-
lapperwas. "..maarik schoen-
lapte met nujn hart"en datis
waar het om gaat.

In de derde plaats moet ik
me dagelijks van mijzelf los-
maken, en vreugde en troost
brengen, waar datnodig is...'

Werkend vanuit het princi-
pevan deVrije Wil, geeftDa-
daons hetvolgende mee: 'Als
ik het leven van een mede-
mens zou willen veranderen,
moet ik dat doen door de te-
derheidvanmijneigen wezen
tenvoorbeeld testellen.Dit in
de eerste plaats, en boven-
dien... door voor hem te
bidden.
Dada, bestaat dekans nog, op
een vredevolle overleving?.

Dada kijkt even naar de
grond, alsofhij naar iets luis-
tert. 'Die éne schrikbarende
mogelijkheid is voor ons mo-
menteel veel duidelijker
zichtbaar, veel overweldigen-
der,dandeandere.Echter:De
machten van hetLicht— nog
niet manifest- verzamele 1'
zich. Zodra de tijdryp is, zy
len ze tastbaar zijn. Dan is °f
tijdvan deRevolutie derlic'"
deaangebroken.

VanavondhoudtDadaVasj
wanieenlezing inCentroKFi
Arte. Aanvang: 19.45uitf"
toegang is gratis. __—

+ EVERGREEN
Round the World

reliable and most frequent
full container service

DEPARTURES ARRIVALS

__.' nil'*Mimi______________________________________________________________
i ——— — ——^—" ~—~ ~~--~—

E. GROWTH 0181 16/ 4 20/ 4 22/ 4 24/ 4 27/ 4 29/ 4 2/5 13/05 22/ 5 117 5/ 6

E.GRAND OIB2 23/ 4 27/ 4 29/ 4 1/5 4/5 6/5 9/ 5 20/ 5 29/05 117 5/6

E. GIFTED 0183 t_ 6/5 7/5 9/5 11/ 5 13/ 5 16/ 5 27/ 5 5/6 118 17/ 6

E. GLAMOUR 0184 7/ 5 11/ 5 13/ 5 15/ 5 18/ 5 20/ 5 23/ 5 3/6 12/ 6 118 17/ 6
E. GENERAL 0185 14/ 5 18/ 5 20/ 5 22/ 5 25/ 5 27/ 5 30/ 5 10/ 6 19/ 6 119 29/6
E.GLOBEOIB6 21/ 5 25/ 5 27/ 5 29/ 5 1/6 3/6 6/6 17/ 6 26/ 6 119 29/ 6

*- V,l |. I I if . * *■ * * 1.1

(*Also connecting with Evergreen's N.E. Asia and Persian Gulf - Bombay Feeder Services calling
Yokohama, Nagoya,Kobe, Bangkok, Manila, Jakarta,PortKelang, Penang,Cebu, Dubai, Oammam,
Kuwait, Bahrein, Bombay and Pakistan).

DEPARTURES ARRIVALS

EUROPE/ lllllljllljils lihkJili__riif*fitiHi
E.GARDENOI79 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 15/ 5 16/ 5 18/ 5 20/ 5 116 24/ 5
E. GIVEN0180 8/5 9/5 10/ 5 12/ 5 13/ 5 21/ 5 23/ 5 24/ 5 26/ 5 117 5/6
E. GOING 0181 16/ 5 18/ 5 19/ 5 20/ 5 21/ 5 30/ 5 31/ 5 2/6 5/6 118 17/ 6
E.LOADINGOIB2 21/ 5 23/ 5 24/ 5 25/ 5 26/ 5 5/6 6/6 8/6 11/ 6 118 17/ 6
E.GRACEOIB3 28/ 5 30/ 5 31/ 5 1/6 2/6 11/ 6 12/ 6 14/ 6 17/ 6 119 29/6

(*Also connecting with Evergreen's West Med. Sea Feeder Services calling Valencia/Leghorn/
Genoa/Fos).

DEPARTURES (Now sailing every 12 days) ARRIVALS

CR»»/ lilihiihI I§l
U.S.GULF 8/£ £/§' $ §
EVERBRIDGEOIIS 15/ 5 16/ 5 19/ 5 21/ 5 22/5 24/ 5
EVERBRIDGEOII6 27/ 5 28/ 5 31/ 5 2/6 3/6 5/ 6

EVERBRIDGEOII7 8/ 6 9/ 6 12/ 6 14/ 6 15/ 6 17/ 6

EVERBRIDGE 0118 20/ 6 21/ 6 24/ 6 26/ 6 27/ 6 29/ 6

EVERBRIDGEOII9 2/ 7 3/7 5/7 8/7 9/7 11/ 7

EVERBRIDGE 0120 14/ 7 15/ 7 18/ 7 20/ 7 21/ 7 23/ 7

('Export cargo to Jamaica, P. Rico, Dom. Rep., Costa Rica, Panama and all destinationsF. East,
U.S.A., Europe, Middle andNear East being accepted).

AGENTS: DAMMERS & VAN DER HEIDE -Phone: 370600
Dammers& van der Heide-Bldg.Rooi Catootje

Schedule subject to change withoutprevious notice.
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er een fdmweek worden georga-
niseerd.

Foto vlnr: Anita Boisnier, se-
cretaresse van deAlliance Fran-
gaise, Jean- Claude Dineau van
de Franse Ambassade in Cara-
cas, gedeputeerde Angel
Salsbach en Josephine Sweers,
voorzitster van deAllianceFran-
gaise.

py V^
1 H& la» a Hrnarilla >

HEüI 100 YEARS,

JJöSu Moederdag Aanbieding
Bij aankoop von ’15.25.00ofmeer inonze zaakte Punda, ontvangtU
een

v grotefles eau detoilette (100 ml.) >
■/"lyan een gerenomeerd merk geheel gratis. JJI

Desfile di modo:
BALENTE BUNITA iKONTENTU ]

VM Stichting Jeugdzorg a organise vn desfile dimodokupanai
yK> asesoriomasha bunita di:

f) èttlmu &mw& \)/ Van Engelenweg 10
c>g Tel.:77139

fl__) grandioso desfile aki lo tumo lugó denBallroom di Hotel
fly Caribbean, djabiernè, 29 di aprel, 8.00 p.m.
02 C-ntrada ta ’1.25.00. Por kumpra karchi na:
cff Boekhandel van Dorp na PromenadeG ) Boekhandel €ddine na Schottegatweg
V/ Balente Bunita, Van 6ngelenuieg 10
(Co n v°rios premio i sorpresa j
v&\ AAodelonan lo kano kv grasia, orguuo i plaser.
öfej Bin pa bo gosa i alabes kontribui pa uuda nos hóbennan! ;

WILLEMSTAD-DeAlliance
Frangaise organiseerde van 22
tot en met 24 april een ten-
toonstellingoverate hedendaagse
danskunst in Frankrijk. Deze
tentoonstelling werd gehouden
in de VIP- room van hetPlaza
Hotel.

De tentoonstelling werd vrij-
daggeopend door de gedeputeer-
de van Onderwijs en Cultuur,
Angel Salsbach. Hij onder-
streepte in zijn toespraak het be-
lang van het kennisnemen van
andere culturen.

De tentoonstelling werd moge-
lijk gemaakt door medewerking
van deFranse ambassade in Ca-
racas, de dienst Culturele zaken
van het eilandgebied, het Cura-
gaoPlaza Hotel, Banco Latino,
Polytronica en Hagemeyer.

De tentoonstelling bestond uit
een 20-tal panelen metfoto's en
beschrijvingen van hedendaagse
balletten, terwijler ook 3panelen
waren gereserveerd voor de Cu-
ragaose dansscholen. Behalve de
foto's waren ervideo- beelden die
op drie toestellen werden ver-
toond.Alsextra attractiekonmen
in de Oranje Room nog een
filmvoorstelling bijwonen van
Highlights uit moderne bal-
letten.

De tentoonstelling is goed be-
zocht en de organisatorenkijken
terug opeen succesvolleprimeur.
De AllianceFrangaise hoopt met
deze culturele activiteiten een
grotere groep van hetpubliek te
bereiken. In mei aanstaande zal
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Salsbach over wantoestanden:
Directie van Willem Hoyerschool

mede verantwoordelijk
. WILLEMSTAD—De direc-

«e van de Willem Hoyer
ETAO is deelszelfschuld aande slechtesituatie dieer op deschool heerst. Dat is de me-
tting van gedeputeerde van
Onderwijs Angel Salsbach.
Ve gedeputeerde stelde totojn spijt vast dat de actie diede leraren en leerlingen van
die school afgelopen donder-dag hielden "van weinig edu-
catieve en pedagogische

betuigde".
Salsbachzeidat deoverheid op

*8 september, na het bekend
Worden van dewantoestanden in
jjeWillem Hoyer school een wer-korder heeft gegeven aan Fun-
dashonKas Popular om deschool
°P te lappen.

"De school staatop de nomina-
le om compleet gerenoveerd te
worden." aldusSalsbach. "Daar-voor moeten de leerlingen eerst

WlLLEMSTAD—Donder-
dagmiddagzullen de directie
van de Willem Hoyer School,
leden van de ouder- commis-
sieen deSitek met degedepu-
teerde van Onderwijs A.
Salsbach een onderhoud heb-
ben over derestauratie-
werkzaamheden die verricht
moeten worden op de Hoyer
School. Over enkele te ver-
richten verbeteringenzijn de
schooldirectie en het Be-
stuurscollege het nog niet
eens.

ondergebracht wordenin andere
gebouwen. Dit moet volgend
schooljaargebeuren. Om de situ-
atie althans voor dit schooljaar
noghoudbaar temakenzijner in
september, januarien februari
opdrachten gegeven aan Fun-
dashonKas Popular, diehet her-
stel van dit soort gebouwen op

zich neemt. De stichting be-
steedt in zon geval het werk uit
aan een aannemer".

Enkele werkzaamheden van
de loodgieter zijn inderdaad blij-
ven liggen, zo zei de gedeputeer-
de. Adjunct- directeur van de
school Ridderplaat zette deson-
danks zijn handtekening onder
de werkopdracht en de betrok-
ken instanties gingen er aldus
vanuit dat dereparaties gedaan
waren, aldus Salsbach. Het Be-
stuurscollege noch het school-
bestuur isdoor de directievan de
Willem Hoyer school benaderd
nadat de aannemer volgens hem
de opdracht had voltooid. Vol-
gens Salsbach is de schooldirec-
tie indirect mede verantwoorde-
lijk c.at het opknappen nog niet
volledig is geschied. Als diezich
aan de spelregels had gehouden
enFKP ofhet schoolbestuurcor-
rect op de hoogte had gehouden
van de reparatie- werkzaamhe-
dendanhadhetvolgenshemniet
zo ver hoeven tekomen.
Dat de situatie alarmerend

was, is het Bestuurscollege be-
kend. Maar dat zij keer op keer
door de schooldirectie is bena-
derd, is pertinent niethet geval,
zei degedeputeerde."Wij hebben
vanaf het begin stappen onder-
nomen om de slechte toestand te
verbeteren."

