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— China en de SU zijn in
'geheim overleg begonnen over
'Hieuw niet- aan vals-verdrag, zo
«lde de anti- communistische Ja-
"se krantSankeiShimbun. Er zou
telmatig overleg over worden ge-
!rd. Het in 88 te onderteken ver-
*Bmoet de wederzijdse bedreiging
hinderen en de militaire uitga-

"beperken.
[-ONDEN — Voor het eerst in het
!Jaar oude Angolese conflict
garden de 4 Jaarbij betrokken
tijenzich aan detafel: Zuidafrika,
'Sola,Cuba en deVS. Waarnemers
*"■ in de bereidheidom metelkaar
Saan praten een hoopvolle ont-öteling na detotnu toezeer moei-
de pogingen om overeenstem-
dete bereiken over Namibie'son-
*ankelijkheid. Vandaagkomt het
"*leg ten einde.Tijdens de bespre-
ken in een klein hotel in het
jitrum van Londen wordt er geen

formatie verstrekt.

NEW DELHI — De terreur in de
dische deelstaat Punjab kostte
"ds begin deze week 22 doden,
''«dag vielener5 bij actiesvan ex-
'mistischeSikhs.

&HAKA — Bengaalse konings-
Bers hebbenin de voorbije4maan-

* in een mangrovebos in Bangla-
sh minstens 50 houthakkers on
"«ers gedood. In Dhaka zeimendat

" stropersgolfde tijgers steeds ag-
"siever had gemaakt. Een verbod
1deze tijgers en andere zeldzame
*ren te jagen heeft geen effect
Had.
IONDEN — De olieprijzen op de
'je markt zijn dinsdagnauweiyks
tl hun plaats geweest. De daling
"0 maandagzounamel_t -ratover-
fcven ziju geweest, dinsdag was
forzichtigheidtroef,wanthetisnog
*eds niet uitgesloten datde OPEC
►8 junialsnog een akkoord bereikt
'er maatregelenom de prijs stabiel
'houden.

*****.Washington—Bij voorverkie-
'"genindedeelstatenOhio.lndiana

districtColumbia heeft deDe-
PcratischekandidaatDukakis een
pokendezege behaaldopzijnrivaal
JBBeJackson.In derace naarde "Qe-
Kratische nominatie als presi-
*»ts- kandidaat heeft Dukakis nu
J» nagenoeg beslissende voor-
zong genomen op Jackson. De
[tijd in hetRepublikeinse kamp is
Nïnitiefbeslist: vice- president
"8h behaalde de nog ontbrekende

om alskandidaat te
*°"rden aangewezen.

jAMSTERDAM—De dollargingin
Wopa wat omhoog. In Amsterdam,»s de middenkoers 1,8840 na een
Wkoers van 1,8815 dinsdag. Men
Jttdt rekening met een mogelijke

inde VS.InWallStreet
P&g de Dow Jones index 15,08 pun-
'H omhoog naar 2058,36pnt.

ROERMOND — Er is nog geen
i**band aangetoond tussen de auto-
jOftiwelke opeen Britse leger- basis

'" het Duitse Bielefeld werd on-
rfhadelijk gemaakt en de ex-
Wieven welke gebruiktwerden in
j'euwBergen, Nederland, om een
{^tometBritse soldatenopte blazen,

s^ samenwerking tussen de
"estduitse en Nederlandse politie
M deIRA- aanslagen in Nederland
jjnietoptimaal. In Nederlandheeft
J^önog geenspoorvan de eventuele
laders kunnen vinden terwijl ver-
£?dt datdeDuitsepolitiehunidenti-kit zou kennen.

Tawa Yrausquin
blijft enig directielid

vanAir Holland, ORANJESTAD—Tijdenseen
"uitengewone algemene ver-
pleringvan denieuwe aandeel-houdersvanAirAruba, welke op
yapril werd gehouden, is beslo-
*ft deraad van commissarissenNi deAirAruba als volgt samen
J^ stellen: president- commissa-

Ebby Arends, commissaris-
!"-&Ruben Mansur, Eduardo dev6eren Air Hollandnv.

Öe regering van Aruba zal
een voordracht doen'j9°r debenoemingvan zijnkan-

'l<iaat tot lid van deraad van
In debuitenge-re algemene leden- vergade-

werd ook besloten CO. (Ta-t*a) Irausquin te handhaven als
*jp enige directeurvan de inmid-j^lsgeprivatiseerde luchtvaart-
maatschappij.

Israël nog in zuidLibanon:
Massale zoekactie aan gang naar
Palestijnse guerrillastrijders
RASHAYA, LIBANON -

Israëlische troepenen hunLi-
banese bondgenoten hebben
woensdagochtend het dorp
Maidoun ingenomen, dat in
Zuid- Libanon op slechts en-
kele kilometers van de Sy-
rische frontlinies ligt. Bij de
dinsdag begonnen Israë-
lische zoekactie naar guerril-
la- strijders in Zuid- Libanon
zijn rond tweeduizend men-
sen opgepakt voor verhoor,
zijn tientallen anderen gear-
resteerd en iseenhoeveelheid
wapens, waaronder raket-
lanceerders, in beslag geno-
men.Ditisvernomeninveilig-
heids- bronnen en van ge-
tuigen.

De Israëliërs en leden van het
Zuidlibanese leger (SLA)
vochten rond twintig minuten
met pro- Iraanse strijders voor-
datze Maidoun en de omringen-
deheuvelsveroverden. Het dorp
ligt oprond vijfkilometer van de
Syrische stellingenin het stadje
Mashghara. Een Syrische
functionaris in deoostelijke Be-
kaa- vallei verklaarde dinsdag
dat Syrië de Israëlische troepen-
bewegingen nauwkeurig gades-
laat. "Wezullen ze bestrijden als
ze tegen onsoptrekken", zei hij.

Het was de tweede dag van de
Israëlische actie in Zuid- Liba-
non, waarMj jacht wordt ge-
maakt Palestijnse en Islami-
tisch: „aerrillastrijders. Aanlei-

ding is dereeks infiltratie- po-
gingen die het afgelopen half
jaarinIsrealvanuitLibanon zijn
uitgevoerd. De opmarsvan deIs-
raëlische en SLA.- troepen naar
Maidounwerd uitgevoerd onder
dekking van zwaar artillerie-
vuur. Volgens de bronnen sloe-
gen er twintig granaten per mi-
nuut in in de Maidoun, het dorp
AmAl-Tineh,en andere naburi-
ge dorpen.

De Israëlische troepen door-
zochtendinsdagavond de dorpen
Am Aata. Libbaya, Mimes en
Kfair aan de voet van de berg
Hennon, op 10km westelijk van
de Syrische grens. Israëlische
helikopters wierpen lichtfak-
kels af boven de dorpen en ver-
sterkingen aan para-troepen
werden aangevlogen. De Israë-
lische troepenmacht ontmoette
geenweerstand omdat ze destra-
tegische heuvels boven de dor-
penbeheerste.

Bij de zoekactie werd een uit-
gaansverbod afgekondigd voor
het gebied. Twee vrachtwagen-
ladingen wapens — waaronder
raket- lanceerders,Kalasjnikov-
geweren van Sovjet- makelij en
munitie — werden in beslag ge-
nomen bij invallen in huizen.

HetIsraelische/SLA-offensief
is de eerste actie buiten de "vei-
ligheidszone" sinds Israel in
1985 in Zuid- Libanon een be-
perkte invasie uitvoerde in dor-
pen. Israel stelde de 15km diepe

enl2okmlangezone,lopendvan
de Middellandse Zee tot de heu-
vels van de Hennon, in 1985 in
om zijn nederzetting in het
noordentebeschermen tegen gu-
errilla- aanvallen.
InAlkmaar:
Eisen anderhalf tot
vijfjaar voor binnenbrengen

van cocaine
ALMAAR/ORANJESTAD— De rechtbank in Alkmaar

heeft dinsdag gevangenis-
straffen van vijf, twee en an-
derhalf jaar opgelegd aan
drie inwoners van Alkmaar,
die volgens de rechtbank 4.7
kilo cocaïneuit Colombia in
Nederland hebben inge-
voerd.

De drugs werden in januari
door de douane gevonden in
Kerst- en Nieuwjaars- pakket-
ten, die door Colombianen via
Arubanaar Alkmaar werden ge-
zonden. Conform de eisvan deof-
ficier kreeg J.M. vijfjaar en zijn
vriendin Z.S. twee jaar. J.L.
kreeg anderhalfjaar waarvan
eenhalfjaar voorwaardelijk. Te-
genhem had deofficiertwee jaar
geëist doch derechtbank liet
meewegen, datzijnaandeelklei-
ner is en dathij ernstig lijdt aan
de gevolgen van martelingen
van Argentijnse militairen.

Achterstallige boetes

Politie haalt bijna
70.000 gulden binnen

WILLEMSTAD — De politie
begon op 11maart met het actief
innen van achterstallige boetes.
Aanhetbegin van deactiewaser
intotaal eensomma van 350.000
gulden aan boetes nog niet be-
taald. Ondertussen is er 67.200
guldenaan achterstallige boetes
voldaan. Hiervan werd 13.470
guldendoor deS.O.D. geïnd. On-
geveer 54.000 gulden isreeds be-
taald.

In totaal werd door de S.O.D.
vijfpersonen opgebracht diehun
boete moesten uitzitten. Het
aantal aangehouden personen
bedroeg in detwintig. Verder
hield de S.O.D. in het kader van
deze actie ook vijf personen aan

die nog een gevangenisstraf
moesten uitzittenwegens het
niet betalenvan boetes.

De actie zal voorlopig worden
voortgezet en depolitie adviseert
een ieder die nog boetes heeft
openstaan om die zo spoedig
mogelijk tebetalen. In gevalvan
twijfel kan men informeren bij
het stadhuis, departement van
boeteoftel: 634111.

"Het betalenvan achterstalli-
ge boeteskan narigheid voorko-
men omdat de S.O.D. haar actie
op elk moment van dedagvoort-
zet enhetis een vervelende zaak
alsiemanduitzijnofhaarbed ge-
lichtwordtvoor ditfeit", aldus de
woordvoerder van de politie
Dandarè.

WALESA VOORZIET BLOEDIGE REVOLUTIE
Pravda ziet Westerse media achter onrust in Polen

Pools Politburo geeft voorkeur
overleg in verband stakingen

GDANSK— De Poolse politie heeft zich vandaag te-
ruggetrokken uit de omgeving van de Lenin-
scheepswerfinGdansk. De doorSolidariteitgeleide sta-
kingvan de arbeidersvoor hoger loonenofficiële erken-
ning van de onafhankelijke, verboden vakvereniging
ging de derde d-U, in.

In de noordelijke havenstad
aan de Oostzee waren gisteren
grote contingenten politietroe-
pen de straat opgestuurd in de
wijk rond de werf. Ze sloten de
door stakingen van naar schat-
ting tienduizend arbeiders ge-
troffen Lenin-werf van de bui-
tenwereld af. Maar vanochtend
waren de troepen uit het straat-
beeld verdwenen.
NAPOLITBURO-BESLUIT
Kennelijk zijn de politietroe-

pen teruggetrokken nadat het
Politburo van deregerendeCom-
munistische partij in Polen mee-
deelde, dathet begrip heeft voor
de zorgen van de burgers en er
voorstander van is arbeids-
conflicten op te lossen in samen-
werking met de arbeiders. Maar
het Politburo zei voorts in dever-
klaring, datregeling van de pro-

blenutfi moet worden bereikt
doorrlalisme en een gevoel van
verantwoordelijkheid voor de
toekomstvan hetland.HetPolit-
buroverklaarde, dathetzich re-
soluutteweerzal stellentegen de
dreigingvan economische desta-
biliseringzowel als schendingen
van de sociale vrede, derechtsor-
deen discipline.

InGdanskbracht deleidervan
Solidariteit, Lech Walesa, met
stakende arbeiders denacht door
in debezette Lenin-werf. Hij had
niet deelgenomen aan dezitsta-
king voor de poort, maar bleef
binnen uit vrees, dat de politie
zou trachten in de nacht dewerf
over té nemen.

Het dagblad van de Sovjet-
partij Pravda beschuldigde van-
daag Westerse "anti-Poolse
centra", waaronder radiozen-
ders, ervan de nieuweonrust in
Polen aan te moedigen. Het be-
kritiseerde Lech Walesa en
andereSolidariteit- leiders.

Het Russische blad sprak te-
gen, datzichbij devieringvan de
Dag van de Arbeid in Polen de-
monstraties hebben voorge-
daan. Getuigen en oppositie-
bronnen meldden op 1 mei ge-
welddadigheden in tenminste
acht Poolse steden, waarvan in
het Westen ook televisie- beel-
denwerden vertoond. De botsin-
genop 1 meivolgdenopeenweek
van de felste arbeidersonrust
sindspartijleider, generaalWoj-
ciech Jaruzelski in december
1981 de staat van beleg afkon-
digde om deonalhankelijke vak-
vereniging Solidariteit buiten
spel te zetten.

Volgens de Pravda begon de
onrust in Polen op 25 april na
prijsverhogingen vanvoedsel en
consumenten- goederen. Het
blad schreef, dat de onrust werd
aangewakkerd doorhetWesten.

"Westerse radiostations sliepen
die dagen niet", aldus het blad.
"Hun programma's waren ge-
vuld met oproepentot protesten,
de eisen te verharden,en aan de
standpunten vast te houden tot
het eindo". De Pravda bekriti-
seerdeWalesa en andere leiders
van deverboden vakvereniging
en noemdehun "valse leiders".

prijsverhogingen diederegering
in Warschau heeft doorgevoerd
in hetkader van een economisch
hervormings-programma.

Walesa riep de stakers giste-
ren opvan hun staking een "be-
slissendprotest" te maken tegen
de communistische regering en
zei, datPolen een bloedigerevo-
lutie tewachten stóat alshetbe-
wind in Warschauniet ingaatop
deeisentot economische enpöli-
tieke hervormingen.

Meer dan_ê'venduizend van de
twaalfduizend arbeiders op de
Lenin-werf sloten zich gisteren
aan bij de staking. Naar schat-
ting twee- a drieduizend arbei-
dersbrachten denacht dooropde
werf.De stakingbegon maandag
als blijk van steun voor de door
Solidariteitgeleide staking van
zestienduizend arbeiders in de
enormeLenin- staalfabriekenin
Nowa Huta. Deze fabrieken, bij
Krakow in het zuiden van het
land,zijn de grootste industriële
installatie in Polen. Aanleiding
van de stakingen daar zijn de

Het bestuur van Solidariteit
in het district Warschau heeft

fisteravond alle Poolse arbei-
ers opgeroepen in staking te

gaan als de veligheids- troepen
optreden tegen de huidige sta-
kingsacties. Het zou een ramp
zijn voor Polen wanneer geweld
tegen de stakerswordt gebruikt,
aldus deoproep.

Twee bemiddelings- delega-
ties van de Poolse katholieke
kerk zijnvandaagnaar deLenin-
scheepswerf in Gdansk en deLe-
nin- staalfabriek in Nowa Huta
vertrokken om een oplossing te
zoeken voor de stakingen waar-
doordetwee ondernemingenzijn

fetroffen. Dit isvernomen in
erkelijkekrijgen in Warschau.