Zoveelste muiterij in
Braziliaanse gevangenis
Gijzeling ten einde in
gevangenis-boerderij

BELO HORIZONTE — Een
gevangenis-muiterij inBrazi-he waarbij 28 werknemers
v?n een boerderij- gevange-ns bij Belo Horizontewerden
gegijzeld door 22 opstandigegevangenen is zonder bloed-vergieten ten einde gekomen
jjadater vyftig uur was on-
derhandeld. De muiters eis-Jenondermeer vier vluchtau-Jjj's en op de vlucht begelei-
JJUigvan een tv- ploeg. De lei-
'"ög bij deze actie had een

die wegens verkrachtin-gentotruim driehonderd jaar
*asveroordeeld.. Onder de gijzelaars bevinden:Zlch twee vrouwen die in ver-
achting zijn. Meteen al na de
Syzeling werd een sexegenoot
Mjgelaten gezienhet feit datzij
ltl positie was. De gijzelaars zijn
jjtensendieondermeerin dekeu-een werkzaam zijn maar ook op
!* zieken- afdelingen ookzijner
."^wakersonder. Demilitairepo-
rtie maakte een en ander be-kend. De opstand was begonnen
'"en werd meegedeelddat de ge-
hangenen die later gingen mui-
tennaareen zwaarderbewaakte
gevangenis zouden worden over-
gebracht, welke gevangenis ove-
Jgens nog in gebruik moet wor-
den genomen. Het einde van de
Ruiterij werd bekend gemaakt
*j°°r de minister van veiligheid
l an de deelstaatMinas Gerais.

LICHTREGIME
i De gevangenis- boerderij wei-
Jeeen lichtregime kent ligt op
J^irn 460 km ten noordwesten
'anRio de Janeiro. De muiters

Rebben debeschikking over mes-
ten en zekerook overeen pistool.?un leider is Ivan Marquez dej^iza die 302 jaar gevangenis-
£*afuitzit. Volgens APzittener
r 1 deze gevangenis mensen op-
sloten die veroordeeld zijn
°or berovingen, verkrachtin-gen moorden.
"e muiters hebben hun drei-

omeen met alcohol over-

ParlementEcuador
teltonderzoek in

lrugszaakin
QUITO—Devoorzitter van
j ' Uit één kamer bestaande
jo

uadoraanse parlement,
ij.

r ge Zavala, heefteenparle-
k onderzoek aange-
ih 5?%dnaar dedrugshandel
7'tland.
_z a sPrak dehoop uit datde

tje°er.ing in dit geval geen hin-
ga fissen zal opwerpen. Het
n^r namelijk om een zaak van
jJijoriaalbelang, zo meent de

praeses. Het onder-
deï.. omt naar aanlei^nS van
df ' bekend worden dat een
Wjp". bende is aangehouden
vje *e in anderhalfjaartijd voor
tjfj'pUizend kilococainevia Ma-
af^ °P deEuropese markt heeftBtjj *" De uit veertienman be-
W^de bende zou contacten
hl \ Sehad met het Kartel
t^a Medellin dat tekent voor
iftv 8 procent van de cocaine--onserser5er in de Verenigde Staten.
t\ye 6£ de aangehoudenen zijn
4ane^°lombianen en één Peru-Uitp^e cocaine werd betrokken
Wo^c-mbiawaarhetspul al be-

Kt was.

W YORK - De Veilig-
°ver. a,fdsprakzijnveroordelinguite agressietegenTunesiëbijde
W l*BopAbuJihad".Met 14 stem-
ö* Vgerd deresolutie aangenomen.

°nt^e^en van stemming
|>W Werdgezinspeeldopmogelijke
at Isr fen derRaad- T^esie«*£*aelachter de aanslagzat.

*****

goten gijzelaar in brand te ste-
ken nietuitgevoerd. Zijwillenop
hunvlucht zes gijzelaarsmeene-
men. Ondertussen wordt er na-
menseen delegatie van drie mui-
ters gesproken met de leiding
van de gevangenis en met een
functionaris van het ministerie
van Justitievan de deelstaat en
met de plaatselijke politie- chef.
Er wordt weinig losgelaten over
het verloop van de onderhande-
lingen.

GEWOONVERSCHIJNSEL
Muiterijen beginnen langza-
merhand een gewoon verschijn-
sel te worden in devaak overbe-
volkteBraziliaanse gevangenis-
sen.Er wordt daarominBrazilië
zelf niet zoveel aandacht meer
aan besteed. Bij menigemuiterij
werd de gevangenisbestormd en
vielen er doden. In de gevange-
nis-boerderijvanBelo Horizonte
zijn bijnatweehonderd gevange-
nen opgesloten. Onder de gijze-
laars bevindenzichvijfvrouwen.

Wandelmars
WILLEMSTAD — Aanstaan-

de vrijdag organiseert de ouder-
commissie van St Margaretha-
school een wandelmars over 10
kilometer. De tocht begint om
achtuur's avondsbijhetSeaqua-
rium en eindigt op de St Marga-
retha- school. De wandeltocht is
bedoeld als fundraising voor de
school- bibliotheek. De inschrij-
vingvoor volwassenen kost tien
guldenen voor kinderen vijfgul-
den. Na dewandelmars is er een
barbequeop de school. Voor meer
informatie kan men terecht bij
V. Boelijn (tel 613561) of R.
Vinck (tel 614228).

Voetbalwedstrijd
WILLEMSTAD—Donderdag

28 april om half drie 's middags
zal er op het veld van Rust en
Burgh een 'internationale' voet-
bal wedstrijd gespeeld worden
tussen de bemannings- leden
van de schepen Royal Princess
en Canberra. Het evenement
wordt georganiseerd door het
Toeristenbureau in samenwer-
kingmet Sedreko.

Aanrijdingen
WILLEMSTAD—Inhet afge-

lopen weekeinde kreeg de ver-
keerspolitie 24 aanrijdingen te
verwerken. Eén verkeers- dode,
drie zwaargewonden en drie
licht gewonden waren er te be-
treuren. De matriële schade be-
droeg58.100 gulden.

De verkeersrecherche vraagt
om medewerking bij het opspo-
ren van drie personen auto's die
voor joy- riding gebruikt zijn.
Hetgaatom de auto'smetdeken-
tekens; D 52-46, H69-52enH 75-
-42. Voor eventuele informatie
kan men bellen met 44444.

Nieuw bestuur
Hubentud ’70

WILLEMSTAD — De
stichting Hubentut '70 heeft al
enige tijd geleden een nieuw be-
stuur gekozen dat nu al tal van
activiteiten heeft georgani-
seerd. Het nieuwe bestuur van
Hunbentut '70 ziet er als volgt
uit: H. Soliano (voorzitter), L.
Schoobaar (secretaris), C. Has-
selmeijer (tweede secretaris), R.
Alvares (penningmeester), K.
Allee, U. Capello en R. Almént
(commissarissen). Het contacta-
dres van Hubentut '70 is Pen-
straat 55 (tel.: 55170).

ONVERANTWOORD
Salsbachzeihetbegrijpelijk te

vinden dat de lerarenen leerlin-
gen een actie hieldenom de aan-
dacht op hun school te vestigen.
De vraag of deze actie ge-
rechtvaardigd was, wildehij bui-
ten beschouwing laten. "Maar
alseropeen schoolmet spandoe-
ken wordt gedemonstreerd
waarop staat; 'Als de school niet
opgeknapt wordt dan verbran-
den wij die', dan vraag ik mij af
waar de schooldirectiemee bezig
is. Dat is onverantwoord. Maak
je een kind met dit soort leuzen
maatschappij- bewust?"

"Fundashon Kas Popular is
gistermiddag direct begonnen
met de werkzaamheden die zijn
blijven liggen, afte maken. Nog-
maals, de school staat op de no-
minatie om compleet gereno-
veerd te worden. Het volgend
schooljaar zal daar geen onder-
wijs gegeven worden. Van onze
kant is al in hetbegin- stadium
gereageerd op de defecten maar
zonder de hulp van de schooldi-
rectie kunnen wij geen gedegen
controle uitoefenenophet al dan
niet uitvoeren van opdrachten
diedoorons gegeven zijn."

Voorderesterende dagenvan
dit schooljaar zal Fundashon
Kas Popular de hekwerken ver-
vangen omongenode nachtelijke
bezoekers te weren. De toiletten
zullen ook gerepareerdworden.

Antilliaanse
film wint prijs

WILLEMSTAD—De Antil-
liaanse film 'Almacitadi De-
sOlato' van de filmmakers
Norman de Palm en Felix de
Rooy heeft op het zestiende
Internationale Filmfestival
van Malaga in Spanje de der-
de prys gewonnen. Twee Ar-
gentijnse regisseurs hebben
voor Spaanstalige films res-
pectievelijk goudenzilver ge-
wonnen.
Hoofdrol-speelsterMarianRolle
heeft deprijs in ontvangst geno-
men. De film 'Almasita diDeso-
lato' is in 1985 geproduceerd
door Cosmic Illusion Producti-
ons in Curasao en Amsterdam.
De film is gemaakt in het Papia-
mentu. Hetscript is opeen Antil-
liaanselegende gebaseerd.

In 1986 heeft de film al een
groot aantal onderscheidingen
gekregen,ondermeervan deAn-
tilliaanse regering. Het volgen-
de filmfestival, waar de film zal
worden vertoond, wordt gehou-
denin Guadeloupe.

40-jaar Israël

The Tel-Aviv
String Quartet

WILLEMSTAD — Ter gele-
genheid van het 40- jarigbe-
staan van de onafhankelijke
staat Israèel gaf het Tel-Aviv
String Quartet zaterdag een
concert in Centro Pro Arte.
Het quartet dat in 1952 is op-
gericht, bestaat momenteel
uit Chaim Traub (eerste vio-
list), Lazar Shister (tweede vi-
olist), Daniel Benyamini (vio-
la) en Usi Wiesel (violoncel).

Voor deuitvoering van het
concert hield de Israëlische
consul op Curacao, dr. Paul
Ackerman, een toespraak
over de technische samen-
werking tussen Israel en de
Nederlandse Antillen.

Als voorbeeld van de
technische samenwerking tus-
sen beide landen noemde de con-
sul de bouw van verschillende
water- zuiverings- installaties
op deNederlandse Antillen. Ac-
kerman: "Vorige week is de
bouw van de waterzuiverings-
installatie bij deKAE afgerond,
wat een bewijs is van de goede
technische samenwerking tus-
sen beide landen. Momenteel
wordt een dergelijke installatie
gebouwd opBonaire, terwijl voor
deIsla-raffinaderij onlangstwee
water- zuiverings- installaties
zijn gebouwd. Verder zijn ver-
schillende beurzen ter beschik-
king gesteld. In de landbouw-
sector zijn daarnaast voorlopige
onderzoeken verricht, die hope-
lijk spoedig een vervolg zullen
krijgen". Hij hoopte dat de nau-
we samenwerking tussen beide
landen zal leiden tot een verste-
viging van de vriendschaps-
banden.

Tenslotte wees de consul erop
dat de huidige problemen in de
Gaza- strooken deWestBank Is-
raël in eennegatiefdaglichtheb-
ben gezet. "Voor de eerste maal
in haar geschiedenis vormt de
bevolking van Israël geen een-
heid. De meningenzijnverdeeld,
wat onder meer tot uiting komt
in demedia enhetleger. Genera-
tiesvan gezinnen,vader enzoon,
broer en zus staan nu tegenover
elkaar. Hiervoormoeteenoplos-
sing gezocht worden, alhoewel
ditnietgemakkelijkzalzijn", al-
dusde consul.Hij besloot meteen
commentaar dat hij in 1973
schreeftervieringvanhet25-ja-
rig bestaan van de staat Israël:
"Ik wens datgewerenplaats zul-
len maken voor gesprekken en
dat Israël in vrede en voorspoed
met haar buren zal leven. Dan
zullen alle kinderen van Abra-
ham elkaar 'Shalom' kunnen
toewensen".

Na het concert hield premier
Don Martina een toespraak
waarna hij samen met de consul
Ackerman een heildronk uit-
bracht op de jubilerendestaat Is-
raël. Hierna volgde een drukbe-
zochte receptie in het foyer van
Centro Pro Arte.

WARSCHAU—Tijdens de legro-
te stakingsindsin 1981 de staatvan
beleg werd afgekondigd in Polen
heeft het personeel van het streek-
vervoers- bedrijfin destedenBydgos-
zoz en Inowroclaw een loons-verho-
ging afgedwongen. De leiding had
een communistische bus- crmuffeur
die lidisvan de plaatselijkeafdeling
van devervoers- vakbond.

Jonge kustenaars
in Gallery 86

TWEE JONGE Amsterdam-
se kunstschilders exposeren
op het ogenblik in Gallery
Eighty-Six. Het zijn Pier de
JongenBettyKuyper, beidenopgeleidaan deRietveld Aka-demieinAmsterdam, waarna
Betty Kuyper ook nogaan deRijksakademie studeerde. Ze
hebben beiden het afgelopen
jaarmeegedaanmetverschil-lende exposities in Neder-land.

Het werk van Pier de Jong
is abstract, doeken gevuld
met gekleurde vakken,
rechthoeken, vierkanten,
driehoeken, in vele kleurenolieverf. Hij vertelde, dat hij
in zijnwerk zoekt naar de in-vloed van kleur op devorm en
van vormopdekleur. Hijpro-beert diepte te krijgen door
vorm ofkleur en probeert uit
wat voor invloed ze op elkaarhebben. Hij ondergaat daar-bij de invloed van primitievekunst opkeramiek ofoptapij-
ten. Hij heeft ze vaak gezien
en al lijkt hij alles vergeten,
het duikt telkens weer op,
vooral in driehoeken. Diedriehoeken doen soms den-ken aan zadeldaken, wat eenarchitectonische indrukgeeft
aan sommige van zijnwerken.

Naar mijn mening ge-
bruikt hij echter zoveel ver-
schillende kleuren in zijnvlakken, dat de eenheid ver-
loren gaat. Waar hij zich be-perkt, zowel in vorm als inkleur, zoals in nr 15, krijgenvorm enkleur diepte.Naastzijn olieverf- schilde-
rijen hangen er op de ex-positie twee werkenineen ge-mengdetechniek en er liggenook werken in die gemengde
techniek op een aparte tafel.In die werken komt de een-heid in kleur en vorm veel

mooier uit. Hier gebruikt hij
minder kleuren. Vooral de
grotere gemengde technie-
ken in zwart-wit en ver-
nisbruin,zoals nr2 zijn mooi.

STILLEVENS
Hetwerkvan BettyKuyper

is ook olieverf, maar van ge-
heel andere aard.Hetzijn stil-
levens van bloemen en vazen
en diestaan weeropgebloem-
detafelkledenofdoeken, ofze
hebben een andere veelkleu-
rige en veelvormige
achtergrond. Alle stillevens
zijn van bovenaf gezien, een
opvallend standpunt, ook
perspectivisch gezien; het ho-
rizonidee valt weg.

BettyKuyper vertelde, dat
zij de achtergrond van een
stilleven net zo belangrijk
vindt als het onderwerp van
het stilleven zelf, dekleuren-
compositie geeft de doorslag.

Dieveelheidvan vormenen
kleuren deed Beatrice Scoop,
de voorzitster van het CCC
die de tentoonstelling gister-
middagofficieel opende, zelfs
aan Haïtiaanse kunst den-
ken, maar de Haïtiaanse
kunstenaars werken toch
duidelijkmetanderekleuren.
Deze drukke composities van
BettyKuyper zijn in een heel
gk-ide techniek, glacerend,
geschilderd. Misschien dat
het me daarom af en toe aan
bedrukt textiel deed denken.
Alles op het doekprobeert te-
gelijkertijd de aandacht te
trekken, zodat het geheel te
vlak wordt. Een enkele keer
maar, zoals in 'Amaryllis', nr
18, weet ze dat te voorkomen.

De tentoonstelling is tot en
met 7 mei te bezichtigen in
Gallery Eighty-Six. Daarna
volgt een expositie op Sint
Maarten.

NELCASIMIRI

OPROEP
Aan de ledenvan Onderlinge HulpCurTNed. diehebben gebeldopno. 72770,alsookanderebezorgde leden, tothetbijwonen van
een vergadering, welke zal plaatsvinden op maandaga.s., 2mei, om 14.00 uur, in dezaalvan Hotel Stelaris, De Rouvilleweg 57,
om hun standpuntte bepalen in het heersende debacle.

AGENDA
1) Opening en inleiding door lid dhr. Casey Welvaart, (Gezinsnummer 12687)
2) Interpretatie van Jurist Bertie Braam, Jr., van het vonnis, dat de Rechter op a.s. Vrijdag, 29 april zal uitspreken in de zaak

Onderlinge Hulp Cur./Ned. vice-versa.
3) Een woordvan Mevr. Mamita.
4) Stemming over het goedkeuren van het initiatief genomendoor de groep "bezorgde leden", ter bepaling van een standpunt.
5) Het stemmen voor een Commissie, met het mandaat, het houden van een algemene leden vergadering te verwezenlijken.
6) Rondvraag.
7) Sluiting. NOTA
Wij zijn de OnafhankelijkeAgentenzeer erkentelijk voor hun aanbod, onzebelangente behartigen. Evenwel, is dit detaak van het
wettelijk gekozen bestuur. Verenigd, kunnen wij het Bestuur verplichten, een algemene vergadering op te roepen. Alle leden
worden verzocht, hun polis mee te brengen. Namens een groep bezorgde |eden . Te| . 72770
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PSTRST ByRABAB
JAISPEgTïWL

presented by
Curacao Jazz Foundation,
from May 5 till May 8,1988

8
participating groups are:
from Ü.S.A.:
Roy Louis Band, Igor Atalita
from Holland:
Felix Walroud, Cedric Oandaré,
Eric Calmes and Rudy Emerenciana
from Aruba:
Delbert Bernabela Quartet
from St. Maarten:
AnastaciaLarmonie Sextet
from Curagao:
Dave Mathews Group, John Willekes,
Salsbach JazzTrio, Bibl Provence,
Lito Scarsos Sound, Errol Colina&
Company, Stanley Betrain, Javier
Cordoba and many others.

Dates*
May 5,' 1988In CENTRO PRO ARTE
May 6,7 and 8,1988 In THEATER
"DE TEMPEL"
Time: 8.30p.m.

y/^^:._r^'_^^_%. Price: Nafl. 15,-per person
/R/AMSTELy« Tickets are available at:
[PMfTTïnr'^w'''/) Mensing'sCaminada. Boekhandel Salas,
\va"W ... WWWf/iSM Mensing'sPunda, Le Beau Geste at
XsSf^Sß \\\\\\_W_W Zuikertuintje, V.G.K.S., Tik Tak and at

CentroPro Arte.

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

* Donderdag 28 april 1988
vanaf 09.00t/m 14.00 uur.

* Baricageelweg, Kanarieweg, Flamingoweg, Chonchorogai-
weg, gedeelte Reigerweg (tussen Radulphus College en Fla-
mingoweg), gedeelte Cas Coraweg (tussen Dr. JacquesEllis-
weg en Flamingoweg), gedeelte George Maduroweg (tussen
Dr. J.Eyckmanwegen Cas Coraweg), JanHaayenweg, Charles
Debrotweg, Schout bijNacht vanStaverenweg,Dr. J.Eyckman-
weg, gedeelte Schout bij Nacht Doormanweg (tussen Dr.
Lensweg en Schout bij Nacht van Staverenweg).

I@BKODELA^^
Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Woensdag 27april 1988

vanaf 09.00 t/m 16.00 uur
* Koraal Tabaken omgeving,LandhuisKoraal Tabak, GrootSint

Jorisen Landhuis Groot Sint Joris.

=ëïKODELA^— v

UNIVERSITEIT VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN
FACULTEITDER SOCIALE EN

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

COLLOQUIUM DOCTUM
Hierbij wordt bekendgemaakt, dat personen, die de leeftijd van 23 jaar
hebben bereikten dienietvoldoen aandetoelatingseisenvan de Faculteit,
opgrondvan een vanwege defaculteitsraad in te stellen onderzoek naar
hunalgemeneontwikkelingen geschiktheidvoor hetvolgen van onderwijs
in genoemdeafdeling kunnen worden toegelaten tot de faculteit.

Uiterlijk24 juni 1988dient een verzoekschrift daartoete wordenge-
richt aan de Administratie van de Universiteitvan da Neder-
landseAntillen, onderoverleggingvan reeds behaaldegetuigschriften
c.g. diploma's. Formulieren voor verzoekschrift en detoelatingsregeling
voor bedrijfskunde zijnverkrijgbaar bij de Universiteitsadministratie.
Het colloquium doctum wordt op 15en 16 augustus 1988
schriftelijk afgenomen.
Indien daartoe aanleiding bestaat zal een nader mondeling onderzoek
worden ingesteld.

Het schriftelijkonderzoek zal betrekking hebben op de algemene ont-
wikkeling, Engels en een andere moderne taal, naar keuze uit Spaans,
Frans en Duits. Voorts op kennis van Boekhouden, Bedrijfsrekenen en
Wiskunde.
Hetonderzoek is op HAV.O.-niveau.

Dr. Valdemar Marcha ■■■ /^^V/^^VDecaan Faculteit der Sociale I f|f||lllM
en Economische Wetenschappen.

Univerektat Nashonal dl AntiaJ
Universiteit w de NederlandseAntillen
Urweraity of «ie NethertandsAntilles
Urweraidad dé las Antillas Neeriandesas

V _l



AMI bezorgd over lot van
door leger opgepakte verpleger
Politie Suriname in actie ter
ondersteuning protest recherche

PARAMARIBO — Het vol-
ledige politiekorps van Suri-
name heeft het protest over-
genomen van zijn recherche-
afdeling, welke zich in zijn
vrijheidvan werken bedreigd
voelt door de tegenwerking
van het leger. Een oplossing
van dit conflict is nog nietbe-
reikt.De Franse medische or-
ganisatie AMI maakte be-
kend, datéén van zijn verple-
gers al een maand wordt
vastgehoudendoorhet leger.