De bemiddelings- poging volgt
op een besluit van de autoritei-
teneen grotepolitiemacht, die de
omgeving van de Lenin-werf in
Gdansk had afgegrendeld,terug
tetrekken. DeLenin-werf, waar-
in 1980het vrijevakverbond So-
lidariteit werd opgericht, wordt
al drie dagen bezet gehouden
door zon tienduizend werkne-
mers.

Chileens hofherroeptbesluit:
Onderzoek bevolen naar
Duitse kolonie Dignidad

SANTIAGO—Het Chileen-
se gerechtshof dat eerst be-
slootom geenonderzoek in te
stellen naar wat er precies
gaande is in een Duitse kolo-
nie opChileens grond-gebied
heeft zijn opvatting herzien
en heeft een begin gemaakt
met deprocedure waarom de
regering van de Westduitse
bondsrepubliek heeft ge-
vraagd.

De ambassadeur van Bonn in
Santiago, Horst Kullack-
Üblick, werd dezer dagen op het
ministerie van Buitenlandse za-
ken ontvangen waar hij een on-
derhoudhad met ministerRicar-
do Garcia. Tegenover de pers
verklaarde de ambassadeur la-
ter dat het gerechtshof in Chil-
ian ingestemd had met een on-
derzoek in de kolonie Dignidad.
HethofvanChiliannam dezebe-
slissing omdat genoemde kolo-
nie onder zijn jurisdictie- valt.
Chilian ligt 463 kilometer ten
zuiden van dehoofdstad Santia-
go. Eerder had dit hof het ver-
zoek afgewezen omdat het ver-
zoek niet gebaseerd was op
wettelijk erkende documenten.
De ambassadeheeft de gewenste
wettelijke documenten geprodu-
ceerd, waarop debeslissing werd
veranderd.

In dekolonie Dignidad wonen
zon driehonderd Westduitsers
alseen soortcommunieen coöpe-
ratie. Hun leiding is ervan be-
schuldigd de mensenrechten te
vertrappen en ook werden sex-
uelevergrijpeningebracht tegen
deleiding. Tenslotte heeft deko-
lonie ook gefunctioneer dalseen
centrum voor het folteren van
politieke tegenstanders van het
militaire bewind. Er zou ook
sprake zijn van het indoctrine-
ren van debewonersvan dekolo-
nie.Tevensblijft hetonduidelijk
ofdepensioenen en andere socia-
le betalingen uit de Westduitse
regeringskas wel bij de
rechthebbenden aankomen.

De Westduitse ambassadeur
merkte op dat de beschuldigin-
genvan"zeerernstige aard"zijn.
Zij zijn gedaan door mensen die
dekolonie hebben verlaten. "Wij
willen alleen dat de schuldigen
gestraftworden", aldusKullack-
Üblick. Hij lietnogweten dathij
spoedig de post in Santiago ver-
laat wegens gezondheids-
redenen. Ondertussen is over-
eenkomstig het Chileense
rechterlijke besluit een rechter
uitParral, welke plaats vlakbij
de kolonie ligt, begonnen met
een serie bezoeken aan de kolo-
nieomzichopdehoogtete stellen
van de gangvan zaken aldaar.

WILLEMSTAD - Vanmor-
gen zijn de gevallenen in de
Tweede Wereldoorlog herdacht
bij het gedenkteken aan het
Waaigat in Punda. Tijdens de
plechtigheid werden kransen ge-
legd doorgouverneurprof. drRe-
ne Romer, gezaghebberRonald

Casseres en de chef- stafcom-
mandant Zeemacht in het Cari-
bisch gebied, JB.G. Clocquet.

Ook nabestaanden van de
slachtoffers van het oorlogs- ge-
weld legden bloemen bij het mo-
nument.

Gevallenen Tweede Wereldoorlog
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Mensen
In Nederland hebben actievoer-
dersuitBelgië, Duitsland en Ne-
derland betoogd tegen DIE-
RENPROEVEN en de commer-
ciële handel in proefdieren. Dit
gebeurde op het terrein van de
proefdierfokkerij HSD in Zeist.De actievoerders knipterf een
hek door en liepen ongestoord
naar het terrein waarin nokken
enkele honderdenbeagles (ziefo-
to) worden gehouden. De leiders
van de actie waarschuwden de
deelnemers dat er geen hokken
mochten worden opengebroken.
"Dit is een vreedzame actie." En
datbleef het.

De Westduitse spoorwegen heb-
ben een SNELHEIDSRECORD
voor rollend materieel geves-
tigd. Op het nieuwe baanvak
Würzburg- Fulda bereikte hun
'Intercity experimental' (ICE) op
een proefrit een recordsnelheid
van 406 kilometer per uur. Het
gebrokenrecord was in handen
van de Fransen. Die haalden in
1981 380 kilometer per uur met
de supersneltrein TGV.

De justitieinKonstanz heefteen
aanklacht ingediend tegen de

40- jarige graaf Adelmann von
Adelmannsfelden, omdat hij
asielaanvragers VERVALSTE
asiel- vergunningenzou hebben
gegeven. De graaf, algemeen- se-
cretaris van de vereniging 'Der
freie auslander', zou op deze ma-
nier vooral Iraniërs hebben be-
drogen. Volgens de justitiewerd
de asielzoekers de verzekering
gegeven dat de vergunning een
inreisvisum voor de bondsrepu-
bliek was en men er asiel op
kreeg. De asielaanvragers heb-
ben volgens de justitie 170.000

mark aan een organisatie in Is-
tanbul betaald. GraafAdelmann
zouper geval minstens 200mark
hebben gekregen.
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In tegenstelling tot detraditie is
het gestolde bloed van Januari-
us,depatroonheilige van Napels
twee dagen later gaan VLOEI-
EN dan verwacht werd. Het
bloed van deheilige wordt in een
ampul bewaard en had op de
vooravond van de eerste zondag
in mcivloeibaar moetenworden.
Dit 'wonder' voltrekt zich ieder
jaardrie maal en bij het uitblij-
ven van dit teken vrezen deNa-
politanen voor een ongeluk of
ramp. Op de dag dat het wonder
verwacht werd kon door nood-
weer, de processie die de ampul
overbrengt naar de basiliek van
de heilige Clara niet plaatsvin-
denen ook na drie uur smeekbe-
den van de aartsbisschop van
Napels ginghetbloed nietvloei-
en. Zondag werden de smeekbe-
den hervat doch zonder resul-
taat. Napoli verloor wel de be-
langrijke voetbalwedstrijd te-
genAC Milan en toen op maan-
dag het wonder zich na de zo-
veelste smeekbede toch voltrok,
haalden de Napolitanen opge-
luchtadem. Het wonder van het
vloeibaar worden van het bloed
van Januarius, een bisschop-
martelaar uit de vierde eeuw,
doetzich driekeer per jaarvoor.
In mei, september en december.
De kerk erkent het sinds de 14e
eeuw.

Gisteren overleed op 87- jarige
leeftijd de bekende architectSERGEALEXENKO. Alexenko
was vanRussische afkomst. Om
precies tezijnwerd hij in 1900in
de zuid Russische Oekraïne
geboren. Hij vertrok op zijn 17e
naar west- Europa en na de
Tweede Wereld oorlog verkreeg
hij voor zijn verdiensten jnhet
verzet zijnNederlandse nationa-
liteit. Hij werd door de firma
Henriquez naar Curagao ge-
haald en was werkzaam bij Mo-
numentenzorg alwaar hij sinds
het eind van de veertiger jaren
menig restauratie verrichtte
aan gebouwen die wij vandaag
de dagkoesteren.

Een HONDEFLUITJE om
alarm tekunnen slaan.Dat heb-
ben de zeventig bejaarde bewo-
ners van het Erasmushuis, een
verzorgings- tehuis in Den
Bosch, onlangs gekregen. Geen
fluitje van een cent maarvan ze-
ven gulden per stuk. Het idee
wasvan debewoners- commissie
van het tehuis. In de flat is wel
een electronische alarm- instal-
latie, maar de drie knoppen
daaraanzitten op vaste punten.
Alseen bewoner s nachtsop weg
naar dewc een been breekt dan
moet hij ofzij wachten toter toe-
vallig iemand komt. Nu kan de
bejaarde die hulpeloos op de
grond ligt met de hoge doordrin-
gende toon van het fluitje ten-
minstenogzijnburen waarschu-
wen, aldus de directeurvan het
tehuis. "

E. MORENO BRANDAO & SONS INC.
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ADVERTENTIE-AFDELING
Acquisitie:
Viota Bernardus cri JannyNSaldijk.

Aanname advertenties:
Maandag t/mvrijdagvan 07 30-16.00: uur; zaterdag 07.30-10.00uur.
Alle advertentiesvocrde.komertdeday
moeten 1 dagvantevoren vóórvter uur
binnen zijnofop dezetfde dagvóórtien
uur

ZOEKERTJES verschijnen op
dinsdag en vrijcl&g en kunnen iedere
dag tussen 07.30-16.60 uur wórden
opgegeven,behalve op zaterdag.
Afleen zoekertjesdie op maandag en
donderdagvóór twaalfuurbinnenzijn,
kunnen de dagdaarop(dusdinsdagen
vrijdag) verschijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBANassaustraatT 10.
Tel: 24333(drie lijnen).
DÈrecteur^Hodfdredacteur:Josvand!rSchc_t.
Redactie; Ramiro Jromp, Anna
.Tromp- Van-der-Schoot, DjisbieFran-
ken (fotograaf).
Advertentie-afdeling: Jos van der
Schooten EtfeenLandsmark.
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BONAIRE:.Correspondent:
Hubert Linkels» Kaya Gobemador N.
Debrot 154, tel.: 8627.

SINT MAARTEN
Correspondent:
Gerard van Veen, Postbox 118, fel.:
873659 (Fransekant).
Abonnementen advertenties:
The Chronicle, Gröunddove RoadT:
Pointe Blanche, te!.: 23919.
SABA:
Correspondente:
Ruth Hasseil, te!.: 2299.

ST.EUSTATIUS:
Vertegenwoordigster/Corréspon-.
dente:
Peggy van de Horde.Whilewallweg1.

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
JosdeRoo en Victor Hafkamp;Radio
Nederland Wereldomroep (tel; 035-
-■16*15.1. toestel 319).
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Persagentschappen; ANPca AP.
Samenwerkingsovereenkomst met
The MiamiHerald, i> "-"aagscheCou-

:.-; rant, De Brabant Pers.
DRUKKERIJ: Rotaprint NV
DISTRIBUTIE{abonnementen):
Curasao: Districo NV, teL: 370503;
37Ö504 en 370304.
Voor Wachten gelieve deze nummers
op te bellen. Het abonnementsgeld
kan ook betaald worden via Gïro rek.
nr.: 208.000, Maduro's Bank rek. nr.:
286.330.08 en ABN rek. nr.:
'.1.15.626.
Aruba:Nassaustraat 110, te1.:24333,
Bonairetebonnementen énincas-
so):mv. A. Wong-Loi-Sing, Noord Sa-
lina.

Losse nnnuners 60 cent:
Abonnementsprijsop alleeilandenvan
de Nederlandse Antillen vijftiengul-
dénper maand.

Buiten Antillen(Nederland):
NA/.80,15 per maand (luchtpost) of
NA/.24,- per maand (zeepost)" jaar-
lijks vooruit te betalen.

Heer Bommel en het wroeg-wezen door Marten Toonder

eelbewogen nacht voor heer Bommel.
Toen p overzichtelijke wijze om hem heen waren
gestapeld, deed hij een lusteloze greep in hetbovenste en bla-
derde er wat in. Toen legde hij het document terzijde en
trachtte ongemerkt in slaap te vallen. Maar het wroeg-wezen
was opzijn post.

"Werken!" krijste het." Of anders dering terug!"
"Maar ik... eh... ik moet nog ingewerkt worden!" klaagde

heer Ollie bitter. "Hoekan iemand nu ineens iets doen, wathij
nog nooit gedaan heeft, als jebegrijpt, wat ik bedoel?"

"Als het anders niet is!"riep het ventje. En omdat het toch
nog ergens een zwak plekje bleek te hebben begon hette hel-
pen. Van dat ogenblik afbestond er geenrust meer voor heer
"

Reken- en sciirüfmachines dokenuitdegrondopen verdwe-

nen weer,vermiste en zoekgeraakte papieren verschenenuit
het niets, wetten en voorschriften dwarrelden op de juiste
plaatsen entoen deeerste stralenvan deopkomende zon inhet
vertrek vielen, klapte het lelijke kereltje het laatste dossier
voor heerBommels neus dichten verdween in het linoleum.

Niet lang daarna schreed de ambtenaar eerste klasse
Dorknoper naar het raadhuis om zijn dagelijkse taak te gaan
beginnen. "Een mooie dag!"prevelde deijverige functionaris."Ik hebzin omvandaag eens het ontwerp vooreenrapport be-
treffende de achterstandten stadhuize te gaan overwegen!"

En met deze woorden opende hij de deur van zijn afdeling.
Als door de bliksem getroffen, bleef hij op de drempel staan.
Daar vóór hem stond heer Bommel, moe doch voldaan, voor
het nu volle rek van gereedgekomen werk, en sprak: "Alles is
klaar".

TELECURAÇAO
WOENSDAG: 16:30 Ora pa mucha;
18.00 Journey to the Himalayas; 18.45
Informe deportivo met Hector Rosario;
19.00Dimenshon Artistiko metMaritza
en Richard; 20.00 Notisiero Tele-8;
21.00 Falcon Crest; 22.00 Wega di
NumberKörsou; 22.10Planeta 3; 23.00
Sluiting.

DONDERDAG: 16.30 Ora pa mucha;
18.00 Filatelie;"lB.ls Purba kv keshi;
18.40Informedeportivo metHector Ro-
sario; 19.00Rikesa UniversalmetMavis
Albertina; 20.00Notisiero Tele-8; 21.00
RVD tainforme; 21.30 It'sa living; 22.00
Wega diNumberKörsou; 22.10Kontak-
te; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

AGENDA

CURACAO
NACHTDIENSTARTSEN:Patiënten va»
artsenvan Bandabao (3e distrikt) kunn*
spoedgevallentelefoon 641658 bellen
danhetantwoordapparaatafluisteren..
De patiëntenvan de andere medische'
trikten kunnen voor spoedgevallen
artsenpraktijkvan huneigen huisartsbfl
het antwoordapparaatzal dan mede»
wie dedienstdoende arts is.
THORAX CENTER (Jan Noorduyn»
naast UNA,tel.: 85544): openingstijden!
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00i
op zon- en feestdagen alsmede op werk
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen I
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRI
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria
tel.: 82947/81078;geopendvan maart
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaten
de geheledag gesloten; na 17.00uurkv
dezustervandewachtbellen:zusterWe<.tel.: 87181, pageboyo27-360.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralk
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU:maandagmidc
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag\
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspraa

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (vol
heen Wijkverpleging Curagao): Kante
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geope
van maandagt/m vrijdag van 07.00-18.
uur; de wacht heeftzuster Joe,tel.: 8759

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Fan»
geopendvan maandag t/m vrijdag v
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor S
Maria 17, tel.: 80222. i
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Pare
tel: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend vi
08.00-12.00/14.00-18.0Ouur; op zaterdi
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, te
54300.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geoper
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Paradeis, F.D. Rooseveltweg 46-B, tel
89676/89808.
Punda
Antiliana,Kaya Flamboyan 1-A,tel.: 76201
76208.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- et
woensdagavondom 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond orï
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouw Credit UnionSan Pedro.