Het protest van de recherche
in Suriname tegen de tegenwer-
king doorhet leger bij onderzoek
naar zaken waarbij militairen
zouden zijnbetrokken, isoverge-
nomen doorhet volledigepolitie-
korps. Dat heeft een woordvoer-
der van de Surinaamse politie-
bond gisterenbevestigd. Een ge-
sprek met de regerings- autori-
teiten over de problemen van de
agenten heeft volgens de
zegsman "nog geen compromis"
opgeleverd.

GEEN STAKING
De Surinaamsepolitie spreekt

niet van een "staking", maar
zegt zijnwerk te beperken tothet
strikt noodzakelijke. Dat bete-
kent in de praktijk dat agenten
slechtsvoor "zeerernstige geval-
len" uitrukken. Waarnemers in
Paramaribo meenden gisteren,
dat de bevolking op straat voor-

alsnog weinig van de "acties"
van de politie merkt. Van rege-
ringszijde in Paramaribo was
gisteravond niemand voor com-
mentaarbereikbaar.

Een toezegging van de rege-
ring, dat depolitie zijn werk on-
gestoord zal kunnen verrichten,
is volgens dezegsman van de Su-
rinaamse politiebond "mogelijk
aanstaande". Een datum voor
een nieuw gesprekmet deautori-
teiten is evenwel nog niet over-
eengekomen. "Zolang, geen ga-
ranties voor onze veiligheid zijn
gegeven, zetten wij de acties
voort", aldus dezegsman.

BEDREIGD
De rechercheurs in Suriname,

en in hun kielzog de overige
agentenvanpolitie, zijn met na-
me ontevreden over de moeilijk-
heden diezij ondervinden bij het
onderzoek naar diegenen die tij-
dens het recente bezoek van de
Nederlandse minister van Bui-
tenlandse Zaken, Van den
Broek, protestacties hebben ge-
organiseerd. De politie zegt
achterhaald te hebben dat een
"hoge militair" tot deze acties
heeft aangezet, maar voelt zich
"bedreigd" bij de voortzetting
van zijn onderzoek.

Winston Zerp, een 25-jarige
Surinaamse verpleger van de
medische organisatie Aide Me-
dicale Internationale (AMI) en

voormalig soldaatvan hetNatio-
nale leger, zit sinds een maand
gedetineerd in een militaire ge-
vangenis in Suriname. Dat heeft
de hulporganisatie in een giste-
ren in Parijs uitgegeven verkla-
ring meegedeeld. Het bericht is
uitonafhankelijke bron in Para-
maribo bevestigd.

OPROEP
AMI roept de regeringen van

Suriname, Nederlanden Frank-
rijk, het Internationale Rode
Kruis enAmnesty International
op zich in tezetten voor devrijla-
ting van Zerp. Er is geen enkele
reden hem vast te houden, aldus
AMI.Erzijn slechts onduidelijke
beschuldigingen en verdenkin-
genjegenshem.

Zerp was soldaat-verpleger in
hetregeringsleger van bevel-
hebberDesi Bouterse toen hij in
juli 1986 krijgsgevangene werd
gemaakt door het Junglecom-
mando van Rcnnie Brunswijk.
AMI, dat enkele maanden later
op verzoek van Brunswijk zijn
eerste medische hulpteam naar
Suriname stuurde, heeft daarop
gevraagdofZerp bij de organisa-
tie mocht werken.

" In november 1986 is Zerp als
verpleger terecht gekomen in de
ziekenpost inLangatabbetje, het
bolwerk van opstandelingen-
leider Brunswijk. "Gedurende
ruim één jaarheeft hij daar als

lid van het team van AMI ge-
werkt onder de burgerbevol-
king", aldus AMI. Dat alles zon-
derveranderinginzijn status als
krijgsgevangene van
Brunswijk. De organisatie be-
weert, datZerp nooiteen geweer
heeft vastgehouden of an-
derszins aan acties van het
Junglecommando heeft deelge-
nomen.

Washington
handhaaft
embargo tegen
Nicaragua

WASHINGTON — Presi-
dentRonald Reagan van de
Verenigde Staten heeft het
Amerikaanse handels- em-
bargo tegen Nicaragua met
één jaarverlengd.

Dit gebeurde op grond van de
"voortgezette bedreiging van de
Amerikaanse nationale veilig-
heid", zo werd gezegd in Was-
hington. Volgens Reagan is het
voortduren van de economische
drukop Nicaraguanodig "omon-
ze steun aan de democratische
oppositie in Nicaragua doeltref-
fend te doen zijn". De Ameri-
kaanse president bedoelde hier-
mee kennelijk de contra's.

Het Amerikaanse besluit
komt nadat vanuit Managua re-
centelijk verschillende malen
aanWashington is gevraagd om
aantafel te gaanzitten om deon-
derlingeproblemen op te lossen.
De Verenigde Staten hebben
daarop niet gereageerd. Presi-
dent Daniel Ortega heeft ook
met name gevraagd om ophef-
fing van het handels- embargo.
In het andere geval zou Mana-
gua dehulp aan de contra's kun-
nen gaan dwarsbomen.

DRIE AKKOORDEN
Drie akkoorden waren het re-

sultaatvan de presidentiele top
en wel met betrekking tot het
toerisme, de wetenschappelijke
samenwerking en de technische
bijstand op olie-gebied. In de ge-
meenschappelijke verklaring
stellen zij vast dat zij nieuwe
maatregelen zullen nemen met
het oog op debestrijding van de
handel in verdovende middelen.
Tegelijkertijd deden zij een be-
roep op de lrmden met een hoog

drugs- verbruik om een beleid
uit te stippelen waarbij men
meerefficient controle uitoefent
hierop. Ook moetenzij meerover
debrug komen bij programma's
voorhet vervangenvan hetkwe-
ken van drugs door andere cultu-
res. Dit alles dan speciaal ten
aanzienvan het verbouwen van
het coca- blad.

Peru en Colombiakunnen el-
kaar vinden waar het gaat om
het aanduiden van de buiten-
landse schuld als een probleem
dat de democratische stabiliteit
in gevaarbrengt enevenzeer het
economische en sociale welzijn
van hun volkeren. Dit probleem
vergt een oplossing dat als fun-
dament heeft de erkenning van
het principe van de mede- ver-
antwoordelijkheid van schuldei-
sers en schuldenaars en evenzo
hetrecht opontwikkeling van de
schulden- landen. Solidair zijn
de presidenten met die landen
welke bij deuitoefening van hun
souvereiniteit maatregelen ne-
men om de omvang van hun
schuld- betalingen te laten af-
hangen van de mogelijkheid om
deze te betalen.

ZELFDE PRINCIPES
Tijdenseen persconferentie na

afloop van de ontmoeting be-
klemtoonde de Colombiaanse
president het feit dat de beide
landen altijd hebben gestreden
voor dezelfde principes, wat wel
blijkt uit het Amazone- verdrag
voor onderlinge samenwerking

dat zij aangingen. Maar ook de
organisatie van de landen van
hetzuidelijk deelvan hetPacific-
gebied getuigt daarvan en hun
deelnameaan deorganisatievan
Niet- gebonden landen en hun
lidmaatschap van de groep van
Acht waarin samenwerken de
Contadora- landen en deConta-
dora- hulp- landen. Dit met het
oog op de vrede in Midden Ame-
rika.

Ook dekwestie Panamakwam
ter sprake op de Peruaans- Co-
lombiaanse top ter sprake als
eenprobleem datons aangaaten
alleLatijnsamerikanen. Mener-
kent dathet een complexe mate-
rie is maar"wij verheffenwel on-
ze stem, ter verdediging van de
integriteit en de continentale
souvereiniteit, welke niet alleen
Panama aangaat, maar ook op-
gaat voorelke interventie, waar
ookin dezeregio.

JERUZALEM — De Israëlische
politie arresteerde maandag winke-
liers in het geannexeerdeArabische
Oost- Jeruzalem.Dit om te tonen dat
men de winkeliers- staking wil bre-
ken welkecentraal staat in dePales-
tijnse opstand sinds 4 maanden her.

*****YAOUNDE — Het 55- jarige
staats- hoofd Biya van Cameroun
heeft opnieuw voor 5 jaar het ver-
trouwen gekregenbij de zondag ge-
houden verkiezing. Hij was de enige
kandidaat. Hij kwam in 82 aan de
macht en ging de verkiezing in met
een programma voor verhoging van
de morele waarden.

Perú en Colombia tijdens top van San Antonio
Samenwerking nodig bij drugsstrijd
en solidariteit op schuldengebied

LIMA — De presidenten
van Colombia en Peru heb-
ben in hun Ontmoeting van
San Antonio vastgelegd dat
zij onverschrokken de strijd
zullen voortzetten tegen de
drugsmaffia. Maar ook zullen
zij zich toeleggen op
technische samenwerking en
deintegratie in hungrens-ge-
bied.

De presidenten Alan Garcia
Perez vanPeru enVirgüioBarco
van Colombia hadden in hetPe-
ruaanse grensplaatsje Caballo
Cocha een ontmoeting met el-
kaar van acht uur. Deze bijeen-
komst werd afgesloten met een
gemeenschappelijke verklaring.
Daarin sprekenzichzich uitvoor
het consolideren van de demo-
cratie en de ontwikkeling maar
ookkomen zijopvoor deregiona-
le vrede en veiligheid terwijl zij
herhalen dat zij zich blijven in-
zetten voor de vrede in Midden
Amerika.

NIETS VERNOMEN
In december vorig jaar werd

Zerp dermate ziek, datAMI aan
Brunswijk om zijn vrijlating
vroeg. De 'Hospik' leed onder
andere aan een ernstige vorm
van malaria. Brunswijk gingak-
koord en Zerp vertrok daarop
voor opname in het ziekenhuis
van Saint-Laurent-du-Maroni
inFrans Guyana.

Eenmaal genezen is hij vorige
maand, naar in Suriname ver-
luidt op verzoekvanzijnfamilie,
op een vliegtuig naar de Suri-
naamse hoofdstad Paramaribo
gestapt. Bij aankomst daar ishij
door deMilitaire Politie opgeslo-
ten, aldus AMI in Parijs. Aan-
vankelijk was de terugkomst
van Zerp in de Surinaamse
hoofdstad gemeld alseen"bevrij-
ding" uit de handen van
Brunswijk. Sinds zijnopsluiting
isniets meervan hemvernomen.
Over een officiële aanklacht te-
gendeverpleger isnietsbekend.

Dure Spaanse
film

MADRID—Het Spaanse
koninklijke paar heeft de
wereld premiere bijge-
woond van de duurste
Spaanse film welke er ooit
is gemaaktmet dein ditop-
zicht wel toepasselijke
naam El Dorado van Car-
los Saura.