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

LEZING: 20.30 uur in de aula van deUNA!
(spreker: dr J. Sijbel; ond.: 'Verdere dol-
lardaling of coördinatievan beleid In dewe-
reldeconomie').

DONDERDAG
DIVERSEN
TENTOONSTELLING
CURACAOSCH MUSEUM (Van Leeuwen-
hoekstraat z/n): openingstijden dinsdag
t/mzaterdagvan 09.00-12.00/14.00-17.00
uur; zondagvan 10.00-16.00uur; maandag
gesloten.
t/m 13 cmi 1988 expositie '100 Jaar
Emmabrug'.

GALLERYEIGHTY-SIX (Bloksteeg,
Punda): dagelijks geopendvan 09.00-
-12.00/14.30-17.30 uur.
t/m 7 mei 1988expositie van werken van
Pier de Jongen Betty Kuyper.

BEETLE BAILEY By Mort Walker

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

REDEYE By Gordon Bess

AMIGOE2

( We gladly announce the birth of our son É j|t j
/ EZEKIEL MATTHEW f) W \l April 30,1988 jp|| )
/ Parents : Gilbert and Sharon Berlinski jMMJ \1 Brothers : Darin and Nathan :T J\ Sister : Gabrielle. (%s , A J
( Bokvol 108, flruba. 3Mj 'jja*^ )

Wega diNumber

WOENSDAG 4 MEII9BI

.->- "i i~in i "■ ii- - —i
, —~ —

) Hartelijk Dank j
/ aan de Koninklijke Marine, )
) Consales, 8.Y.C.A., vrienden )) en kennissen, etc. etc.voor het (
( mogelijk maken van mijn reis f/ naar Nederland. )
I Gerri. Hinrichs s/y GIPSY )



ROSHEUVEL NOEMT GEBREK VAKMENSEN ’ZWAKHEID’
’Zeer belangrijkefunctie in hotel’
Opleiding comptrollers bij
UNA en universiteit Florida

{WILLEMSTAD —De Holding Company Curasao be-
Rideert momenteel de mogelijkheid om in samenwer-
fiög met de Universiteit van de Nederlandse Antillen,
fJNA, en de Florida International University te komen
"ot een opleiding van Antillianen tot comptroller voor
[otels. Bekeken wordtofstudentenvan deUNA, diehierkn Bachelor's Degree hebben behaald, zich verder
«innenspecialiseren inFlorida. Die specialisatiewordt
Vervolgens gekoppeldaan een stage-opleiding inhotels.

De studenten zullen een
J%tract dienen te tekenen, dat
rf'j na voltooiing van hun studie
iM de Nederlandse Antillenko-
Nn werken. "Indien er van deJJ'en studenten vier overblijven,

afijn wij al gelukkig", zo zei drs
jjpenRosheuvel, directeurvan de
T»olding Company.
j, Er zijnwel Curagaoënaars, die
geschikt zijn voor de comptrol-
ler- functie, maar diewerken al-
'emaal in het buitenland. En

/Uitenlandse comptrollers zijn
ï^er moeilijk tekrijgen. "Indien
|e het verloop van hun carrièrejtakijkt,zieje,datze nergens lan-
:l,Ber dan twee jaarblijven. Zodra
het woord rondgaat dat een,comptrollergoed is, wordt dieon-
middellijk weggekocht door een
jfrotehotel- keten", aldus Ros-
heuvel.

VERDWENEN
Eind maart verdween plotse-

lingEric Hertha, een Canadees-
Amerikaanse comptroller, die
"ij Trupial Inn was te werk ge-

"steld. "Vermoedelijkheefthij er-
gens anders een beter betaalde
baan aangeboden gekregen. Hij
's inzijnauto gestapt, naarHato
igereden en in het vliegtuig ge-
stapt", zo zei Rosheuvel. "Er was
geen enkele aanwijzing dat hij
dat zou doen. We hebben ook
looit meer iets van hem ge-
hoord".

Er zijn geen malversaties ge-
bonden in de boeken.Rosheuvel:
'Hertha was voor één jaaraan-
getrokken als comptroller voor
Het Curacao Caribbean Hotel.
Toen dat in oktober werd ver-
kocht, hebben we hem gevraagd
?m de administratieve puinhoop
in Trupial Inn op te ruimen.

Daar waren immersdrie admini-
stratieve krachten, nadat er
malversaties waren geconsta-
teerd, ontslagen".

"Hertha is daarbegonnen met
een goede administratie voor
1988, maar hij is niet toegeko-
men aan het puin van 1986 en
1987. Terwijl wij veronderstel-
den, dathij dat ookgeruimd had.
Hij had ook moeten zorgen voor
de afsluiting van de boeken bij
het Caribbean Hotel tot 1 okto-
ber 1987,maar datheeft hij ook
niet gedaan", aldusRosheuvel.

De Holding- directeur veron-
derstelt, dat Hertha het als een
achteruit- stelling heeft erva-
ren, dathij van het tweehonderd
kamers tellende Caribbean Ho-
tel werd overgeplaatst naar het
veel kleinere Trupial Inn Hotel:
"Maar wij hebben getracht zo
goed mogelijk gebruik te maken
van zijn contract, dat in juni af-
liep".

ANALYSES
Rosheuvel zei, dat een

comptroller een zeer belangrijke
functie heeft binnen een hotel:
"Hij zit bovenop de gehele finan-
ciëlesituatie. Hij moet een theo-
retische opleiding hebben als
boekhouder, maar tevens moet
hij overeen flinke dosis ervaring
beschikken. De man dient alles
in een hotel in de gaten te hou-
den. Hij dient zelfs toe te komen
aan analyses van het hotel.Kor-
tom: hij is de man die leiding
geeft aan de administratie".

De directeur van de Curagao
Holding Company noemde het
"één van de grootste zwakheden
van onze hotel- business dat we
niet over dergelijke mensen be-
schikken".

Eerdervertrokbij hetLas Pal-
mas Hotel ook al een comptrol-
ler: "Waar het aan ligt weet ik
ook niet.Misschien dat dieook is
weggekocht, want die was ook
plotseling weg", aldus Ros-
heuvel.

SOLLICITATIE
Gisteren is een sollicitatie-

procedure gestart: "Het gaat om
mensen met een administratie-
ve ondergrond, die onder bege-
leiding van de Holding Compa-
ny, inzetbaar zijnvoor datwerk.
Maar ook hierbij worden we ge-
confronteerd met een probleem:
het gaat om mensen die elders
hunkennis en kunde al hebben
getoond. Dus: hun salaris- eisen
zijn vrij hoog. En desondanks
moeten wij ze trainen en oplei-
den, terwijl ze dus al veel ver-
dienen".

Rosheuvel: "Vandaar dat we
nu gaanbekijkenofmet deUNA

en deuniversiteit inFlorida iets
kunnen bereiken. Hetis echteen
dringende noodzaak".

Politie schiet
man in been

WILLEMSTAD — De politie
heeft in de afgelopen nacht op
hardhandige wijze de 31- jarige
L. V.tot eenhaltmoeten'roepen.
De man die op heterdaad werd
betrapt bij een inbraak in een
snack op Rio Canario, gaf geen
gehoor op de dringende verzoe-
ken van de gearriveerde politie
om teblijven staan. Tijdens zijn
vluchtpoging loste depolitie een
gericht schot op debenen van de
man. Na zijn aanhouding werd
de man overgebrachtnaar depo-
likliniek. De recherche heeft de
zaak in onderzoek.

Inval ’drugstent’

WILLEMSTAD- Tijdens de
'drag- race' te Koraal Tabak
werd op 1 mei een inval gedaan
ineen van detenten waar verdo-
vende middelen werden ver-
kocht. De manE.H. van 32 jaar
werd terzake overtredingvan de
opiumwet aangehouden en hij
werd samenmet eenpotje inhou-
dendetwee gram cocaïneoverge-
geven aan 8.N.0. Tijdens de ac-
tie van de politie werd er door
omstaanders met stenen en fle-
sen gegooid naar de patrouille.
De stenengooiers en flessesmij-
ters zijn bekendbij de politie.

Tot 50.000 gulden tegen 3 procent

Gunstige financiering voor
ambtenaren met lumpsum
WILLEMSTAD —De

ontslagen ambtenaren die
gebruik willen maken van
de lumpsum- regeling om
iets voor zichzelf te begin-
nen, kunnen hiervoor op
zeer gunstige voorwaar-
den een krediet krijgen.
Gistermiddag is hiervoor
bij deKorporashon pa De-
saroyo diKörsou (Korpo-
deko) een 'overeenkomst
van geldlening' onderte-
kend, dievandaagin deMi-
nisterraad officieel moet
worden bekrachtigd. De
centrale regering en het
Curacaose Bestuurscolle-
ge aan deenkant en deOnt-
wikkelingsbank van de
Nederlandse Antillen (OB-
NA) en de Fundashon
Empresa Chiki (FECK)
aan de anderekant zullen
deze overeenkomst onder-
tekenen.

Zoals bekend wordt aan de
ambtenaren die in het kader
van debezuinigings- maatre-
gelen ontslagenmoeten wor-
den, dekeuze geboden tussen
de wachtgeld- regeling en
lumpsum- regeling. De
ambtenaren die kiezen voor
wachtgeld, ontvangen gedu-
rende een bepaald aantal ja-
ren, maandelijks een deelvan
hun salaris. De ambtenaren
die voor lumpsum kiezen,
krijgen ditbedrag inéénkeer
uitbetaald. De achterliggen-

de gedachte bij de lumpsum-
regeling, is om de ambtena-
ren dekans te bieden zelfeen
project op te zetten, hetgeen
uiteindelijkkanresulteren in
het scheppen van arbeid-
splaatsen.

In de 'lumpsum- landsve-
rordening' worden de FECK
en de OBNA genoemd als de
instanties, diedeambtenaren
moeten begeleiden die opte-
ren voor de lumpsum- rege-
ling en die een project willen
ondernemen. Volgens de
overeenkomst, die vandaag
ondertekend wordt, zullen zo-
wel de centrale regering als
het Bestuurscollege de Ont-
wikkelingsbank en de FECK
elk eenvoorschot van 500.000
gulden geven voor de uitvoe-
ring van definanciering ver-
bonden aan de lumpsum-
regeling.

Deze voorschotten worden
renteloos verstrekt. De uitke-
ringen zijn bedoeld om inves-
teringen mogelijk te maken.
Gedeputeerde Agustin Diaz
verwacht dat de hoeveelheid
aanvragen zo groot zal zijn,
dat dezehetbedraginkwestie
zullen overschrijden. In dat
geval kunnen de Ontwikke-
lingsbanken FECK aanklop-
penbij de overheid.

Diaz:"Degenen die opteren
voor de lumpsum-regeling en
dieeen project hebben, zullen
een fiT- ancieringkunnen krij-

gen bij de Ontwikke-
lingsbank ofFECK. Menkan
aanspraak maken op een be-
drag van maximaal 50.000
gulden tegeneen zeer gunsti-
ge rente van drie procent. De
lening moet terugbetaald
worden in tien jaar met een
'grace period' van maximaal
één jaar." Ambtenaren die
van deze regeling gebruik
willen maken, moeten con-
tact opnemen met deze insti-
tuten. Na zesmaanden echter
kan van deze regeling geen
gebruik meer worden ge-
maakt.

Diaz benadrukte dat deze
gunstige regeling niet be-
schouwd moet worden als
'free for all. "Integendeel, de-
genen diegebruik willen ma-
ken van deze financiering
moeten een project presente-
ren dat levensvatbaar is en
dat de mogelijkheden in zich
heefteen succes teworden. le-
mand die een goed project
heeft waarvoor de lumpsum-
regeling niet voldoende is,
krijgt deeerste 50.000 gulden
gefinancierd volgens ge-
noemde voorwaarden. Voor
het meerbedrag zal men
echter een financiering vol-
gens de geldende voorwaar-
denbij OBNA/FECK/Korpo-
deko of de commerciële ban-
ken moeten zien te krijgen",
aldus AgustinDiaz.

Officiële presentatie Guia pa Empresa Chiki
WILLEMSTAD — Gisteren

vond de officiële presentatie
plaats van deGuiapaEmpre-
saChiki(Gids voorKleine On-
dernemingen). In het gebouw
van Korporashon pa Desa-
royo di Körsou y Fundashon
Empresa Chiki (Korpodeko)
prees devoorzittervan hetbe-
stuur, Agustin Diaz, hetwerk
van de schrijfsters Marianne
Halabi en Bernadette Heili-
gers-Halabi. De gids voorziet
volgens Diaz in een grote
leemte.Hetboek is niet alleen
van belang voor cliënten van
Kornodeko, maar heeft ook

educatieve waarde voor
school- leerlingen, die zich op
hetterreinvan decommercie
gaan begeven.

Zowel Korpodeko als Fundas-
hon pa Empresa Chiki Körsou
(Feck) hadden geconstateerd dat
er een gidsontbrak ompersonen
met een goed commercieel idee
voor een eigenzaak tehelpen en
te stimuleren. "Vaak genoegzijn
Korpodeko en Feck bekritiseerd
voor het feit dat een project niet
zo snel wordt afgehandeld, als
een cliënt verwacht. Feit is dat
een dient meestal niet genoeg
informatie heeft, die belangrijk

kan zijn voor de evaluatie van
het project, waarvoor financie-
ringwordt aangevraagd. Hoe be-
ter een cliënt is voorbereid, hoe
groter dekans is datde onderne-
mingeen succes wordt.Dekwes-
tievan het nietbestaanvan over-
zichtelijke informatie ismeerde-
re malenbesproken in de direcie-
vergaderingen van Korpodeko
enFeck", aldusDiaz.

Medio 1987 isBernadette Hei-
ligers-Halabi gevraagd een
praktische gidste schrijven voor
degenen, die zich oriënteren op
het terrein van kleine onderne-
mingen. De gids moest zowel

praktisch en begrijpelijk als ge-
makkelijk te lezenzijn. Hetboek
is gewijd aan wijlen drs. Satija-
nand Ammersingh, die in leven
adjunct- directeurwas vanFeck.
Ammersingh heeft meegehol-
pen aan de voorbereidingen van
degids.Detekst isafkomstigvan
B. Heiligers- Halabi, terwijl
haar zus, M. Halabi, het hoofd-
stukover administratieheeft ge-
schreven.De schilder Aty Schot-
borgh heeft de illustraties ver-
zorgd. Bij de presentatie van do
gids werden bloemen overhan-
digd aan de schrijfsters en aan
voorzitterDiaz.

WILLEMSTAD- Gisteren
werd in hetKorpodeko- gebouw
de'GuiapaËmpresa Chiki'(Gids
voorKleine Ondernemingen) ge-
presenteerd. Aanwezig waren

ondermeer het bestuur van Kor-
podeko en Fundashon Empresa
Chiki en de samenstellers van de
gids.

Foto: ylnr. vakbondsleider E.

Ong-A-Kwie,directeurC. Gomes
Casseres, schrijfster B. Heili-
gers- Halabi, voorzitter van het
bestuurA. Diaz, schrijfster M
Halabi en schilderR. Schot
borgh.