De film heeft 9,5 miljoen
dollar gekost wat in pesetas
omgerekendhet respectabele
bedrag oplevert van 1.050
miljoen. El Dorado is een
Frans- Spaanse co- productie.
Medewerking werd verleend
doorde commissievoor devie-
ring van het vijfde eeuwfeest
van de ontdekking van Ame-
rika. In de hoofdrol speelt de
Italiaanse acteur Omero An-
tonutti als de ontdekker, te-
vens veroveraar, Vasco Lope
de Aguirre. Het verhaal gaat
over de expeditie van 1560.
welke Philips II organiseerde
om het mythischerijk El Do-
rado te veroveren, waar vol-
gens de legende alles wat
blonk ook inderdaad goud
was.

Wachten al maand

In Colombiaanse
ambassade in Asucion
twee asielzoekers
ASUNCION — Bij de Colom-
biaanse ambassadeur in de
hoofdstad van Paraguay»
Asuncion, zitnu aleenmaand
ex kapitein Napoleon Ortigo-
zate wachtenopeenvrijgelei-
deom het landtekunnen ver-
laten met politiek asiel in Co-
lombia. Daarbevindt zichook
de oppositie- politicus Her-
mes Rafael Saguier.

De vroegere leger- kapitein
heeft in maart samen met de po-
liticus zijn toevlucht gezocht in
de residentie van de Colombi-
aanse ambassadeur Vicente
Martinez Emiliani. Zij zitten
beiden nu als het ware opgeslo-
ten want deregering van Asun-
cionwil hennog geenvrijgeleide
aanbieden.De 55-jarige Ortigo-
za had huis- arrest opgelegd ge-
kregen op lastvan zijn superieu-
ren nadat hij al eerder een straf
had uitgezetenin een dorp in het
binnenland. De ex-kapitein had
indecenberl9B7eenstrafvan2s
jaarer opzitten voor een moord
op een leerling van de militaire
school in 1962en ook alomdathij
indertijd tegen president gene-
raal Alfredo Stroessner had sa-
mengespannen. Bij zijn vlucht
naardeColombiaanse ambassa-
deurhad depoliticus hem gehol-
pen. Van hogerhand zei men
slechts dat de zaak in studie is-
Dekatholieke kerkheeft de vrij-
lating van de vroegere militan*
geëist.

Voorraketten-uitvoer

Ex-politieke
gevangene Cuba
veroordeeld
MIAMI — De voormalig

politieke Cubaanse gevang?'
neErnestoBotifollis schuld»
bevonden aan het "9^menspannen voor het e»"
porteren van raketten na»
Nicaragua", maar de-jury U*
de beschuldiging vallen o»
hij debedoeling had oorlog8

materiaal uit te voeren. tDe 59 jarige Cubaan looP
kans een gevangenis- straf v t
vijfjaar tekrijgen en daarna»»
nogeen boetevan eenkwart i» .
joen dollar. Zijn advocaatDav
Garvin zei dat men in n?Se^ti.roep gaat tegen ditvonnis, o .
foil dieeen zaak bedrijft in teW
ten bevindt zich op borgtocht r
vrije voeten. Bij de verdedig? »
legt mener denadruk opdatin
mensen alsBotifoll nietkany*
oordelen wegens de uitvoer
wapensen oorlogs-materiaal
het congres zelf zijn toe.ste
ming geeft aan de levering v

wapentuig aan de contra s.

Verkeer Quito
ontregeld door
stakers

QUITO — Als gevolg v*
een staking onder het s
meente- personeel geraa
het hoofdstedelijke verK^
in Ecuador volkomen "> „
war toen op de hoofdstra „
vuilnis werd gedeponeero
ook wagens als barrica
werden geplaatst. o \.

Voor de derde achtereen*^
gende dagwas het onrustig i

hoofdstad Quito. De geroep
arbeiders eisen een salaris- g
hogingen zijndaarom insta
gegaan. Om hun eisenKrac'keer
te zetten wordt het hele ver* en
ontregeld. Onder meer laat i gr
grotevuilnis- wagens dwars
derijbaan staan van de oolhten
gen. Verder worden er0Vtot' 0s
gehouden met dienstwaß t.
waarbijmen hetverkeer oo*
regelt.

AMIGOE

AMSTERDAM - Het
Amsterdamse college vanBen W
heeft onlangs een kijkje genomen
in de toekomstige raadszaal van
het nieuwe stadhuis aan de
Amstel, achterhetMuziek- thea-
ter. Op 7 september zal de eerste
raadsvergadering in het nieuwe
gebouw worden gehouden.
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Nieuweraadszaal voor Amsterdam

/ ] Première
f Vrijdagavond 6 mei 20.30

in Centro Pro Arte

Jr j^m^k Een origineel
ll^ j\ Moederdag Kado
\^B/!r zondag 8 mei 16 uur.

Kaarten a ’.10.-bij
V Ecole de Danse - Muziekinstituut■ Landheer - Mensing enV Centro Pro Arte.

T OnfilliaansG
%lÉp^ Brociwcrij nu

"" ■ '■■ ■
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■■ -' i ■■i-.i.i. ~_Z— ,

"i $S*".. ê__v_...

U heeft nog geen
telefax? Gebruik
dan de onze!
Diegenen die dokumenten of brieven
willen versturen of ontvangen, zowel
interinsulair als internationaal, maar nog
niet in het bezit zijn van een telefa>
kunnen gebruik maken van onze
diensten. Als u interesse heeft, bel dan
de Setel Butik te Santa Maria, telefoon
84222.

_n SETEL
Servisio di telekomunikashon

EWESTERINGSMAATSCHAPPU
BUNNENKALKHAVEN N.V.

Notice of the

ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

to be held on June 9,1988

Notice is hereby given tothe Shareholders
of INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ
BINNENKALKHAVENN.V.thatthe Annu-
al General Meeting of Shareholderswill be
held at the office of the company.

BY ORDER OF THE
BOARD OF DIRECTORS

April 22,1988.

iiiipr— \Y_/ RADIO-EXAMENS
\\\W CURACAO en BONAIRE
V LANDSRADIOV MAAKT BEKEND

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

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

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

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

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

De thans van kracht zijnde examenstof voor jf
het behalen van het "Certificaat Radio- ><ILI
telefonie" is nu verkrijgbaar zowel in Neder- Ai ■landse als ook de Engelse taal bij de boven- .jfehf!'
genoemde Hoofden, tegen betaling van /^ ML
NA/.20.- per exemplaar. yfflllfHlllfn f
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AGENDA
BONAIRE

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

LANDFILL teLagoen: maandagt/m vrijdagvan 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00uur;zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK(openingstijden voorhet publiek)baandag en donderdag van 14.00-18.00uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/'4.00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00uur)
(openingstijden voor lezers)
*oensdag van 14.00-19.00uur.
pOSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
ingetekende stukken 15.45 uur; gewone«ukken 16.30uur.

SERVICE CLUBSKiwanis: donderdagavond 19.30uur -Hotel
Bonaire.Ljons: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
Round Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra.
notary: woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

JteSTUURSKANTOOREN BEVOLKING:"W.OO-^.OO/14.00-15.30 uur loketten geo-
Pend. M

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtigingniervan gelieve contact opte nemen met de"eerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.
pOUTIECLUB (Weg naar Willemstoren):
peopend op vrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
wdag van 12.00-24.00uur.

SPREEKUUR (gezaghebber): elke donder-dag van 09.00-11.00 uur op het Be-jjUiurskantoor, Kralendijk; laatste donder-
dag van de maand van 10.00-12.00 uur teRincon.
KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
'Jaireaanse schelpen en koraal; open vanJrisdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Nikiboko Zuid 3.

LW: openingstijden slachthuis maan-
J*9 1/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-J6.00 uur en donderdag en vrijdag van"6.00-11.00/11.30-14.30 uur.
ÖBapril)
'ERENIGING BEDRIJFSLEVEN BONAI-RE (VBB): 19.30 uur informatie-avond -NeptuneRoom, Bonaire Beach Hotel.
KERKDIENSTEN
J*ntBemarduskerk Kralendijk:
"agelijks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00uur.
JoromotokerkAntriol:

19.30 uur; zondag09.00 en 18.00Uur
J'ttdovicuskerkRincon:aagelijks, ook zondag, 19.30uur.

doorgeven
**o mevr. A. Wong- Loi- Sing, KayaL»cique4.

Jopie Abraham terug oppolitiek toneel:

PDB weer stevig in zadel
KRALENDIJK — DeMatste politieke ontwikkelin-

gen en met name devorming
Jan een nieuw kabinet heb-ben detegenstellingen tussen
°je exponenten van deUPB en
<*e POB,respectievelijk Rudy
Jj'llis en JopieAbraham weer"oen oplaaien. In de laatste
Persconferentie van de UPB'egde partijleider Ellis eenjjantalverklaringen af die

gericht waren
"egen Abraham. Deze be-geert echter tenstelligste datJ'llis'beweringen uit deduim
«kzogen zijn.
Met nadruk stelt ex- partij-

voorzitter van de PDB JopieAb-
dat het niet de UPB was

'Je voorgesteldheeftomna deaf-leiding van Aruba te opteren
.°or drie Statenzetels. Integen-
'Jel, aldusAbraham inhet initi-
,llef ontwerp wenst Ellis juist
B*t Bonaire slechts over tweejMtenzetels kan beschikken.ankzij de standvastigheid, het
indringen en de overtui-gingskracht van de PDB heeftPolaire nu drie Statenzetels.Dit
jx^ijsteens temeer, aldusAbra-
J**&, hoe onbetrouwbaar de
S^este mededelingen van RudyMliszijn.

BRIEF
jjl^veneens attendeerde Rudy

ö'll 8 tijdens de persconferentiepeen brief van 13 april (1987.

red.) waarin de Ufrj steun aan
de regerings- coalitie aanbood.
Jopie Abraham: "Ik weet niets
van een briefvan 13 april. Op 17
juni1987stuurdeEllis een teleg-
ram aanDon Martina. Nahetre-
ces van de Statenwerd in de coa-
litie het schriftelijke standpunt
van dePDB overhetverzoek van
Ellis behandeld. Martina zou
zelfEllis van het een en anderin
kennis stellen en ik heb geen en-
kelereden omtetwijfelen datdit
niet gebeurd zou zijn. Zeker nu
Ellis zelfheeft bevestigd hiero-
ver met Martina gesproken te
hebben. Een brief van 13 april
1987 is bij de PDB in elk geval
nimmerontvangen".

Zoals bekend stelde de PDB
voor deelname van de UPB aan
deregerings- coalitie dat dePDB
dan in het eilandsbestuur opge-
nomen wenste te worden Vol-
gens Abraham noemde Ellis dit
belachelijk, maar Abraham ziet
daarvan het belachelijke
geenszins in. "Ellis weet heel
goed dat samenwerking ook
daadwerkelijk samenwerking
moet zijn. Maar danover de ge-
hele linie. Het is immers tegen-
strijdig en ongeloofwaardig als
UPB en PDB opregerings- ni-
veau een coalitie vormen, maar
opeilandsniveau elkaarin de ha-
ren vliegen".

Hoewel Abraham vindt dathet komende kabinet inderdaad
zou moetenkiezen voor de PDB,

maakt hij daarverder geen punt
van. Wel stelthij, dathetvoor de
UPB inelk gevalnietnodig is om
in deregering vertegenwoordigd
te zijn, aangezien zij verklaard
hebben dat de PDB minister
(Crestian, red.) — om met de
woorden van gedeputeerde Booi
te spreken — voor 110% ge-
steund heeft.