HET PAROOL OVER ANTILLIAANSE ECONOMIE
Zonder begrotings-steun Nederland:
Rekenkundig gezienAntillen
op rand van faillissement

WILLEMSTAD- Het arti-
kel van de journalist Frans
Peeters in het Nederlandse
avondblad HetParool, waar-
in George Hueck een "laden-
lichter" werd genoemd en hij
samen met Claude Wathey
werd gerekend tot "corrupte
figuren", heeft grote
opschudding verwekt in de
Nederlandse Antillen. Maar
van dezelfde journalist ver-
scheen in Het Parool eerder,
op 5 april een verhaal, waar-
van de inhoud van groterebe-
tekenis is, onder de kop
"Nieuwe Antilliaanse rege-
ring moet bezuiniging door-
zetten", met als onder- kop
"Neergang van economieeist
blijvende harde maatre-
gelen".

Hij schrijft ondermeer, dat de
neergang van de Curacaose eco-
nomie zulke vormen heeft aan-
genomen dat bezuinigen alleen
nietmeerhelpt. Deopenbare sec-
tor legde in 1985 beslag op 52
procent van het nationale inko-
men "maar eenjaar laternamen
de overheidsinkomsten specta-
culairaf. Het eilandgebiedCura-

* De verwachte ontwikkeling van
de overheids- uitgaven en -in-
komsten van deNederlandseAn-
tillen van 1985 tot 1992. Verti-
caal Antilliaanse guldens maal
1000(uit:Memorandum vanpre-
mier irDon Martina, januaridit
jaar).
gao moest genoegen nemen met
een daling van zijn inkomsten
van dertig procent van drie
kwart tot bijna een half miljard
Antilliaanse guldens".

De krant gaat verder: "Nog
steeds wordt een zeil opgehou-
denen nog steeds wordt er wind
gevangen, maar devogels (olie,
scheepvaart, toerisme) die op
hun tocht door het Caribisch ge-
bied toevallig in het Curacaose
zeil vlogen, komen niet meer
vanzelf. Dezevergelijkingtrekt
Peeters, omdat hij eerder de fi-
scalist mrIrwinPlantz aanhaal-
de, dieeens de Curagaose econo-
mie alsvolgt omschreef: "De pas-
saat waait altijd. Als je een zeil
ophoudt, vang je altijd wind.
Maar meer daneen beetje wind
vang jenooit".

"De overheid moet nu zulke
maatregelen nemen, dat de vo-

gelroute het eiland weer aan-
doet",zo schrijft HetParool. "De
overheidmoet zoveel bezuinigen
dater geld overblijftvoor staats-
investeringen, die op hun beurt
weer nieuwe particuliere inves-
teerders aantrekken. Het gaat
om bezuinigingen waarvoor
zelfs premier Thatcher zou te-
rugdeinzen".

De voorgaande regeringen
hebben de negatieve ontwikke-
lingen steeds gewetenaan de in-
ternationale recessie, zo schrijft
hetblad.Zou dievoorbijzijn, dan
zou het opCuragao ookwel weer
beter gaan, was deachterliggen-
de gedachte. "Maar de nu afge-
treden premier Martina poneer-
devoorheteerst de gedachte dat
achter de economische neergang
ook structurele verschuivingen
schuil gingen. De oliesector, de
scheepsreparatie en definancië-
le offshore zijn activiteiten die
structureel op hun retour zijn.
Herstel van de wereldeconomie
betekent geen herstel meervan
die sectoren".

Nadat het dagblad ingaat op
deontslagen diereeds zijngeval-
len en «lie nog moeten vallen en
dat gesteld wordt dat hogere be-
lastingen weinig zullen oplos-
sen, omdat dan derijken het ei-
land zullenverlaten, schrijft Het
Parool: "In de opvatting van de
premier zou Nederland moeten
betalen.

Inhet Statuut voor het
Koninkrijk staat immers, dat de
koninkrijks- delenelkaar zullen
bijstaan. DeAntillen hebben Ne-
derland na de oorlog bijgestaan
metforse leningenenin deTwee-
deKamer bestaat dan ook een
bredebereidheid om nu deAntil-
len tehelpen, op voorwaarde dat
hetbezuinigingsplan wordt uit-
gevoerd".

Hetblad schrijft, dat als Libe-
ria- Peters het bezuinigingsbe-
leid niet voortzet, dekans gering
is op Nederlands begrotings-
steun. "Rekenkundig gesproken
staan de Antillen dan voor een
faillissement", aldus HetParool.

S \\\LËL i industrial electronics_ Vif, (antilies) n.V.

"'" Centro Comercial Antilia 1
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HKeycomp Computer Systems N.V.
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INBOEDELS THUISBRENGEN - OVERAL TER
WERELD - IS ONS VAK!

Met ruim een kwart eeuw ervaring beschikt Meyer - Ï^ï^f^^^-?_W^^^^^S^^^-^^_^^T^~'7ransportoverdekennis,demiddelenmaarvooralover ■' .'twttZ rCfl i MAilfj?f^fcP||:;:de mensenomeen buitenland -verhuizingprobleemloos SSïxSgrr -.:.-. :' ". v " :':.':':; ""'"': .
en tot in de puntjes te regelen - VAN HUIS TOTHUIS, JA ,
Dat wij daarbij veel waarde hechten aan een begrip als t'W.i^ W"dienstbetoonvindt u terug in onze persoonlijke, klantge- r"
nchteaanpak. T<*e*oon$14788 Pctet feweg
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rPA MAMA iflj^^
I ■ /«1 ■ (TV, A

irwi "*_■_.. un.»«iwd iTwrwr ïtiichu f^^^ V_L__» 'l __^______

___k r- "**^" - "^', \)
B afl. 365." P "-'" \

m texas _^H
m. FURNITURE STDRE NV M

" .^ij^^x Maak Moeder op haar dag J
J J6K.~\-.''§b>. dubbel gelukkig met een geschenk van "I i $iZfh MUEBLERIATUHOGAR "

I^P**"*^ lèy I j Wij bieden enormekeuze ". / y// Moederdag geschenken tegen lage prijzen! "

" * Grote keuze ? «tH3* .J-r^^' Tt. "' - \v. I
1 »"__§___. * Gemakkelijke betaling -;_ -.jk f,* -■*. "* Crediet beschikbaar >. *? >*/ w v-G$ l
" J^ * Veel parkeerruimte *'^fc_T,^'iK_X__.' ♦ ""'■*_/:*■' ". ■ ■- . ~*_y+-H .* V i_jéL& "Op cash 10%korting te besteden inko- 'V^ \_ f\Jr "pen in Joonchi's Supermarket. Geldt ook *. K^fyr "
" voor maandelijkse betaling. - ïy \

TOAST-R-OVEN BROILER 121.00 J_fcÉ_L ?J TRO-20 TOAST-R-OVEN 121.00 lKö?* "TRO-30 TOAST-R-OVEN 133.00 VÊS_W m
l T-200 2-SLICETOASTER 46.20 <sJjSv "" T-420 4-SLICE TOASTER 97.30 !; M-24D HAND MIXER 48.30 "" M-22D HAND MIXER 57.40 Jrl !EC-32D CAN OPENER 39.20 f / "" EC-33D CAN OPENER/KNIFE SHARPENER 48.30 / !
" KE-100 ELECTRIC KETTLE 45.50 \ Aki "" DCM-100 COFFEE MAKER 80.50 £&_/W 2
" KEA2IIO CITRUS JUICER 55.30 "" F36SYES STEAM IRON 48.30 WV\ \ / !

F363BED STEAM IRON 39.50 W\l "I F63D STEAM IRON 44.00 I / 2
" F44OWHD STEAM IRON 112.00 ’ "J FP-1D FOOD PROCESSOR 128.80 / I

CFP-10 FOOD PROCESSOR 161.00 ’ "P-15SS . PERCOLATOR S.S. 96.60 f "j ///fo BUCKSDECKER, j
I "SPECIALS" NAN AKI TAVALIDOTECU7 Dl MEI li I
" DIASABRA7dimei,nosIotaHABRIHENTERDIAna lf''\ I
" Boso Disposicion V J *HORARIO: 8:00 a.m. -12:00 y 2:00 p.m. -6:00 p m. V ° ° J "
| ?er2T3S8ia22958-22959 UjjPTCU £"5!KÏ35162 \

m-_-W__t__-WÊÊ________wk__wm-_mm____w
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jThe World's Best-Loved Imported Wine. ■ j

A I
° »_AI lA_r /miiïfm_wË mm °° M_m v^-r MMjÈwmm °

" /J^JIJP^ De ideale drank IöErï?s _t<^iö voor Moederdaa. I
löünite! SJSte |s?£ MERCURIUS TRADING COMPANY :

jjjH Fergusonstraat 116 - Tel.: 22345-21470

I Zaterdag OPEN van 9.00-11.00 i
»
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HYURDOI PRIMA AUTO SALES Ine
lij.jiE_m^TiJM NIEUWE ZENDING ONTVANGEN J
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vi i1"J:
'a■ Stellar - Excel 4 en 5 deuren *

vanaf .x_rf^*^'_S _£___.
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■ met: Airco, moderne bekleding, AM/FM cas-
sette radio, antirust - front seatbelts. !

Komt de nieuwe modellen zien en proefrijden in onze showroom
Fergusonstraat 42A - Tel.: 28200 - 32478.

„H^ Ook voor

■SE? MOEDERDAG

Wv-'é> astarÏs
rMM BORN

Nassaustraat 78

Bijons vindt U degrootstekeuze van Aruba-naar delaatste stijl en mode - in:
jurken, rokken, blouses, broeken, ondergoed,
zwempak, enz.
Laat moeder zelf haar keuze doen, geef haar een CA-DEAUBON van:

A STAR Is BORN

: Geschenken voor: r
eetkamer, keuken,

zoa.s: tuin, enz. k
siervazen, versieringen,
fotolijsten, potten, pannen,

I
broodtrommel, glazen, enz. \_

geen korting in cake department.

I Geefeen cadeaubon. üi __. | R

I ACME Oranjestad j
| Store San Nicolas

Z^ffiOTT COME AND JOIN^^S^ËSK4Ü^ US FOR A UNIQUE >TNfj

a_£ij^_3_a_
Jj£ l LUNCHEON SPECIAL MENU ? £
<£ £ Mixed Salad %ffl
r Oyster Soup ji

1 Catch of the Day "Arubiano" i

or
Keshi Vena

or
Roasted Beef au jus"English Cuf'

Ice Cream
Or

Chateau Cake
Coffee or Tea

Bar opens at 11 :00 a.m.
2 seatings - 11:30 a.m. and 1:30 p.m.

_M \_m For reservations please call after 4:00 p.m. WII Tel. 25241 not later than Friday, May6th 1/\ Price: Af1.30,- per person plus 15% sen/ice charge .f
J\ Special Attraction:

€\ 1 Caha di Orgel and Doorprizes ■

Een pracht gelegenheid voor MOEDERDAG
Ruime keuze in geschenken en

20%KORTING op alle artikelen.

Profiteer ervan bij:
JUWELIERRAGUNATH

Nassaustraat 64 - Oranjestad

Wij zijn
Maandag 9 Mei

''-UJJ—\ en
Dinsdag 10 Mei

wegens inventaris
i GESLOTEN

n4r*- J APMBATDAniMn l_--|-_ll__-l_V

Nassaustraat 14

/■ > k SPECIAAL VOOR

Ê Pfësv3 MOEDERDAG
I M^_i22^[ W °P vrijdag 6 mei en

__r zaterdag 7 mei

Nassaustraat en Hendrikstraat

20 % 30 % 50 % KORTING
opallesieraden goud 18en 14karaat, zil-
verwerk, horloges, porselein, verzilverde
artikelen, stainless steel,kristal enz._ n

| Wijvervaardigenenreparerenmetonsvakkundigperso- Ij neel in onze werkplaatsen al Uw sierraden.
Kundige en vlotte service.:=.__ ij

/ HAPPY
MOTHERS DAY

l__yöii|
ftGENT-DISTBIBUTOR.- WHOLE -ALEBS

Betgiëstraat 6 Tel :26015

V /

I
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AGENDA
ARUBA

ANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/*00-17.30 uur;zaterdag gesloten.
e|efoon: 24333.

J°r spoedgevallen na kantoortijd: 21639,2950en 22316.ageboy: 127-743.

"""krek. nr. 10.815.445 Banco diCaribe.

pJTIErIOO.

BEKERTJES verschijnen op dinsdag en
TOg en kunnen iedere dagtussen 08.00-
-'"00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
J-halve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
J1"laandag en donderdag voor 10.00uurï nr|en zijn, kunnen de dag daarop (dus
""sdag en vrijdag) verschijnen.

fIOSCOPEN"OU-EVARDTHEATER+:20.00+21.30uurr/7ei.as.fmperor (14

WIVE-IN: 20.30 uur FatalAttraction (18

JpTICA'S (nachtdienst)
Labao brug: del Pueblo, tel.: 22154.ra <iba brug: San Lucas, tel.: 45119.

{j^CHTREGELING DOKTOREN
"anjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord,Tanki
f^ndert,Paradera enSta. Cruz: dokterVan'M. Ecuadorstraat 2,tel.: 21835/22991.
Ips Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
J%rJ. Tromp, via Centra Medico San Ni-
"as,tel.: 48833.
Nerarts: dokter Hart, tel.: 27263/24300Nttaal).

ÉENTRO MEDICO CARABOBO (LG.
rjith Boulevard, tel.: 21777): de wachtIWdokterA. Rodriguez via Centra Medico

Larabobo.
JJJT GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
■**>rd:tel.: 23425;Santa CruzenParadera:
1 *": 28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:

''020/48301; San Nicolas: tel.:45906; Da-
ta: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
tor).
'oor brandgevallen, ongelukken of
:'n of ander ongeluk gelieve
"armcentrale opte bellen, tel.: 115)

IïLEARUBA
WOENSDAG: 18.00 Thundercats;
'8.30 CNN international news; 19.30Profile of nature; 20.00 Telenoticias;
20.30 BUVO-forum; 21.15 Special:

É'From the horses mouth»; 22.00 Larry
King show; 22.45Showbiztoday(CNN);
23.00 Moneyline; 23.30 Sports tonight;
24.00 Sluiting.

DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
'8.30 CNN international news; 19.30
Magazine International; 19.55Sportlot-
'o; 20.00 Telenoticias; 20.30 Miniserie:
"Two Mrs. Grenville»;2l.3oTalesof the
Unexpected; 22.00 Larry King show;
22.45 Showbiztoday (CNN); 23.00 Mo-
neyline; 23.30 Sports tonight; 24.00
Sluiting.

L.

&IVERSEN
[LIGHT INFORMATION CENTER: dage-
«lks geopendvan 07.00-20.00uur; na20.00
*irInformaties via verkeerstoren.

ÉSSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
H.OO uurper daggeopend(alleen geslo-
"&n van zondag 20.00 uur tot maandagmor-
Iten 07.00uur).

S>OKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
'AAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
'18.30-19.30uur.
Koningin wilhelmina fonds (tei.r
'4652/22817): informatiecentrum
Jjoensdag geopend van 08.30-12.00 uur -Paardenbaaistraat 8 (boven).

ALLIANCE FRANQAISE OARUBA: iedere
baandag van 19.30-20.30 uur cursus voor
jtevorderdenen van20.30-21.30uurFranse
'teratuur; dinsdagvan 20.00-21.00uurcon-
*ersatielessen; woensdagvan 19.00-20.00uur cursus voor beginners - Colegio Aruba-
"o, lokaal 61/62.