Abraham herinnerteraan,dat
de PDB vier zetels in de ei-
landsraad heeft. Evenveel dus
als de UPB, terwijl de POB
slechts één zetel heeft. In de Sta-
ten echter heeft dePDB twee ze-
tels en de UPB slechts één. Dit
betekent volgens Abraham dat
de Partido Democratico in feite
in beide parlementen de meer-
derheidheeft.

ARROGANT
Abraham: "De UPB vormt nu

samen met de POB een coalitie.
Zij brengen daarbij de moed op,
om nu op arrogante wijze te
beweren dathetvolk dePDB (de
partij van Abraham dus, red.)
volledig heeft afgewezen". Jopie
Abraham vindt die opmerking
echter onlogisch en tegenstrij-
dig, want in deverkiezingenvoor
de eilandsraad heeft dePDBvier
zetels gehaald, terwijl de UPB
met een gecombineerde lijst van
UPB, POB, ADEN en PPBU
(Partido Progresista Bonaire
Uni van de ex- schoonvader van
Jopie Abraham Charles Beu-
kenboom en de huidige PAZ-
leider José Frans) samen slechts
vijfzetelshaalden. Abrahamziet
dat geenszins als een afwijzing
van zijn partij die bijna 2.200
stemmen heeft behaald, terwijl
Forsa Nobo er 2.900 behaalde.
Abraham benadrukt, dat de
POB vertegenwoordigers samen
niet één zetel behaalden en ziet
datwel als een afwijzing. De mi-
nachting van de UPB-leider El-
lis en Booi vindt.Abraham dan
ookeen afkeurenswaardige hou-
ding tegenover de 2.200 PDB
stemmers.

Met dezeverklaring en deaan-
wezigheid van Abraham op de
laatste PDB persconferentie
schijnt de ex- minister weer ge-
heel trug te zijn in de gelederen
van de Partido Democratico Bo-
nairiano.

WARSCHAU— Duizenden joden
stromen naar Polen voor de herden-
king van de 45e verjaardag van de
opstand in het joodse ghetto in
Warschau, maar de laatste overle-
vende leider van de opstand, Edel-
man, houdtzichverrevan deofficiële
herdenking omdat hij meent dat het
dePoolse communistischeautoritei-
ten alstotalitaireregering aan more-
le autoriteitontbreekt om deze her-
denking te leiden.

Op30 aprilradioton voor stichting

Festival 1400: voor
hulp gehandicapten
JKftALENDIJK — In sa-
ijpWerkingmet hetenigera-
-I)''station voor lokaal ge-
jQ**kVozdi Bonairezaler op

<w*Pril een grote radio- actie
% " w wordengezet.De ac-

{s bedoeld voor het bij-
(L^rijgen van fondsen voor
L dichting Geestelijk Ge-

b«t^t.ligt in debedoelingvan de
d(J^uigeen bedragvanrond del l̂en duizendgulden opte ha-
v^ en dat zal besteed worden
vor/ e aanschaf van inventaris
kv *k genoemde stichting. De
t)L e Wordt gehouden onder dek^p» Festival 1400enkent dries^grijke onderdelen. Er zal
V*fto aarzMn'me*een e"a> di"
W? spelletjes en uiteraard de

°°p van snacks. Voz di Bo-

nairezal actiefzijnbij hetzoeken
naar nieuwe talenten, een actie
die het radiostation al eerder
succesvol heeft gedaan. Tenslot-
te weer met medewerking van
Voz di Bonaire een radioton.
Daarvoor zullen een aantal pos-
ten ingericht worden enkunnen
de luisteraars telefonisch hun
bijdragen bekend maken die di-
rect via deradio bekend gemaakt
zullen worden.

Ook is het mogelijk eenbijdra-
ge rechtstreeks op een van de
twee lokale banken te storten.
Het nummer van de Maduro &
Curiel's Bank voor de actie is
372.111.06.De Stichting Gehan-
dicapten weet zich nureeds ver-
zekerd van de medewerking en
steun van verschillende da-
mesclubs, andere organisaties
en serviceclubs.

POLITIEPOST RINCON MOET BEZET
Gezaghebber Soliana alsplaatselijk hoofdpolitie:
Uitbreiding politie-brigade
met 26 man bittere noodzaak
KRALENDIJK — De bouw van een nieuwe politie-

wacht teRincon brengt volgens hethoofd van de lokale
politie mr George Soliana met zich mee dat het politie-
korps opBonaire ookzalmoetenbeschikkenoverperso-
nen die dewachtgaanbevolken en aan debevolking die
bescherming geven waarop dewijkbewonersrecht heb-
ben. Het is duidelijk, aldusgezaghebber mr George Soli-
ana dat degroeivan activiteiten ook degroeivan hetpo-
litiekorps ten gevolge moet hebben.

Een opmerking die hout
snijdt, maar mogelijk wat pijn-
lijk klinkt voor een eiland waar
detekorten in het politie- appa-
raat al veelvuldig naar voren
zijn gebracht. Gezaghebber Soli-
ana openbaarde dathet Bonaire-
aanse korps gezien de verschil-
lenderangen al moetrekenen op
een tekort van zeventien man

personeel. Daarbij heeft de ge-
zaghebbernoggeenrekening ge-
houden met de in gebruik ne-
mingvan denieuwewacht diein
relatief korte tijd is klaargeko-
men, maar wel noodzaakt dater
nog negen meer plaatsen gevuld
zullen moeten worden in het on-
derbezette politieapparaat. Er
zullen dus zesentwintig nieuwe

politie- functionarissen aange-
trokken moeten worden, aldus
de gezaghebber.Daarwordt door
de betrokken functionarissen
ongetwijfeld wel rekening mee
gehouden, maar de oplossing
van dit probleem zal zijn tijd
vragen.

De opmerking dat er 26 nieu-

we mensen aangetrokken moe-
ten worden was overigens niet
bedoeld als hintaan de aanwezi-
ge autoriteiten zoals deminister
van Justitie Don Martina of de
hoofd- commissaris van de Ne-
derlandse Antillen Johan 01-
-denboom maar meer als een aan
te gevenvorm van beleidvoor de
bescherming van de bevolking
van Bonaire. Gezaghebber mr
Soliana zal echter wel tezijner-
tijd bij de vergaderingen tussen
de autoriteiten en hemzelf wij-
zen op de noodzaken. Bonaire
groeit sneller dan in eerste in-
stantieverwacht werd, aldus de
gezaghebber.

Dat betekent voor hetBC—of
dienugekozenzijn zoals de gede-
puteerden of benoemd zoals de
gezaghebber zelf — dat er een
taakvoor hen isweggelegdom de
groeivan het eiland tekanalise-
ren, zodat de groei uiteindelijk
zal leidentotmeerwelzijnvan de
bevolking. Daarin kan depolitie
een belangrijkerol spelen, aldus
gezaghebber Soliana aangezien
huu aanwezigheid de misdaad
zal kunnen bestrijden, zodat de
waarden in het levenvan een be-
volking behouden kunnen
worden.

GEZAGHEBBER SOLIANA
...aanzienlijk tekort...

Optreden brassband
in Rincon op 30 april

KRALENDIJK — Op ko-
ninginnedag zal de Flamingo
Brassband een optreden ver-
zorgenin dekoraal van deBa-
sisschool te Rincon.

Behalve het optreden van de
brassband, aldus manager Ru-dolfWout zal er voor dekijkers
ook een muzikale presentatie
zijndiewordtverzorgd doorJuanDanger Disco, Project 2000 en
tenslotte de Flamingo
Brassband.

Schulden betalen!
De Laurentiis
in uitverkoop
LOS ANGELES — De

Laurentiis Entertaintment
Ine. welke onderneming
achtervolgd wordt doorfi-
nanciële problemen heeft
erin toegestaan zijn collec-
tie van 320 films te verko-
pen aan een buitenlands
bedrijfvoor 69miljoen dol-
lars.Daartoe iseen nieuwe
nv opgericht in Groot Brit-
tannië, waarin definancier
Michael W. Stevens de la-
kens uitdeelt.

Ondertussen isDe Lauren-
tiis nog op zoek naar een ko-
per voor nog een paar overge-
bleven films welke buiten de
collectievan32ozijngevallen
en ook naar eenkopen voor
zijn filmstudio in Willington
in de staat North Carolina,
waar de meestevan zijnfilms
indertijd werden opgenomen.
Met de aldus verkregen gel-
den moeten eerder aangega-
ne leningen worden afbe-
taald.Verder moeter watvan
overblijven om verder tekun-
nen werken.

De Laurentiis heeft ver-
schillende financiële te-
genslagen geincasseerd sinds
de maatschappij een alge-
meen karakter heeft gekre-
gen. De stichtervan de maat-
schappij, de Italiaan Dino de
Laurentiis die nu 68 jaar is
trad in februari af als presi-
dent en als manager figuur
van het bedrijf. Hij heeft nog
wel 69 procent van de aande-
len in zijnbezit.

NOODZAAK GROTER
Rincon is een wijk die iets gei-

soleerd ligt en dat maakt de
noodzaak tot bescherming in fei-
te nog groter. De bouwvan deze
politiewacht kan derhalve voor
Rincon beschouwd worden als
een uiterst positieve aangele-
genheid.

Geen sprake van afwijzing doorkiezers
Abraham: met vier raadszetels en twee
Statenzetels PDB overal in meerderheid

KRALENDIJK — De kans
datvandaag—dinsdag—nog
overeenstemming wordt be-
reikt tussen de beide grote
partijen van Bonaire in ver-
band met devormingvan een
regerings- coalitie, mag ui-
terst miniem heten. Of de
nieuwecoalitiezal steunen op
één, twee of drie Statenzetels
die Bonaire inbrengt, kan
worden terug gebracht tot de
enezetelvan deUPBofdebei-
de Statenzetels van de PDB.
Samengaanvan beide partij-
en lijktuitgesloten.

Wie geenvreemdeling is inhet
politieke JeruzalemvanBonaire
weet dat elke poging op dit ge-
bied zal moeten stranden. De
achtergrondvan de UPB-politici
(afkomstig uit dePDB) en deeeu-
wige controverse tussen Jopie
Abraham en zijn zwager Rudy
Ellis laten geen enkele coalitie
toe. Daarvoor zijnbeidepolitieke
partijen en hun aanhangers te
ver uit elkaar gegroeid. Het ei-
land en hetbestuurs- apparaat
zijn trouwens niet groot genoeg
om depaladijnen van beide par-

tijen van een aantrekkelijke
functie tevoorzien.

De verwijten, beschimpingen
en beledigingen over en weer
hebben de laatste jarenvooral
een scherpe tegenstelling ver-
oorzaakttussen deverschillende
politieke partijen. De POB kan
daarbij niet worden gerekend,
aangezienJangazelfstandignog
nimmer de verkiezingen heeft
gewonnenen altijd ineen—kor-
te—coalitie met een andere par-
tij, zoals de UPB, politieke ver-
antwoordelijkheid draagt.