KIWANIS (afd. Oranjestad): 19.30 uurWinner meeting - Bushiri Beach Hotel.
ÖE NIEUWAPOSTOLISCHEKERK (Schu-

12): 19.00uurkerkdienst.
sport
Zaalvoetbal (piay-otty. 19.00uurAjax
"sSan Luis; 20.00uurDouble Sevenvs Fer-
ftin's; 21.00La Fama vs Frisian Flag -Centra di Barrio Savaneta.
ÖONDEHDAGDIVERSEN
WUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijdenmaandagt/m vrijdagvan 09.00-

-6.00-19.00uur;zaterdag van 09.00-
-2.00 uur.

Bureau levens-, gezins- en huwe-lijks- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
'e verdieping): iedere werkdag van 07.30-
-2.00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
spraak temaken via tel.: 23145 of25111).

CENTRO KIBRAHACHA (dagverblijf
voor bejaarden): openingsuren dag-
verblijf: 08.00-12.00 uur; kantooruren:17.30-12.30/14.00-17.00 uur - Piedra Plat
23 (tel.: 28159).

6EGELEIDINGSCENTRUM GEESTELIJKGEHANDICAPTEN «MANNAOBRA .elke
fiaandag en donderdag van 09.00-12.30
j|ur gelegenheidom producten tekopen bij

centrumte Piedra Rat 97-A.

SPORTZwemvereniging aruba marlins"(dinsdag + donderdag): 17.30-18.30uur
Zwemlessen - GoldenTulipAruba Caribbe-
an Hotel.(zaterdag): 14.00-16.00uurzwemlessen (
dipl. A, B, C, D,E en F) voorkinderen en vol-wassenen- POVA-zwembad.

ERG KOSTBAAR
De bedoeling was om tijdens

zijn termijn watrond te zeilen in
de Caribische wateren. Zelfs tij-
dens oefeningen op eilanden in
het Caribisch gebied was er al-
tijd weleven tijd om dehavensaf
te schuimen.

Toen bleek dat het erg
kostbaar zou zijn de boot mee
naar Nederland ineen container
te nemen werd het idee geboren
om de boot zelf terug te varen
naar Nederland, waarna begon-
nen werd met het uitrustenvoor
een dergelijke tocht. Hetverkrij-
gen van onderdelen en naviga-
tie- materiaal was op Aruba een
probleem. De meest noodzakelij-
ke artikelen moesten danookuit
Sint Maarten en Nederland
komen.

Dag en nacht is dekorporaal-
ziekenverpleger danook met dit
niet alledaagse werk bezig ge-
weest omzijn 'Gipsy' zeewaardig
te maken. Oorspronkelijk zou
zijn vrouw Yvonne met hem de
oversteek meemaken, doch door
een bijna noodlottig ongeval,
waarbij hijzelf door zijn echtge-
note geanimeerd moest worden,
besloot zij de tocht niet mee te
maken, omdat zij te weinig erva-
ring op dit gebied bezat. Ui-
teindelijk vond Hinrichs een col-
lega- korporaal, Tim Butter, die
bereid was tot Bermuda mee te

daarzullen de opvarenden enke-
le dagenrust nemen om wat op
verhaal te komen. Na Engeland
zal tenslotte de marinehaven
Den Helder de thuishaven van
Hinrichsworden. Wanneer weet
hij niet precies, maar hijrekent
wel in de tijd dat de Nationale
vlootdagen worden gehouden.

Arubaanse veteranen beter

Tafeltennisontmoeting
Aruba-Curaçao succes

SANNICOLAS—In deDon
Boscoclub werden de afgelo-
pen vrije dagen tafeltennis-
wedstrijden georganiseerd
tussenAruba en Curasao.

De openinggeschiedde door de
veteranen van Aruba Meliano
Jansen, Cola Jansen en Bubu
Laclé aan wie het toernooi ook
was opgedragen. Inde strijd tus-
sen de veteranen van Aruba en
Curagao bleek Aruba in twee
wedstrijden de sterkste. De
eerste ontmoeting werd door
Arubagewonnenmets-l, terwijl
devolgende dagdeCurasaoseve-
teranen meer weerstand boden
en Aruba met 5-4 won. De Aru-
baanse veteranen warem Sher-
man Hosé, AlbertKoek, Tommy
Thodé en Johnson Tjin, terwijl
Curagao als veteranen het aan-
treden: Hubert Burleson, Oscar
van der Biest en Jossyvan der
Biest. , ~ ,

In deopenklasse behaalde het
Curacaose team, bestaande uit
Ronaldi Vos, Lualdi Westmaas
en Wilson Hooi een zwaar be-
vochten zege op het Arubaanse
team, bestaande uit Franklin
Lopez, Terrence Jandroep en
AlfredLeong. Nadatdestand4-4
was, won Hooi de laatste set en
bracht daardoor de stand op 5-4
voor Curagao. ,

Zondag nam Arubarevanche.
HetzelfdeCuragaose teamkreeg
nu als Arubaansetegenstanders
Wing ChowLeong, Andy Gomes
en ShannonRollock. Dit bracht

yoor Arubaeen 5-2 overwinning
binnen.

Tenslottewerden in hetkadervan ditzeergeslaagde en sportie-ve toernooi ook nog individuelewedstrijden in verschillendepoules gespeeld. Twaalf spelers
in driepoules. Winnaar van driepouleswaren de Arubaanse spe-
lers Alfred Leong, Andy Gomesen Wing Chow Leong. Ook in detinale, die dittrio moest spelen,bleek dat zij even sterk waren.Uiteindelijk besliste het bestegemiddelde, datAlfredLeong in-dividueel kampioen werd.Met een bbq en het uitreikenvan plakkaten werd het ge-
u_aaMd vandeAruba Ta-ble Tennis Association besloten.

varen en in Nederland werd ie-
mand gevonden om de gehele
reis mee te varen.

Vandaagwerd vertrokken via
Curagao waar een zonne-
collectorgeïnstalleerdmoet wor-
den voor het opwekken van de
electriciteit. Na Curagao gaat
het naar Puerto Rico waar afge-
meerd zal worden in de haven
Bahia Mayagues. Van het tra-
ject zijn dan 450 zeemijlen afge-
legd.

Op PuertoRico worden water,
dieselolie en eventueel proviand
aan boord genomen waarna de
reis zal worden voortgezet naar
de Bermuda- eilanden. De af-
stand daarheen is ongeveer ne-
genhonderd zeemijlen. Op Ber-
muda gaatkorporaal Tim Butter
van boord om naar Aruba terug
tekeren. Dereis wordt dan door
twee personen voortgezet.

De echte grote oversteek zal
ongeveer een maand gaan du-
ren. Natuurlijk is dit erg af-
hankelijk van deweers- omstan-
digheden op deAtlantische Oce-
aan. De aankomst te Plymouth
zal omstreeks eind junizijn en

AmstelDoves wint tweemaal

Frisian Flag heren
Softball-kampioen

ORANJESTAD-Dooreen»-b overwinning op Ballanti-nVu f risian Flag herensottball- kampioen van Aru-ba geworden.
In deze wedstrijd werden nietminder dan 27 hits geslagen,

verdeeld invijftien hitsvoor Fri-sian *lagen twaalfhitsvoor Bal-lantine.Beide ploegen begingentwee veldfouten De kampi-oenszege voor Frisian FlagKwam op naam van Efrem Or-man, terwijl Miguel Tromp ver-liezer werd voor Ballantine. Deoeste slaggemiddelde was voortoe Zaandam (Ballantine) meteen hit méénbeurt.
De dames van Amstel Dovesbehaalden twee belangrijke

overwinningen. OpKoninginne-dag won Amstel Doves met 5-4van Pepsi Cola en kwam hier-door indefinale. CarmelitaHay-nes werd winnende pitcher voorAmstel Doves en JamilaElForisverliezer voor Pepsi Cola.

Laatstgenoemde was ook beste
batter met twee hits in twee
beurten.

Op Arbeidsdag werd deeerste
van de 'best out of 5' playoff ge-
speeld tussen Amstel Doves en
Nevada. Amstel Doves wist ookditmaal — met 9-5 — winst te
boeken. Ditmaal werd Soraima
Martina de winnende pitcher
voorAmstel Doves enkreeg Ru-biaRas de Nevada- nederlaag op
haar naam.

GERRIT HINRICHS REPATRIEERT UNIEK
Korporaal ziekenverpleger: grote oversteek duurt een maand

Marineman per zeiljacht
terug naar Nederland

ORANJESTAD —De korporaal Gerrit Hinrichs, die
deafgelopentijd in deMarinierskazerneSavaneta dien-
de, repartrieert vandaag op unieke wijze naar Neder-
land. Terwijl normaliter de gezinnen na hun diensttijd
terugvliegen verlaat Hinrichs Aruba vandaag met zyn
eigenzeiljachtvanietsmeer dantienmeterlengte. Zeilen
is een hobby van demarineman, die daarmedereeds op
zijn vijfde jaarbegon.

De bootjes werdengroter naar
gelang zijn leeftijd vorderde. In
Nederland had hij voor vertrek
naarAruba een bootvan zevene-
neenhalve meter waarmede hij
deNederlandse wateren bevoer.
Vanwegezijn uitzending washij

echter genoodzaakt dit bootje te
verkopen, doch op Arubawas hij
al snel op zoek naar een geschikt
zeiljacht., _ ,- ocIn november 19öo
kocht hij op Aruba een goed uit-
gerustklassiek gelijnd schipuit

1972 en gaf dit schip de naam'Gipsy'.

—af te leggenroute van deGIPSY

ORANJESTAD-UithetCa-
ribbean Reporter wordt verno-
men, datKeens Douglas (zie fo-to), bekend van zijn 'one man
shows' in het West Indisch dia-
lect, tijdens de tentoonstelling
van de CaribbeanHotelindustrie
Conference en Trade Exposition
(CHIC '88) op Aruba zal optre-
den.Keens Douglas werdop Tri-nidadgeborenen groeideop Gre-
nadaop, waarna hij in 1974weer
op Trinidad terugkeerde en daarbekendheid verwierf door zijn
optreden, alsmede ook alsdichter, humoristen entertainer.Keens Douglas heeft acht al-
bums en zes boeken opzijn naamstaan.Hijheefteen vastekolom in
eenkranten verzorgtradio- en te-
levisieshows. Hij is tevens de ini-
tiatiefnemer en organisator van
de 'Carnival Talk Tent. Vorig
jaartrad hij op in Westminster
Abbey en Royal Albert Hall als
onderdeel van hetCaribbean fo-
cus-programma.

NIET ZO MOEILIJK
Op de vraag van de Amigoe of

hetafleggen van zon vijfduizend
zeemijlen in een zeilschip erg
moeilijk is, stelt devoortvarende
korporaal- ziekenverpleger:
"Volgens mij niet. Maar jemoet
wel terdege weten waarmee je
bezig bent en steeds de weers-
omstandigheden en zeecondities
in de gaten houden".

Volgens Hinrichs maken vele
Nederlanders tochten rond de
wereld, maar hij is wel de eerste
marineman die vanuitAruba op
deze unieke wijzerepatrieert.
Hij merkt tot slot nog op, dat de
reis wel zwaar zal zijn. "Maar er
zullen ook veel momenten van
ontspanning zijn en vooral het
opdoen van ervaringen en dat
maakthetvoor mij zo aantrekke-
lijk. Ik doe het gewoon. Wie
krijgt tenslottezulk eenkans?"

Aruba wordt lidvanIPA
ORANJESTAD — Tijdens

de in augustus inRotterdam
te houdenvergaderingvan deInternationale Politie Orga-
nisatie (IPA) zalAruba als lid
worden aangenomen.

Daarvan kunnen lidzijn leden
vanpolitiekorpsen. Totop heden
was Aruba lidtoenhet nogbij de

Nederlandse Antillen behoorde.
HugoKoek en IvanKelie zullen
op deze vergadering Aruba ver-
tegenwoordigen. Hetdoelvan de
IPA is om de onderlinge banden
tussen de leden van de politie-
korpsen overal ter wereld te be-
vorderen. Men telt ruim twee-
honderdduizend leden.

Veel belangstelling vanpubliek
Venezuela wint onbedreigd
Portugese sportuitwisseling

ORANJESTAD —Met deel-
name van delegaties van de
Portugese gemeenschappen
uit Curacao, Venezuela en
Aruba — ruim tweehonderd
personen — stond Aruba in
het afgelopen weekeinde in
het teken van sport en cultu-
rele activiteiten door de Aru-
baanse Portugese vereniging
Primavera georganiseerd.

Uit deuitslagen van dediverse
sport- ontmoetingen bleek
duidelijk, datde gastenuitVene-
zuela kampioen werden.

De uitslagen waren: bolas cri-
ollas: Venezuela, Aruba, Cura-
gao, het zaalvoetbal: Venezuela
kampioen en Curagao subkam-
pioen, bij voetbal heren werd
Venezuela eveneens kampioen
en Curagao subkampioen, ter-
wijl bij damesvoetbal de eerste
plaats naar de Venezolaanse da-
mes ging en de tweede plaats
voor Primavera Aruba.
Pingpong: heren kampioen Cu-
ragao met Aruba als subkampi-
oen. Bij de damespingpong ging
deeersteplaatsnaarAruba en de
tweede plaats Curagao. Bij domi-
no was het kampioenschap voor
Aruba en subkampioenschap
voor Venezuela, terwijl bij bil-
jartCuragao de eerste plaats en
Aruba de tweede plaats bezette.
Bij hardlopen over honderd me-
ter werd Fransisco de Freitas
(Curagao) winnaar gevolgd door
Lito Souza (Curagao). Bij vier-
maal vierhonderd meter werd
Venezuela eerste en Curagao
tweede. Bij de drie kilometer
werd Richard Rodriguez — die
ook de Boulevardloop opKonin-
ginnedagwon — eerst, gevolgd

door Erik Soemers als tweede.
Bij de dames ging de eerste
plaats naarLia Melis— die ook
de Boulevardloop dames won,
gevolgd door Bea Hernandez
eveneens van Aruba.

Uiteindelijk werd Venezuela
over het geheel kampioen met
Curagao als subkampioen. De
Portugese activiteiten werden
door velen bijgewoond waaron-
derpremier mr Henny Eman en
de ministers Mansur, En-
gelbrecht, Vos en Booi. Het ge-
heel werd met een culturele
avondbesloten.

POS CHIQUITO -Bij een
éénzijdig ongeval reed dinsdag-
morgen in alle vroegte een perso-
nenauto tegen een lantaarnpaal
bijPos Chiquito.Daarbij viel één
zwaargewonde. De materiaal-
wagen van de brandweer kwam
eraan tepas om dechauffeur uit
zijn benardepositie te bevrijden.

In gevaarlijkebocht

Verkeer eist
tweede dode

ORANJESTAD — De 21-
-jarige Ghislaine d'Arnault is
gisteravondkort na elf uur in
de gevaarlijke bocht op de
weg van Oranjestad naar Pa-
radera, ter hoogte van Seroe
Patrishi, het tweede ver-
keers- slachtoffervan dit jaar
geworden.

Het slachtoffer, dat van haar
werkaan hetEsso Lagoen kwam
en op weg naar huis was, verloor
in de bocht de macht over het
stuur,gingdooreentuinmuuren
kwamopdekop tegen hetperceel
SeroePatrishi 10-Atotstilstand.
In zorgwekkende toestand werd
hetslachfoffernaar hetDr Hora-
cio Oduber hospitaal overge-
bracht, doch zij bleek bij aan-
komst te zijnoverleden. Ghislai-
ne is de dochtervan de bekende
zakenman Erik d'Arnault van
Topcar. Door dit ongeval heeft
het onveilige verkeer op Aruba
dit jaar zijn tweede slachtoffer
geëist.

Aruba uitgenodigd
ORANJESTAD —Aruba

heeft via IDEFRE een uitnodi-
ginggekregenomop 15meiaan-
staandedeel te nemenaan debe-
kende triathlon van Puerto La
Crus in Venezuela. Verleden
jaarnam Aruba met een delega-
tie deel en boekte goede succes-
sen. Er kan ook ditmaal in ver-
schillende klassen worden deel-
genomen. Bij IDEFRE kan men
zich tot vrijdag 6 mei laten in-
schrijvenom deel te nemen.

-^Mrj^HL Voor het ont-
2£%&HL-Afwikkelen van

foto's

I^CHECKKNNY[wj COLOR
Columbusstraaten Harmsbuilding

Uw beroepsfotograaf
Maak vast Uwafspraakvoor

Communie Foto's

...... V

ÉÈI'S? HENRIQUEZ, CROES & CO.
wmiHßiii

AceounMo__M

voorheen:

ASSOCIATEDACCOUNTANTSAND
AUDITORS N.V.

Vondellaan 19 P.0.8. 518 Oranjestad, Aruba
Frontstreet49 P.0.8. 376 Philipsburg, St. Maarten
gevestigd op Aruba sinds 1968 en op St. Maarten
sinds 1972

heeft vacature voor
een m/v administratieve kracht

op haarkantoor te St. Maarten.

Eisen: — MAVO of HAVO-diploma— Enige jarenboekhoudkundige ervaring
strekt tot aanbeveling— Bij voorkeur met eigen huisvesting.

Gelieve schriftelijke te solliciteren naar:
P.0.8. 518 Oranjestad Aruba
of:
P.0.8. 376 Philipsburg St. Maarten

Wega di Number
Aruba

'OENSDAG4MEII9BBK— 5

Mnfl r Aiijr^__=S-ï «_fc_/-'-vSw

S *^COMPLETE i
) AIRCONDITIONING }

:) & .
> REFRIGERATION f
? PARTS & SUPPLIES S
V*DRIERS *EXPANSION VALVES;

_
],_ '■" COMPRESSORS *COPPER "BJNG

V*VIRGINIA CHEMICALS'SOLDERS \
C* ELECTRIC MOTORS %

2 TEARASAN.V., 22188 S
\ K.OnnestraatM J

AMIGOE



Edwin Abath
heeft succes
in Nederland

ORANJESTAD — De Aru-
baanse zanger Edwin Abath,
dieeind vorige maand onder
auspiciën van Promociones
La Rantil van Jossy Brokke
naar Nederland vertrok,
boekte daar de eerste dagen
van zijn optreden reeds veel
succes.

Vorige week vrijdagavond
was hij in de Divi Divi Discobar
te Weert en devolgende dag sa-
men met Willy Latino (Willy
Tjong-Aione) in Maastricht. Op
Arbeidsdagtradhijop in Capelle
aan de IJssel en aanstaande za-
terdaginHaarlemen vervolgens
zondag tijdens de Arubaanse
avond, die in Rotterdam wordt
georganiseerd.

Contacten werden gelegd, dat
Edwin Abath ook dekans krijgt
om voor deNederlandsetelevisie
op te treden. Het laatste optre-
den in Nederland is 4 juni de
deelname aan het door Jossy
Brokke te organiseren Mex-
icaanse festival.

ZAKENVARIA
DE AMERICAN EXPRESS
Gold Card is nu op Aruba be-
schikbaar bij deCaribbean Mer-
cantile Bank (CMB). De
Goldcard, die overal ter wereld
wordt erkend, garandeert de
houder er van een persoonlijke
topservice. Zij geeft de houder
voorts een groot aantal facilitei-
ten en financiële service. Men
kan deze kaart alleen krijgen

dooruitnodigingvan deCaribbe-
an MercantileBank. In de Vere-
nigde Statenkunnen de houders
van de Goldcard gebruik maken
van de 'hotline'. Uit de tussenAmerican Express enCaribbean
Mercantile Bank gesloten over-
eenkomst blijkt, dat als teken
hiervan op iedereGoldcard de lo-
go en naam van de CMB wordt
gedrukt. De directievan debank
sprak zijn voldoening uit dat
door deze overeenkomst ook in
hetbuitenland een nogbetere en
ruimere service kan worden ge-
geven.

Uit Araba
afkomstige
cocaïne
onderschepU

DEN HAAG — De politP
heeft gisteren twee mensen
uitAmsterdamen één uitDen
Haag gearresteerd in ver-
band met smokkel van
cocaïne.De cocainezat ineen
pakket, dat uit Aruba kwam
en datbestemd was voor een
adres in Den Haag. De drugs
vertegenwoordigen een
straatwaarde van tweehon-
derdduizenddollar.Dat heeft
de Haagse politie vandaag
meegedeeld.

De douane rook onraad toen
bleek, dat het pakket enkeleblikken bevatte van een merk,
datnaar demeningvan de doua-
nenietverkrijgbaar is opAruba.
Na onderzoek werdin deblikken
ruim twee kilo cocaïne ontdekt.Op het adres in Den Haag wer-
den een 31-jarige vrouw uit
Amsterdam eneen32-jarige Ha-
genaargearresteerd.Hetpakket
wasvolgens deHaagse arrestan-
ten bedoeld voor een 42-jarige
man in Amsterdam. Deze werdlater op de middag gearresteerd
op de Wittenburgkade in die
stad. Hij ontkent iets met de
smokkel te maken te hebben.

Double 7 win
Zaalvoetbal
afgelast na
regenval

SAVANETA — ifBuurtcentrum Savaneta h»
deeindstrijd plaats indezaff
voetbal- competitie tussen dte
vier teams van deeerste div»
sic, die alle in de playoffrn«
zes punten eindigden.

Double Sevenbehaalde een .
4 overwinning op La Fama/ tó
land Finance, nadat Double S<i
ven in derustreeds met3-0 vooft
stond. Na derustkwamLaFairi
opzetten, doch slaagde er niet if
de overwinningtebehalen. Rj.i
fael Vengaz enDominco van d«
Linden scoorden iedertweemai
voor Double Seven en Albert
Willems en Carlos Rubio iedef

ir een doelpunt. I
VoorLa FamascoordenHenrt, cus Timmermans tweemaal ei

chßudolfoSchwengle enRodney d.
Jg^luba ieder eenmaal. Elf minq
J\en voor het einde was d

genoodzaakt dl
* -dstrijd tussen FrisianFlag el
p' rmin's Boys te staken vanwdej|Tlhevigeregenval. De standwalge _Ji . g4voorFermin'gßoys,ter

-^Jnjebij derust Frisian Flag nol
mil. 2-1voorstond.
meJ navond wordt de wedstrii

" . speeld. Hierna volgen d
Ult|e, rijden Double Seven -Felwedst—^ en T^ Fama/Islan
mmsl e -FrisianFlag.Finance

■ ■IBURG — De Europe*
LUXEN; IVl.ad is het eens gewordei

ministens begrotingvoor 88.Allee)
overdeEG- z jjn goedkeuring nog il
Italië heeft ou den.Rome is het nic
beraad geh *«„ hoogte van de schade
eens met d_ ,¥,,tvoor Londen wegens fc
loossteliing »+Qg aan de Gemeenschap
hoge bijdrage ***pelijkekas.

I —i ;n j
GEVRAAGD

VOOR SPOEDIGE INDIENSTTrF^011^0

COMMERCIEEL MEDEWERKE R(STER)

Taak: Leiding gevenaan eenbestaandever, ïtoocïelo-nisatie metca. 5 medewerkers gerich uUbouwkale markt en de reorganisatie en "daarvan. ■

Eisen: — Gedegen leidinggevende en orga nisato-
rische capaciteiten. , _

— Gedegen algemene ontwikkeling en
kennis w.o. Nederlands en Engels.— Goedecontactuele eigenschappen, -«-nood-— Commerciële ervaring is niet «triW^SSm-zakelijk doch gevoelen interesse voo\\Zp
mercie is wel vereiste. V/r

0.a.: voor vroeg gepensioneerden is dit een "tweede
carrière" mogelijkheid.

Gebodenwordt een combinatie van salaris en provisk 9'

Gelieve Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vite^G ie te
richten aan:

WWm~ DE WIT STORESN.V./J~ «,Y-CryM "COM. MEDEWERKEREUUUi L.G. Smith Boulevard 110
dewit storesn.v. Aruba """l j

GEVRAAGD "^VOOR SPOEDIGE INDIENSTTREDING I
COMMERCIEEL MEDEWERKERfSTERL ''"MERCHANDISER"

Taak: Wordt, na opleiding binnen ons bedrijf, belas
met o.a. deorganisatievan de internebevoorra
ding t.w. bevoorradingvan eigen filialen.

Eisen: — Leeftijd ca. 25 jaarof ouder. .— Minstens MAVO of gelijkwaardigeopleidint
danwei commerciële of andere administra"
tieve ervaring. 1— Ervaring opcommercieel/administratief ge-
bied en vooral enige warenkennis strekt tot
aanbeveling.— Uitstekende contactuele eigenschappenen
goede persoonlijkheid.— Eigen vervoersmiddel bezitten enbereidzijn
"buitenwerk" teverrichten.

Salaris in overeenstemming met opleiding en/of ervaring.
Schriftelijke sollicitatiemettoevoeging vanrecente pasfoto,
curriculum vitae te richten aan: *

Wl_WWm "MERCHANDISER"
ÏÏÊ^M DE WIT STORESN.V.
L_JL_k_fl L.G. Smith Boulevard 110
dewit storesn.v. Aruba

V __. J

L&in . CU CHAMPAGNE" TeIex:SOIBTOTTRNA fc*l(Ö«SttfnJ (_ __T_W W'?__"_■-frr^--. > Fax: 32446 Wcs«mFOR ALL ANTILLEAN RESIDENTS! 'BEST WESTERN TALK OF THE TOWN HOTEL & BEST WESTERN MANCHEBO BEACH HOTEL, ARUBA
SPECIAL 3 DAYS - 2 NIGHTS PACKAGE " VALID DATES: APRIL 09 - DECEMBER 16. 1988

FOR ONLY NAFLS. 99.00 PER PERSON DOUBLE OCCUPANCY
PACKAGE FEATURES REGULAR PRICE "ESAKITA E COS"
* AIR CONDITIONED ROOM FOR 2 NIGHTS Nafls. 198.00 Nafls. 198 00
* 4 BREAKFASTS 28.00 FREE'BOTTLE OF CHAMPAGNE 38.00 FREE"WELCOME FRUIT BASKET 18 00 FREE
'HOTEL T-SHIRT 18.00 FREE
'ENTRANCE TO "CONTEMPO DISCO' 36 00 FREE
'WELCOME COCKTAIL 10 00 FREE
'2 HAPPY HOURS DAILY WITH ENTERTAINMENT ---- FREE'4 CHANNEL CABLE TV 9 00 FREE
* REFRIGERATOR -.. FREE'TENNIS (DAYTIME) .... FREE
'CASINO CHIPS (PER ROOM) $20.00 36.00 FREE

PER ROOM RATE: "! COMPARE THE VALUE !!!Nafls. 391.00 Nafls. 198.00

oStNaf' .£-£. ExTRANiGHTNa,is- «j-g; r^^^^^^^TT_J_i .»_n2 oonn UP TO 2 CHILDREN UNDER 12 YEARS FREEEPTriple 249.00 88.00 WHEN SHARINGSAME ROOM WITH PARENTSQuad 299.50 97.50 L ___-_^-L__, _.___._..(
ENERGY SURCHARGEPERROOM DAILY $2.50

\^ EXTRA NIGHTS DO NOT INCLUDEPACKAGE FEATURES J

I EEN entre nOUS biedt U een
I beetje meer dan mooie mo- j

de. Natuurlijk staat de kol-
I beet ie

lektie van vooraanstaande
I BEETJE Europese Merken voorop. !

Dit houdt in dat U verzekerd f
_._ kunt zijn van sublieme kwa- jMEER liteit, uitstekende pasvorm j

en..... verantwoorde prij- j
DAN zen. Maar juist dat beetje S

| UAN meer! Dat beetje meer zit in j
het advies wat wij U geven. JIn dehulp diewij Ubieden bij I

MOOIE het samenstellen van een j
juiste kombinatie. In onze j
voorlichting en persoonlij-

MODE ke aandacht. En als U dit al-
les waardeert, vindt II bij

I ons de mooiste mode.
Wij zijn gevestigd in het Boulevard Shopping Center

En geopend: Dagelijks van 9.00 - 6.00 i

KPWiW Croes & Croes
Accountants

Wij hebben op korte termijn plaatsingsmogelijkheden voor:

* HOOFD ASSISTENTEN ( M/V )
Voor dezefunctie is een theoretische opleiding op het niveauSPD of studerend aan het NIVRA, gestart met de 2de Fase, vereist,dan wel vergelijkbare opleidingen zoals CPA.
Een aantal jaren ervaring in de controlepraktijk is voor dezefunctienoodzakelijk.

* JUNIOR ASSISTENTEN ( M/V)
Voor deze functie is vereist het VWO-diploma, het MAO-diploma ofhet HAVO-diploma, aangevuld met Praktijk diploma Boekhouden.Voor deze functie is ervaring niet noodzakelijk.

Ons kantoor verricht naast controle- en advieswerkzaamheden ook dienstverleningop administratief gebied. De mogelijkheden om zich te ontplooien zijn dus binnenonze organisatie volop aanwezig.
De salariëring en de overige arbeidsvoorwaarden (waaronder een goede studie-kostenregeling) zijn afgestemd op de eisen die worden gesteld.
Gegadigden worden verzocht schriftelijk tè reflekteren.
KPMG Croes & Croes
Nassaustraat 85, Ennia Building
P.O. Box 701

I Aruba
t.a.v. de heer Erwln O. Croes

DESCUENTO di 30-40-50%
ariba tur nos MUEBLESNAN.

< SET Dl SALA-30y 40%
§ SET Dl CAMBER Aleman 30% R
ö SET Dl VERANDA 40%

50% ariba tur ARTICULOS Dl DECORACION.
REBAJA ESPECIAL: R

SET Dl CAMBER di Merca, CAMA 2persona,
2 MESA di nochi y Toilet (sm boxspring y matras.)