GROOTTE
Afgezien van het feit, dat het

politieke optreden van ex-
-minister Jopie Abraham een
bron was van onverdeelde be-
langstelling van de UPB, heeft
decoalitieForsa Nobo, bestaan-
de uit UPB en POB, er nimmer
enige twijfel aan laten bestaan,
dat de PDB een enorm verlies
heeft geleden bij de laatste ver-
kiezingen en in feite uitgescha-
keld isin deeilandelijkepolitiek.
Daartegen komt nu Abraham
duidelijk in het geweer. De ex-
-voorzitter van de PDB stelt

namelijk dat de verkiezingen
door de PDB wel werden verlo-
ren, maar dat departij toch 2190
stemmenbehaalde.

De Forsa Nobo behaalde met
verschillende partijen op één
lijst 2994 stemmen en Abraham
onderscheidt datnaar depolitie-
ke afkomst van de zeventien
kandidaten van de Forsa Nobo-
lijst. De UPB heeft dan 1949
stemmen behaald, de ADEN
(Ramoncito Booi) 570 stemmen
en dePOB(Janga) 478stemmen.
De lijstcombinatie was dus voor
de UPB voordeligen de coalitie-
partijen behaalden dus vijf ze-
tels, terwijl dePDB ervierkreeg.
Dat, aldus Abraham, kan nau-
welijks een "totale" afwijzing
worden genoemd. Als er van een
afwijzing sprake is, dan meent
JopieAbraham dat daavoor eer-
derdeForsa Noboen dePOBmet
hun smalle coalitie in aanmer-
king komen. De PDB zit weer
stevig in het zadel, aldus Jopie
Abraham, en heeft totaal in bei-
de parlementen zes zetels. DeUPBmoet hetmeteentotaal van
vijfstellen.

AMSTERDAM TODAY PRICES AS OF APRIL 26,1988.

Aegon 73.80 >" 35,10
Ahold 70 40 Meneba 104,00
Akzo HO'OO Philips 28,50
Cred.lyon. 50 70 Ecyal Dutch 230,50
Fokker 27|s0 Telegraaf 275,00
Gist.Broc. 3470 Unilever 110,40
Heineken 128^00 Index 246,90

NEW YORK STOCK EXCHANGE
Abbott Labs. 47 3/8 + 21/8 IBM 114 + 1 5/8
American Exp. 24 +1/4 KT 47+1 1/2 "Apache 8 + 1/8 Johnson SJ. 79 1/8 + 1/2
Am.Tel.& Tel. 27 1/4 + 1/2 McKesson 31 1/2 + 1/2
Artooo 78 1/8 + 1 1/2 Merck & Co. 156 3/4 + 1/2
Anheuser B. 31 172 + 3/4 Minnesota Mng 60 3/4 + 1 1/2
Becton Dick. 52 1/2 + 1 Mobil Corp. 47 1/2 + 2 3/8
Cairpbell S. 27 7/8 + 1 3/4 Monsanto 82 1/4 + 3/4
Chrysler 23 1/2 + 1/4 NCR Corp. 61 1/4 + 1 1/2
Citicorp 20 1/4 + 1/2 Norf .South. 27 5/8' - 1/8
CocaCola 39 7/8 + 2 1/2 PPG Irelus. 40 1/2 + 7/8
Diebold 38 1/8 - 1/8 Philips Ind. 20 3/8 + 1/4
Digital BJ. ioi 3/8 + 1 3/4 Placer D.M. 13 1/8 ünch
Dupont 84 1/4 + 2 1/4 Nr.rthrop Corp. 28 5/8 + 7/8
East.Kodak 41 1/8 + 3/4 Pac.Flrst Pin. 13 3/4 + 378
Exxon 44 7/8 + 2 1/4 Pfizer 56 1/4 + 1 1/2?iggie 'A' 68 3/4 + 2 3/4 Phelps Dodge 41 3/4 + 1 172
Firestone 79 1/2 unch Philip Morris 86 5/8 + 5/8Fluor 17 7/8 + 1/4 Quaker 45 1/8 unch
Genl.Electr. 41 +13/8 RH* Nabisco 51 5/8 + 7/8
Genl.Motors 74 3/4 + 2 5/8 Sara Lee 39 3/8 + 1 3/8
Gulf s West. 76 3/4 + 1 1/8 Shell Trp.Tr. 79 3/8 - 7/8
Hecla Mng. 13 1/8 + 1/8 Southern 0. 5 3/4 unch
Hilton 89 + 1/2 Unisys 33 5/8 + 1 1/8
Horrestake Mng. 14 1/2 + 1/8 Unocal 36 7/8 + 3/8
DOT JONES
Industrials 2037.30 + 20,88
Transportation 853,20 + 22,70
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT APRIL 25,1988.
PRICES DRIFTED AROUND WITH A POSITIVE BENT DURING THE LATER
STAGES OF TRADING AND HELD TO CLOSE THE MARKETS SOLIDLY HIGHER
WITH THE DJIA AT 2035.97 UP 20.88 ON QUIET VOLUME OF 157 MILLION
SHARES.

Iglfj MAMJUO & i I HIFJ'S BANK X.V.
£^f] INVESTMENT DEPARTMENT
»J7£> tl For further information call

lïëÉs3f' Tel. 612511, 612991/612294
■--■ ■

k ____m

""~~m"—————i——*m—m_______m\_m______________________

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANK VANDE NEDERLANDSEAN-
TILLENGELDIGOPDINSDAG 26APRIL 1988EN TOT NADER
ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80

' CAN DOLLAR 1.425 1.445 1.465
PNDSTCRUNG 3.28 3.335 3.395
N€DGLD 94.32 95.04 95.84
BOUVflfl — — _
ZLUFRANG 128.26 128.98 129.78
FR FRANCS 30.07 31.17 31.87
DUITSCMARK 105.92 106.64 107.44
SUfIGLD — 100.07 102.59
ITLIR6 1.11 1.41 1.47
AR FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 26 APRIL
1988EN TOT NADER ORDER.

9.75% OBUGATI€L€NING€NP€R 85/89 99.23
13 % OBUGATI€L€NING€N P€R 86/90 103.19
12 % OBUGATI€L6NING€N PCR 88/92 102.95
10.5 % OBUGATI€LC-NING€NP€RI9BB 99.98
10.25 % OBUGAH€L€NING€N 1986P6R 1990 99.41
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.59%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

/ *5?!VBnco ,nDUSTRmi 0E v^nEZUEin
"É £J^jk maakt de wisselkoers bekend
*^go££>' van de BOLIVAR, geldig tot

WOENSDAG 10.30 uur

r ach AANK??P VERKOOPCash - Cheque —
. 5.20 5.40 6.40
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Met diep leedwezen maken jC^^x|^
wijhet overlijdenbekend van A Wk
onze goede vrienden collega, ■L
CRISCENCIO M. _\Smd

GRINUVA W
in leven Werkzaam bij ons mf
bureau. mm \w_W _____%

Zijn zorgen toewijdingzullenaltijdinonze herin-
ning blijven.

Moge hij in vrederusten.

Namens direktieen personeel

■^ \* INGENIEURSBUREAU PROMAC N .V. _________
___%_\X_>% "nqlMtci: Archltaclwrat-Cltril-Machantcal-Ktactrical Sunray* Md Mapai«« Sa,J loMati^aiw., and Taal»

________________________________________mmm______M

m__________________________________________________m
UNIVERSITEIT VANDE NEDERLANDSEANTILLENFaculteit derRechtsgeleerdheid
Met verslagenheid maken wij hetoverlijden bekendvan:

R.L. (Remi) Eisden
in levenstudent aanonze faculteit
Aan zijn nabestaandenbetuigen wij onze innige deelneming.

Docenten, Secretaresse VJgj/ lllllnll
en Studentenvan de ___t^^^^______________VFaculteit derRechtsgeleerdheid. }^SSS=S^^___^^^^Z.

til ._\.\_j_.nmm\\..\ ■ i

______________________________________________m____m
___________________________________________________w_m

Met diepe droefheid maken wij het overlijden bekendvan

Dhr. Remilio Eisden (Remi)
inlevendoctoraal studentaande juridischefaculteitvan deUniversi-teitvan deNederlandseAntillen.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Studentenraad Juridischefaculteit 111hß])mß|]
Universiteit van de Nederlandse Antillen. \Jg}/ ftilfHll

ui 11». *—.

'" I *'■ Il.i ■ ■i. il
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m________w____wmwmmm_mmmmmmmmmi^^^^^^^^^'^^^mm^m'^mmmmmmmmmmmm^^ _ f_L___ WEDNESDAY 27

J/M ______ l___\*__ Vm )J _\i__\__f&(_i THURSDAY 28L//APrOSp€fO ISCMZ S^/üVStó§% 9- 6 nonstopLi 7o u cru uu ll^llwßflc > <.—i c ? v_^< n—t « -yy 9_ 6 nonstop

ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

.S^w^ tot 10 woorden
■^QSj F. 5,50 /£\

/VIT Elk woord meer f <fóffiï)
// li\ UITSLUITEND g^j
/^> n A CONTANT! CrrrrT

_mÊ^Êm__w______w_w___-_-wm____WÊ__m___mw»mwmmmmmmÊÊ^m^ÊtÊ_-_m_m

HUIS, MIN. 3 si. + 2 badk., om-
geving Oranjestad. Tel: 34939.

JONGEMAN VAN 21 jaar uit
Nederland zoekt voor vakantie
een kamervan 4sept. tot 21 sept.
a.s., A^2s,- per dag. Contacta-
dres: fam. Escalona. Tel.: 23266.

/'TE HUUR GEVRAAGD:
Ongemeubileerd

HUIS
minimaal 3 slaapkamers, in
rustige buurt, liefst Juliana-
dorp.
Huur tot ’1.600.- per maand.
Telefoon gedurende kan-
toortijden

615177-615079-615346y

De commandant van het Deta-
chement Suffisant maakt be-
kend dat er op 26 en 27 April
1988 van 07.00 tot 14.00 uur
schietoefeningen worden ge-
houden op schietbaan Hato.

Maximum verheffing_ 5000ft.
Onveilige zeegebied
± 4000 meter uit dekustlijn. .

2E HANDS WINDSURFER +trailer en 3 zeilen. Tel.: 74673.

3-ZITSBANK, 1 FAUTEUIL, 1
tafel + tapijt, NA/. 1.000,-.Kaya
UrdalllB.
WEGENS VERTREK: orgel met
ritmeboks, 2 dek, prijs cash
’.900,-. Infomatie tel.: 55338.
Djadostraat 60 (Steenrijk).

EEN STARLET '83, i.z.g.st.,
mcl. bel. '88, ’.6.300,-; videore-
corder VHS ’.450,-; kleuren tv
19" ’.275,-. Tel.: 87070.

MERCURY ZEPHYR 1979
(licht beschadigd), t.e.a.b. In!:
76947.

UN DOGDE Dart Custom 1970,
4 porta, Standard. Informashon
tel.: 88851.

WEGENS VERTREK: Lada Sa-
mara '87, 12.900km, ’.7.900,-,
afbetaling binnen 3 jr.mogelijk.
Tel.: 615555(w)/75784 (t).