’l. 550.- ’1.675.- ’1. 875.- 8
Acudiy Probecha-Nos stock ta iitnita. j

ATENCION
Tur mercancia mester bai pa motibo direnovacion

diedificio. j

L.G. Smith Boulevard 116 8
j Tel.: 22189

AMIGOE6
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ARUBA DAILY
! ENTERTAINMENT |
o o

E' '=|yAl^B^ celebrates Thursday May 5 its second year anni- 1
("T/WTT^E) versary with Musical Time, Aruban Band Pa- °

o f^^(*y andLa NuevaFuerza °° I. -^J The first 500 people will receive a free celebration"
s ©\^7 T-shirt, all others a free drink. o

i oSrdBrub, Go/pen» PfaaA ;
° Detopnightclub Take away tel.: 33541 AëSOffiA °.
0 van Aruba Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00 a.m. °
° Moederdag __tTT__, golden tulip °
1 viert U gezellig en goed in flXjh SIS&SS "i fa?ism__f.to »y"roM,OHTCLüB

°: Restaurant JOHNNY °
o Wilhelminastraat7-Tel.: 24544 __&_■*____, a __■__■__« o

o ___, PORAZZO
o B ■ Ace. by our swinging House- a
° band Ferrari. o
0 "=s::::5::' daily curtaintime 10.30p.m. °
° Floating Restaurant except Mondays °
0 ij /t / / Club openIrom 9:00p.m. till 2.00 a.m. o
° "l'Vl^* Cover charge show-time$7.50 min. 2drinks per person °
o Te1.122131 For reservations pleasecall 33555 ga' I ' Q

1 Gezellige sfeer, goede service %
l Vindt Uin Wij verwachten U met Moeder o

" RESTAURANT vooreen \
I * V\r^/J geslaagde Moederdag. o

\ CiOTfl-öi^töK Telefoon 22977 of 27833 °
1 < .a

I vv Moederdag viert U in: °
\h^ (jjj^/testaurant Warung Djawa °

ÏVwUSirl Iml^S?4> Boerhaavestraat 4 °E -TER! __7 Tel.: 33928 »g Bar RWtitüurant «openbuffet" °
E I.oot/m6.00p.m./15.25.-p/pincl.ééndrankencovercharge.Reser- °ft veringen: Tel.: 33928. °*° " oi Boulevard Theatre
o °!I X j
I TODAY TODAY °
: at 8:45 p.m. at 8:00 p.m. £

01^^ ■ waiMvc _
o__. o________________
°t___^___ r^Ti °F!d Êi*k_J-" o

ATnjc Sti irv O
KMU _.o___l_._t_ °.fIBftTMOMAS-.m-i.iut.KrWßitlOTrura

_
JMMOC nwo»> w
rnnoitöieif a
THUSTQftUC„ "L1"^ ""IS"* DGWHi .lïiaiSrtMOlO O

"mh __u.ijc_t)n_._r j"»« tyiitTirr_ifitiwirn»iiifdiMii*nr_i

_o^_ 'W ÎJ.MIWPTO^»Mu Ji*r.lßt-tl««a. MW.IMHwiwMDnwiMm.M,£Jam-tJ^mmmmmj!^^ OÊbf/ggff iSUMUmtBHME W
O *^i ACTION 18yrs. DRAMA 14yrs. °
o . L °o o

I Drive - In I
o °o °o °
I 11111111111111111111111111111 l I

TODAY BERSEKER °
o at 8:30 p.m. /////////////////////////////// 2s
o °

o

0 DRAMA 18yrs. °
1 o

■aBtOOQOOQOOOftOOQOOQOOOffpoQOoooooooooooQQQQQt

WOENSDAG 4 MEI 198ftV(

Resultado die sorteoAruba 1
Softball Bond hunga dia 28
april 1988.
1e premio number ganador

4262
2e premio number ganador

3539
3e premio number ganador

0910
E ganadornan por tuma
contact eu Sr. Chipen Chiri-

V no na Stadion Tel: 21023.

CLUB VISAGE CELEBRATES ITS
/<r^ SECOND YEAR ANNIVERSARY^

,' Vr'^'/i The first 500 people fi <W
/ wiltreceive afree % l/Jl
i \© Q celebration T-shirt! :/ J( } J> J5 ® ö All others will receive j( / * ' ' afree drink.' ° /
> l.c ~*yf*' ■*

U> Visage appreciatesyou! lx
/ /^"iïïrN J>°lJ°, 9 * ,; Comeand enjoy thefan!
( Sjii^ll °JL\ <*'*\°t° Thursday,May 5, WBB
> v^--/ J) ÉPIW °«3^sii^ »' \ ft( 'V' WiiJ 'fts^ Also, the best bands din J-
) \ sZT% I) jf «^ Aruba to dance to —-§-
( / Ösff JL J J Musical time,Ambon fomd
S / WEJ. <H_D> * Papito,&__aNuevaFihrza!^



SPORTAGENDA
MALTA AMSTEL

ENTRO DEPORTIVO KÖRSOU
*embad)
tapend van 09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
iisdag- en donderdagmorgengesloten.

OWLEN
Wacor Bowling Club, Chuchu-
_*eg)Iteningstijden: maandag t/m donderdag
Sn 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
In 16.00uur tot na02.00uur;zondag vanafJ.OO uur.
SCHAAKVERENIGING CURAQAO
Maduro Plaza)
Were maandagavondom 20.00 uur gele-
Rnheid tot schaken.

jCHAAKVERENIGING JANWE
wntrodi Bario Janwé)
We zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
piaaklesen-trainingvoor de jeugdvanaf 7
bt 23 jaar.

'OETBAL
FederashonFutböl Körsou)
'8.30 uur (eerste divisie) ElevenBrothers vs
Rsco da Gama;
10.30 uur (eredivisie) JongColombia vs'IUBT- Sentro DeportivoKórsou.

«NEW YORK — De uitslagen
kn de op dinsdag in de Ameri-
"anseLeagues gespeelde base-
"ll- wedstrijden zijn:
Rational League:
Montreal Expos - Cincinnati
feds 4-3, New York Mets - At-
Wnta Braves 8-0, Houstontatros - Philadelphia Phillies 4-
5, Los Angeles Dodgers -
Jrittsburgh Pirates 14-6, Chica-go Cubs - SanDiego Padres 13-5,
fan Francisco Giants - Saint
JouisCardinals 2-0.
jwnericanLeague:
*exasRangers -Baltimore Orio-
-6s 4-2,Kansas CityRoyals-Bos-
jnRed Sox9-3, California An-
gels - Cleveland Indians 8-4,
Wakland Athletics - Detroit Ti-
llers 8-2, New York Yankees -[jhicago White Sox4-1, Milwau-kee Brewers - Minnesota Twins
*3, Toronto Blue Jays- Seattle
farmers 9-2.

’Ban Topa Empresa’

Ennia Caribe en
Isla in finale

WILLEMSTAD_ De finale
van het 'Ban Topa Empresa'
-voetbaltoernooi, dat op het
terrein van Rust & Burgh
wordt gespeeld, gaat tussen
EnniaCaribe enRefeneria Is-
la s.a.

Ennia Caribe heeftin deregu-
liere tijdvan de halve finale niet
kunnen aantonen de sterkste te
zijnin hetdueltegenCDM. Na de
reglementaire speeltijd was de
stand gelijk: 1-1. De strafschop-
pen moesten uitkomst bieden.
Hierbij bleek dat Ennia Caribe
betere schutters had dan CDM.
CDM schoot een strafschop niet
zuiver genoegen zag toe hoeEn-
nia Caribe alle vijfde elfmeter-
trappen raak schoot.

Het duel dat op maandaga-
vond tussen Isla en Setel werd
gespeeldmag wel eenvan debes-
te wedstrijden van het toernooi
worden genoemd. Uitblinker bij
Setelwas dedoelverdediger. Met
de meest spectaculaire sprongen
wist hij zijn doel schoon te hou-
den. Slechts eenmaal moest hij
het hoofd buigen. Een schot van
Emer werd door hem weer voor
de aanvallers voeten geslagen,
die daarna de bal wel langs de
held van het veld kreeg. Het
bleef de enige treffer inhet span-
nende duel.

De finale tussen Ennia Caribe
en Isla wordt vrijdagavond ge-
speeld. De aanvang van deze fi-
nale is 20.00 uur op het veld van
Rust & Burgh.

MILAAN — In Milaan is de
voetbal- gektevolkomen ingesla-
gen na de successen, die behaald
worden metRuud Gullit. Sup-
porters belijden hun bewonde-
ring voor de ster- voetballer via
petjes met ingebouwd rasta-
kapsel.

Bridgen
ORANJESTAD- Aanstaan-

dezaterdagavond wordt door de
bridgeclub Aruba Ariba een
opengemengd parenbridgetoer-
nooi georganiseerd in de Esso-

club teSeroe Colorado. Aanvang
is half acht en iedereen is wel-
kom. Inschrijven en/of nadereinlichtingen kan men krijgen bij
St. Verstraten (tel.: 27632).

Cadushi Ikampioen eerste klasse
Brievengat I nog ongeslagenn jeugd badminton-kampioenschap
B<WILLEMSTAD — De
e4ugdcompetitie badminton
.%nt zijn eerste kampioen. In

eerste klasse, die slechts
[Trie teams telt, versloeg Ca-
Süshi 1 het tweede team van
Jezelfde vereniging, waar-
loor het nu onbereikbaar
terd voor de overige twee
Joegenin deeerste klasse. In
Ie tweede klasse blijft het te-
ttn van Brievengat 1 winnen.
_t maal werd Cadushi 4 aan

Ie zegekar gebonden.
In de eerste klasse heeft Ca-

lushi 1 door een overwinning op',
Cadushi 2 dekampioenstitel vei»
iq geteld. Cadushi 2 heeft er al-
es aan gedaan om dit te voorko-
ken. In het herendubbel lukte
'it inderdaaden ook inhetmixed
'übbelwerd een spannende drie-
etter afgeleverd.Maar de winst
on Cadushi 1 toen alniet meer
'fttgaan, daar deeerste vier du-
'ls al waren gewonnen. In het
-*erste heren-enkelspel werd een
"errassing gepresenteerd. Ter-
wijl JeanPierre Sampson in de
"orige ontmoeting tussen beide
feams David Hoogenbergen van
Cadushi 1 nogwist teverslaan in
4rie sets, moesthij nu al na twee
'ets het loodje leggen (15-9,15-4)

In detweede klasse gaat Brie-
vengat 1rustig door metwinnen.
Ook in hun vijfde wedstrijdbleef
de ploeg ongeslagen. Ditmaal
was het Cadushi 4 die zijn
meerdere erkennen moest in
Brievengat 1. Toch heeft Cadus-
hi 4kranig tegenstand geboden.
Kiem-Wai Berenos zette alles op
alles en hij wist Dennis Isenia
even in het nauw te drijven,
maar na de verlenging van de
tweede set, moest hij alsnog het
punt bijBrievengat inleveren.

In het dubbel probeerden
Maarten van Beek enKiem-Wai
Berenos het opnieuw, maarDen-
nis Isenia en Nelson Sprock ga-
ven nu hun tegenstanders geen
kans meer. Het werd een 6-0
eindstand.

Brievengat 2 is een flink eind
op de ranglijst omhoog geklom-
men. Vorigeweek stond deploeg
nogop devierde plaats, maareen
3-2 overwinning op Cadushi
bracht hen achter het eerste te-
am van hun vereniging. De jon-
gens van Brievengat speelden
veel sterker, maar de meisjes
van Cadushi waren op hunbeurt
weer sterker. Het herendubbel
gaf uiteindelijk de doorslag. De

jongens van Brievengat 2 won-
nen met 15-1 en 15-2. Cijfers die
geenruimte laten voor twijfel.

Animo 2 heeft zich eveneens
omhooggeknokt. Ook deze ploeg
heeftzes wedstrijdpunten, maar
de ploeg had er een wedstrijd
meervoor nodig. De punten wer-
denom enom verzameld. Steven
Adamus vanAnimo veroverde in
een drie-setter het eerste punt
voor zijn team. De kleine Farah
de Windt gafAnkie Kooien op-
vallend goed partij, maar Ankie
bleek uiteindelijk toch de
sterkste. Het meisjes- dubbel
wasvoor Cadushi. Animo won destrijd uiteindelijk met 3-2.

Op 27 en 28 mei inschrijven

In juni achtste en kwart
triathlon bij Seaquarium
.WILLEMSTAD— Voor de

liefhebbers is er de
tomende maanden voldoen-'e gelegenheidhun hart opté
"alen.De Stichting Triathlon

organiseertop5 juni
eenkwart eneen achtstej^athlonin deomgeving van

Pet Seaquarium. Ook in de**oden in deomgeving wordt
*en dergelijk evenement ge-
organiseerd.. De op5 junigeplandetriathlon
£eBtaat uit een achtste en een

triathlon. Er is geen mo-
gelijkheid deze keer voor relay-
"*ams. De achtstetriathlon heeft
£* volgende afstanden: 500 m
pemmen, ongeveer 21 kilome-
ïer fietsen en vijf kilometer
J^rdlopen. De kwart triathlon

uitdebekende afstanden
J^n 1000 m zwemmen, 40 km
etsen en 10km hardlopen.

, Hetzwemmen geschiedtvanaf
*et Seaquarium naar hetPrin-
Cess Beach Hotel en weer terug.

Het fietsen heeft globaal de
jv°lgenderoute: vanaf het Sea-
'SUarium naar deDr. M. L. King
[boulevard, Rotterdamweg, Hu-
;&enholtzweg, Bramendiweg,

Anasaweg, Cara-
?asbaaiweg, tot het einde en bij
het Pisces-restaurant weef te-

Caracasbaaiweg, Kaminda
**<*>: Sant i, Weg naar Montag-
5e > Caracasbaaiweg, Anasaweg,

en Koraal

Spechtweg. Dit is 21 kilometer.
De atleten,diedeelnemen aan de
kwart-triathlon rijden deze rou-
te nogmaals.

Het hardloop- gedeelte volgt
devolgenderoute: Seaquarium-
Koraal Spechtweg, Bramendi-
weg, Hugenholtzweg, Rotter-dam'weg, Dr. M.L. King Boule-
vard, Seaquarium. Deze route is
vijf kilometer. De kwart-
triathlon atleten lopen deroute
dannogmaals.

De finish is op het strand van
het Seaquarium.

Atleten die zich willen in-
schrijven voor dit evenement
dienenminstens 14 jaarofouder
te zijn. De inschrijfdata zijn: 27
mei (tussen 18.00 en 21.00 uur)
en op 28 mei (tussen 10.00 en
13.00 uur) op de Eligia MartierHuishoudschool aan deLagoweg
(een zijweg van de Suffi-santweg).

De kosten zijn fl 7,50 (studen-
ten fl 5,-). Atleten van 18jaaren
jonger moeten hun inschrijving
vergezeld laten gaan van eenhandtekeningvaneen van deou-
ders, die daarmee hun goedkeu-
ring verlenen. 14-En 15-jarigen
kunnen slechts voor de achtste
triathlon inschrijven. Voor
anderen is dekeuze vrij.

ANDERE TRIATHLONS
In de VoEiende weken worden

ook i" Kwt buitenlandtriathlons

georganiseerd. Op 15 mei vindt
dekwart triathlon van Puerto la
Cruz (Venezuela) plaats. Deze
triathlon kent al jaarlijksvele
buitenlanders uit zowel Zuid-
Amerika, het Caribisch gebied
als de Verenigde Staten. De af-
standen zijn 1500 meter zwem-
men (zee), 40 km fietsen (twee
keer 20km) en 10km hardlopen.

Zij diegeïnteresseerdzijnkun-
nen contact opnemen metRemy
Sillé (tel. 78932). Op 6 mei sluit
de inschrijvingstermijn. De atle-
ten uit Curagao krijgen van de
Venezolaanseorganisatiegratis
logies in het Hotel Doral Beach
in Puerto laCruz.