BETONMOLEN, 200-300 liter,
220Volt/Fase. Tel: 641298.

1 2-PUNTS AUTOGORDEL
voor vastzetten kinderstoel.
Tel.: 614034.

PRACHTIG GELEGEN en inge-
richt huismet allemoderne com-
fort, mcl. dienstmeisje. Periode
27 juni - 18 juli. Inlichtingen:
676677.
GEM. APPARTEMENT mcl
water, prijs ’.500,- p.m. Inl.
76947.

ONGEMEUBILEERDE WO
NINGteBrakkeput Ariba, 3 sik
en 2bad/wc, huurprijs ’.1.200,-.
Info. tel.: 73138.

HEEFT U in uwbezit één van de
romans van JosyKleinmoedig
(bv. 'Historia di vn navegante')
of van JozefS. Sint-Jago (bv.
'Flornan di Sociedad'), gepubli-
ceerd in 'La Cruz' in de jaren'30.Graagkwam ikmet u in contact.
Belt u 617723, drsA.G. Broek.

GANGA-GANGA
GANGA

TA BENDE
UN

CADILLAC-
SEVILLE

koré + 20.000 km
pa solamente

NAF.30.000 CASH
Pa mas informashon
yama Tel.: 613487

/ SB SJB aH \/ :vwK^__J__r_ \___M

/ i &#'J )
I , -' x* 4 ■ s ___. t " _ I

\ «OS/ Natural, een heerlijk verfrissende ( ))( unisex badüjn tPENHA; /

TEHUUR

250 M2KANTOORRUIMTE
In centrum stad. (Vroeger consulaat
van Venezuela) Jojo Correa plein nr. 5.

Voor verdere inlichtingen en bezichti-
ging benedenverdieping gebouw
"ALEX".

mÊ— HHift

f* een reisburo met professionele "\
service heeft diverse voordelige

pakketten, zoals:
Caracas package vanaf fl. 231 ,-
Guatemalaretour vanaf fI. 478,-

Sao Paulo/Rio de Janeiro vanaf fl. 901,-
St. Maarten vanaf fl. 262,-

Suriname retour vanaf f 1. 585,-
Nederland retour vanaf f1. 1135,-

Miami retourvanaffl.s6s,-
Wew York vanaf f 1.612,-

Bel voor meer informatie telefoon
371371/371333 of kom langs:

Schout bij Nacht Doormanweg - hoek
\^ Reigerweg 5 y

r M4«i2*] wïy irniTi m>[^ii c^<.BSk. .'^al BK^^^^^^^BS^^^^^BSS^^^U^^^^^£*A
~—**__^________\ iPtnmfn^^- Denk vooruit, U wilt dat Uw auto in goede condi-

jUJtyilimilßWl JUlUlllUWi^iJi ukunt gerust zijn als U bij ons Uw autolaat „ser-
_j j f -Doorsmeren en verversen van * Auto Teen Habaai

É jnfiriTTf ____ Jf1'"" I" olie en oliefilter, tot 5 qt. Weg naar Welgelegen 38
lÜiIMhT' "'"' mI'TT olieenoilfilterv.e.bekendmerk. Tel.: 624812

WÈBÊ^Wto een 5 punten checkup en e^^alma
k WkwÊKm »W do,°rs.mere

u ?i a^le punten ?iïSEraS4Ui I IllTi^^f<■" vd- chasis- Het stofzuigen van . Sta Rosa Car g^^
11 \_ ._■■'' Uw auto. Sta.Rosaweg 75-76
)M _\"7\ /Ie IR Te1.:72318.
I I K^, Slechts ’IS. 3D."

11l^ijj Offerte geldig tot 30 april 1988.

2» De Muis bij: 3cn\Aparte-\
f~ Jan Noprduynweg ’ 12 1
} -ir- -ir -it- -ir- -tr- -ir- -ir- -ir 'tt ■"■ -«*-*

f TE HUURAANGEBODEN "^VOLLEDIG GEMEUBILEERD
APPARTEMENT (zeer ruim)

—met airco—centraleligging in goede buurt.
Gezien de ligging ook zeer geschikt als kantoor- df praktij-
kruimte,

k Prijs: ’.650.- per maand (inclusief water + electra),
Tel.: 676834. y

Cursus praktijkdiploma
BOEKHOUDEN

Een nieuwecursus start woensdag 4mei 19.00uur.
Inschrijving: donderdag 28 april en vrijdag 29 april 17.30-19.00 uur.

RADULPHUS COLLEGE i*.«
Docent: Drs. T. Buysman, bevoegd leraar, 612071.

I Met Spoed
TE HUUR GEVRAAGD

RUIME DIREKTIE-WONING
gedeeltelijk gemeubileerd geen be-
zwaar.

Tel.: 76777(tijdens kantooruren).

________________________m__m^m m m ■ ■ ■ ________ m mm m m _______________m___i |

(T7^=rrrr=x hoodtents
i \\WX — ~-\ TAPASOLO iI VUr^^^^S^ MARKIEZEN j

GEVRAAGD
VROUWELIJKE KRACHT

voor onze verkoop en produktie-afdeling w.o. naai-
werkzaamheden. ;

Zonwering en Airconditioning — tel.: 74815
j U E M United Energy Management

Centro Commercial Antilia 4
■■■■■■■■■»■■ ■ ■»»■■■■■■ ■»■»■■■W»1■> I

VAKATURE

PLANT MANAGER
Ge interesseerden moeten voldoen aan de
volgende eisen:

Leeftijd : tussen 30 en 40 jaar.
Vereiste opleiding: Voltooide universitaire op-
leiding, richting elektro-werktuigtechniek ge-
specialiseerd in beheer en technische leiding
van de produktie.
Ervaring : minimaal 5 jaar in een limonade-

fabriek.
Talen : perfekte beheersing van Engels

en Spaans, bij voorkeur ook
Papiaments en Nederlands.

Ruime kennis op het gebied van luchtkoeling
met ammoniak, waterzuiveringssystemen,
ketels en compressoren.
Moet bereid zijn met onmiddellijke ingang in
dienst te treden.

Gelieve te reflekteren door toezending van

Curriculum Vitae en een pasfoto onder letter
X aan het bureau van dit blad.

*-

y___t____\ i^— "sTncc^^69^T*"^^^

<ForAll Cargo to

ST. MAARTEN
Please contact:

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

~^ÖF~ GOBIERNU DI KORSOU

BIBLIOÏEKA PUBLIKO

Direktiva di Biblioteka Publiko ta partisipa ku
Bibliobus ta bishita siguiente bario den luna di
aprei 1988.
Djamars dia 26 di aprel 1988 for di 4 or - 7 or di
anochi dilanti St, Dominicusschool i Sentro
Médiko na Montana.
Persona te 18 afta por fia buki gratis.
Persona riba 18 afia mester paga fls. 2, - pa abono.
Körda trese indentifikashon (sédula of reibewijs).

Hefe diBiblioteka Publiko,
Dept R.P. R.M. de Paula.

CII Elektrotechnisch bedrijf
_ZJ L_~ ELCONA N.V. zoekt op korte termijn
ii een

-j^ UITVOERDER

Vereist wordt:— opleiding MTS-E
— gedegen kennis van installatievoor-

schriften— zelfstandig en leidinggevend kunnen
werken— minimaal 3 jaarwerkervaring— goedereferenties.

Schriftelijke sollicitaties terichten aan
Elcona N.V., P.O. Box 3042, Curacao N.A:

f TE KOOP WOONHUIZEN J
* Salina 144en 146winkelen magazijn, eigendomsgrond

403 m2, no. 144f. 60.000.- no. 146 ’. 90.000.-
-* Brokopondostraat 64, eigendomsgrond252m 2 f. 70.000.-
-* Kaminda Amatista 16, erfpachtsgrond 1560m 2 ’. 70.000.-
-* Hoogstraat 49, begane grond + Iste verdieping n.o.t.k.
* Witteweg 56, eigendomsgrond 417 m 2’. 80.000.-
-* Bramendiweg 91, eigendomsgrond677 m 2’. 80.000.-

-vARESTOI I Arraratweg4B J\. >ilsllL Inlichtingen: JïVN^iP^^i^r te1.:614744-614712 SJ"j"" -"Service is our business —*""^ay

<^m^y AHes op het gebiedvan
ijl bevestigingsmaterialen

Jfi^ en gereedschappen. ,
B^BI ___W-

____________
fl ____ I

'lilWmm \_m
*^_w -: «Pi* Mp WÊL

■k-M ó _t:::::__b. *w<
-*»»_______ .... j ■>;■»> ■ nm /*%?* ___

■ i-g-'-'-^OtMW- tÊÊ viß* <______________t___%-' ■
CARIBBEAN FASTENERS N.V.

INDUSTRIETERREIN (achter Maduro Plaza)
TELEFOON 76227 - TELEX 3408

Ook opzaterdag GEOPENDvan 8.30-12.00 uur.1 -^'
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	ORANJESTAD – De Aruba Secretaries Association heeft in het afgelopen weekeinde de Secretaressenweek 1988 ingeluid. Bij die gelegenheid las de minister van Welzijnszaken, mr Mito Croes (zie foto), de Secretaressenweek- proclamatie voor. Links op de foto de voorzitter van de Secretaressen- vereniging, Helen Ras, en rechts Carla Paris, die het programma leidde.
	Rinus Israel is moedeloos
	JENNIFER KUSTERS op Lady. Zij behaalde de tweede prijs bij de B-l proef.
	WILLEMSTAD-De Alliance Frangaise organiseerde van 22 tot en met 24 april een tentoonstelling overate hedendaagse danskunst in Frankrijk. Deze tentoonstelling werd gehouden in de VIP- room van het Plaza Hotel. De tentoonstelling werd vrijdag geopend door de gedeputeerde van Onderwijs en Cultuur, Angel Salsbach. Hij onderstreepte in zijn toespraak het belang van het kennisnemen van andere culturen. De tentoonstelling werd mogelijk gemaakt door medewerking van de Franse ambassade in Caracas, de dienst Culturele zaken van het eilandgebied, het Curagao Plaza Hotel, Banco Latino, Polytronica en Hagemeyer. De tentoonstelling bestond uit een 20-tal panelen met foto's en beschrijvingen van hedendaagse balletten, terwijl er ook 3 panelen waren gereserveerd voor de Curagaose dansscholen. Behalve de foto's waren er video- beelden die op drie toestellen werden vertoond. Als extra attractie kon men in de Oranje Room nog een filmvoorstelling bijwonen van Highlights uit moderne balletten. De tentoonstelling is goed bezocht en de organisatoren kijken terug op een succesvolle primeur. De Alliance Frangaise hoopt met deze culturele activiteiten een grotere groep van het publiek te bereiken. In mei aanstaande zal er een fdmweek worden georganiseerd. Foto vlnr: Anita Boisnier, secretaresse van de Alliance Frangaise, Jean- Claude Dineau van de Franse Ambassade in Caracas, gedeputeerde Angel Salsbach en Josephine Sweers, voorzitster van de Alliance Frangaise.
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