Op 26juniis opAruba ook een
triathlon. Wil men hieraan deel-
nemen, dan wordt men geadvi-
seerd vroegtijdig in te schrijven
in verband met reservering van
vliegpassagevan en naarAruba.
In hetzelfde weekeinde is name-
lijk ookhetLatin Jazz-festivalop
Aruba.

Op 22 mei wordt in Colombia
de 'V Triathlon Archipiehgo de
San Andres y II Circuito Sura-
mericano en laIsla San Andres -Colombia' georganiseerd. Daar
ligt aan de finish voor de win-
naar eèn cheque ter waarde van
$4000klaar.

Voor verdere informatie over
de genoemdetriathlons kan men
terecht bij Remy Sillé via het
vermelde telefoonnummer.

STANDEN
De standenzijn nu:

Eerste klasse:
1. Cadushi 1 3 6(15- 3)
2.Cadushi2 3 2( 8-10)
3. Animo 1 20( 1-11)

Tweede klasse:1. Brievengat 1 510(22- 3)
2. Breivengat 2 46(10-10)
3. Animo 2 5 6(15-10)
4. Cadushi 5 4 4(13- 7)
5. Cadushi 3 44(11- 9)
6. Cadushi4 40( 3-17)
7.Asiento 40( 3-17)

Krol, Cruijff, Rep en Gullit aanwezig

Wereldvoetbaltop is
bij afscheid Platini
PARIJS — Alle groten

uit de voetbalwereld tref-fen elkaar op 23 mei in het
Franse Nancy, als Michel
Platini officieel afscheid
neemt. Het hoogtepunt is
de wedstrijd tussen deFranse selectiemetspelers
uit de gloriejaren 1984 en1986 en een wereldelftal
met onder anderen Ruud
Gullit. Het geld dat de
35.000 toeschouwers bij el-
kaar brengen, gaat naar
hetfonds 'Michel Platini',
dat hulp biedt aan jonge
drugsverslaafden.

Michel Platini stopte aan
heteindvan het vorig seizoen
bij Juventus. Hij kreeg nooit
een afscheidswedstrijd, maar
haalt die schade nu
ruimschoots in. Naast Gullit
telt het wereldelftal vrijwel
alle huidigesterren.De selec-
tie van het droom-elftal van
Platini telt 24 spelers en zal
worden gecoached door Tra-
pattoni, zijn oude trainer bij
Juventus.

Naast de 'hoofdschotel' in
het stadion van Nancy, waar
Platini zijn voetbal carrière
begon, isookhet'voorgerecht'
de moeite waard. De 'Vrien-
den van Michel Platini', met
Ruud Krol in de gelederen,

spelen tegen een gevarieerd
elftal met Johan Cruijff,
Johnny Rep en de wielren-
ners BernardHinaultenLau-
rent Fignon.

In de tweede voorwedstrijd
komt Juventus uit Turijn, de
club waar Platini zijn groot-
sste successen beleefde, uit te-
gen een selectie uit zijn ge-
boortestreek Lotharingen.

SELECTIE
De selectie van het werel-

delftal bestaat uit:
Doel: Dassajev (Spartak

Moskou), Pfaff (Bayern
München).

Achter: Alberto (Barcelo-
na), Bossis (Racing Club de
Paris), Pinto (Porto), Tardelli
(St. Gall), Vujovic(Bordeaux-
).

Midden: Boniek (AS Ro-
ma),Futre (Atletico Madrid),
Madjer(Valencia), Maradona
(Napoli), Matthaus (Bayern
München), Michel (Real Ma-
drid), Pele, Schuster (Barce-
lona), Strachan (Manchester
United), Valderama (Cali),
Zico (Flamengo).

Aanval: Altobelli (Inter
Milan), Belanov (Dinamo
Kiev), Sanchez (Real Ma-
drid),Whiteside (Manchester
United), Gullit (AC Milan),
Zavarov (Dinamo Kiev).

Rosendy Slijger snelste dame

Bayron Salomé wint
Westpunt-Lagoenloop

WILLEMSTAD—Op zater-
dag 30 april is de hardloop-
wedstrijd Westpunt - Lagoen
gelopen. Bayron Salomé was
de snelsteloper ineen tijdvan
23.41,69.Bij de dameswasRo-
sendy Slijger het snelst. Zij
liet een tijd afdrukken van
31.33,31.

De resultaten van deze wed-
strijd,welke starttevoor dekerk
van Westpunt en zijn finish had
bij dekerk van Lagoen, zijn per
categorie als volgt:

DAMES:
14-17jaar:
1. Younice Finch 35.34,51
2. A. Nicaela 40.34,39

18 jaaren ouder:
1.Rosendy Slijger 31.33,31
2.E_lenHellburg 32.31,83
3. Lydia Calmes 33.40,74

HEREN:
14 t/m 16jaar:
1. Vlademir Maduro 24.01,44
2. Alexson Francisca 28.46,28
3. Glenn Nicolaas 29.16,80
17 t/m 19 jaar:
1.Bayron Salomé 23.41,69
2.lngemarSluis 26.04,79
3. Alexander Suart 28.26,74

20 t/m 29 jaar:
l.Arlyson Maria 25.01,15
2. David de la Court 25.24,13
3. EgmundRijnschot 25.47,59

30t/m39jaan
1. Wesley Haard 26.50,26
2. Carlos DC Gomez 28.05,57
3. Hubert Meyer 28.36,52

40t/m49jaar:
1. Leo Berenos 27.02,60
2. Rudy Martina 27.32,3V
3. Walter Muzo £1.60,-0

50 jaaren ouder:
1. David deLima 32.19,51
2.LouisMartes 37.58,99

VOETBAL/VENLO — Bert
Verhagen voetbalt ook het vol-
gend seizoen nog bij VVV. De
voorstopper blijft echter in zijn
derde seizoen bij de Limburgse
club alsPSV-er uitgeleend. Ver-
hagen stond in de belangstelling
bij Willem II als vervanger voor
de naar Ajax vertrokken Wer-
dekker. PSV wil hem echter niet
verkopen.

ü-ü-0-0-0
COLOMBO—In oostelijkSriLan-

ka vielen 12gewondenbijeen bomex-
plosie in een gebouw datgrenst aan
een huis waarin Indische soldaten
zijngelegerd.Het zoueen Tamil- ac-
tiezijn geweest.

Blue Hawks verpletterd

Sta Maria Pirates in
zeven innings: 14-0
WILLEMSTAD — Sta Ma-

ria Pirates/Walle Constructi-
onhaalde gisteravond verne-
derend uit naarBlue Hawks/
Ray-O-Vac. In zeven innings
werd met de score van 14-0
korte metten gemaakt metde
tegenpartij die tegenover dit
slaggeweld slechts twee
honkslagen als offensieve
daadkon stellen.

De man die Hawks volkomen
vleugellam maakte, was Percey
Schoop. De enige twee honksla-
gen, diehij toestond, waren van
Floyd Garnett in de tweede in-
ning en van Nigel Faneyte in de
zevende inning, welke tevens de
laatste inning van de wedstrijd
was. Tussen die twee honksla-
gen inwierp Schoopvier perfecte
innings en schakelde hij zestien
slagmannen op een rij uit. Hij
kreeg daarbij uitstekende steun
van zijn velders.

Meedogenloos was daarente-
gen hetoffensiefvanPirates tus-
sen de vierde en de zesde inning.
Hawks speelde de tegenpartij
daarbij zelf in de kaart met zes
veldfouten waarvan drie van
shortstopArnold Jacoba.Pirates
sloeg in de vierde slagbeurt zes
honkslagen op eenrij en scoorde
maar liefst zevenmaal. De

honkslagen waren var. achte-
reenvolgens Ramsey Betorina,
Charlton Cijnrje, Edson Sophia,
Harold Maria, Gregory Damoen
(tweehonkslag) en Norwin
Moeskiet, terwijl Ron Stewart
meteen 'sacrificefly' bijdroegtot
deproduktie van zeven punten.

In de vijfde inningverdubbel-
de Pirates praktisch zijn aantal
punten tot 13-0.Luti Bernadina,
Ramsey Betorina, EdsonSophia,
Gregory Damoen en Ron Ste-
wart zorgden weer voorhet slag-
werk. Sophia deed dat met zijn
tweede seizoen- homerun waar-
mee hij in één klap drie punten
op het scorebord brachtvoor znn
ploeg. In de zesde inningbracht
Charlton Cijntje op zijn beurt
meteen homerun de standop 14-
-0.

Deoverwinning van Pirates is
de vierde van het seizoen. Men
verloor éénmaal. Bij Hawks
geeft daarentegen de balans na
vijf partijen een negatiefresul-
taat: drienederlagen tegentwee
winstpartijen.

Donderdagavond komen WildCatsen GrootKwartier Stars te-
genelkaaruit. Catsheefttot dus-
verre eenrecord van 2-2, terwijl
GK Stars nog steeds op zoek is
naar zijn eerste zege in het sei-
zoen.

McLaren beheerst Formule 1-seizoen
Senna wint Grote Prijs
San Marino voor Prost

IMOLA — McLaren be-
heerst het net begonnen sei-
zoen in de Formule 1. Na de
winst van oud-
wereldkampioen Alain Prost
bij deopeninginRio de Janei-
ro, volgde zondag op het cir-
cuit van Imola bij de Grote
Prysvan SanMarinozelfseen
dubbele triomf. Prost moest
ditkeer genoegennemen met
detweede plaats op iets meer
dan twee seconden van win-
naar Ayrton Senna. Voor de
Braziliaan was het de zeven-
deoverwinning in een Grand
Prix.

Hetverschil met de concurrentie
nam in Imola verontrustende
vormen aan. Titelverdediger
Nelson Piquet volgde op meer
dan een ronde van zijn Brazili-
aanse landgenoot. Senna had
zichin detrainingen aldesnelste
getoond. Hij benutte de pole-
positieoptimaal. Nietalleenwas
zijn start de beste van het veld,
hij stond zijn leidende positie in
de loop van de strijd ook niet
meer af. Sennakreeg alleen aan
heteind van dewedstrijd concur-
rentie.

Die kwam van de Fransman
Prost. De tweevoudig we-
reldkampioen (1984 en 1986)
kende een abominabele slechte
start. Gaandeweg de race pas-
seerde hij met opmerkelijk ge-
mak deene na de anderevoorlig-
ger. In de slotfase leverde hij an-
dermaal een bewijs van zijn
kracht door de snelste ronde te
laten noteren (202,308km/uur).
Echt dicht in de buurt van zijn
ploeggenoot kwam hij echter
niet.

De aanvallen hielden voor
Senna weinig gevaar in. Rege-
rend wereldkampioen Nelson
Piquet toonde zich de beste van
het resterende veld. Hij besliste
het duel om de derdeplaats met
de BelgBoutsen en de Oostenrij-
ker Berger in zijn voordeel. Op-
vallend was het geringe aantal
uitvallers in deze race, waarin
nauwelijks iets opwindends ge-
beurde.

UITSLAGEN STAND
De uitslag van de Grote Prijs

van SanMarinoovereen afstand
van 302,4 .
1. Senna (Bra, McLaren): 1 uur,
32 minutenen 41.264 seconden.

hetgeen een gemiddelde snel-
heid van 195,754km/uur bete-

2. Prost (Fra,McLaren): op2,334
seconden.

Op eenronde:
3. Piquet (Bra, Lotus)
4. Boutsen (Bel, Benetton)
5. Berger (Oos, Ferrari)
6. Nannini (Ita, Benetton)
7. Cheever (Vst, Arrows)
8. Nakajima(Jap, Lotus)

Op,2ronden:
9. Warwick (GBR, Arrows)
10.Streiff(Fra,AGS)
ll.Sala(Spa,Minardi)
12.Dalmas (Fra, Caslmels)
13. Patrese (Ita, Williams)
14.Palmer(GBR, Tyrrell)
15. Gugelmin(Bra, March)

Op3ronden:
16.Campos (Spa, Minardi)
17.Alliot(Fra,Calmels)

Op6ronden:
18.Alboreto (Ita, Ferrari)

De standvoor het wereldkam-
pioenschap na twee wedstrijden
is nu:
1.Prost: 15; 2 Senna: 9; 3. Piquet
en Berger: 8; 5. Boutsen en War-
wick: 3; 7. Alboreto: 2; 8. Nakaji-
ma en Nannini: 1.

Maradona
uitgeschakeld

NAPELS — Napoli zal het
de laatste twee competitie-
wedstrijden zonderDiego Ma-
radona moeten stellen.

De Argentijnse sterspeler
heeft last van een dij-
beenblessure en zal volgens
declubartsenvan deItaliaan-
se voetbalkampioen dit sei-
zoen niet meer in actieko-
men. De titelverdediger, die
na het verlies van afgelopen
zondag in de topper tegen AC
Milan (2-3) terugviel naar de
tweede plaats met een punt
achterstand op de ploeg van
Gullit en Van Basten, speelt
nog tegen Fiorentina en
Sampdoria.
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Kerk en staat steeds verder
uit elkaar in Stroessners land

Paus naar Paraguay: land
van leugens en vermommingen

ASUNCION — Bij zijn
bezoek aan Paraguay
krijgt pausPaulus II tema-
ken met een land waarin
kerk en staat steeds meer
met elkaar in botsing ko-
men. De paus komt op 16
mei in Asuncion aan en
wordt danontvangen door
president generaal Alfre-
do Stroessner, die zal
proberen zoveel mogelijk
garen te spinnen uitditbe-
zoek. Bij zijn tegenstan-
ders vreest men dathet de
paus niet gegund zal zijn
achter de schermen te lqj-
ken in een land waar nog
sprakeis van een dictatuur
zoals in hetChili van Pino-
chet.

De duidelijke afstand tus-
sen de katholieke kerk en de
potentaat Stroessner kwam
begin dit jaartot uitdrukking
in een herderlijk schrijven
van het episcopaat van Para-
guay. Dit handelde over de
"nationale werkelijkheid".
Er staat onder meer in: "De
systematische misvorming
van het morele bewustzijn
door slavernij, corruptie en
geweld, en deonderdrukking
van elke onafhankelijke
maatschappelijke organisa-
tie wijzen op een vernietiging

van de mens in Paraguay,
hetgeen het land schade toe-
brengt".

GEWELD IN MODE
Dé aartsbisschop van

Asuncion, mgr Ismael Bias
Rolon Silvero, erkent vol-
mondig dat de"betrekkingen
tussen kerk en staat perma-
nent gespannen zijn. Dat
neemt toe dooronze activitei-
ten ter verdediging van de
mensenrechten en tegen het
geweld dathier in demode is".
De katholieke kerk heeft
echter niet altijd dit ferme
standpunt ingenomen. Maar
de laatste jaren bijt men wel
van zich af tegenover
Stroessner.
" riet bezoekvan depaus aan
Paraguay roept herinnerin-
gen op aan zijn bezoek verle-
denjaar aan Chili. Daar trof
hij ook een land aan waar
kerk en staat tegenover el-
kaar stonden. Maar ook daar
wist de dictator goed gebruik
te maken van het pauselijke
bezoek en er garenbij te spin-
nen. Ook in Paraguay vreest
men dat depaus niet dewaar-
heid te horenkrijgt. Zoals het
feit dat onder Stroessner
achttien priesters het land
zijn uitgezet dis te kritisch

waren voor hem. De paus
moet eigenlijk weten dat deze
regering die zich katholiek
noemt de nationale dialoog
weigertaan te gaanwaarvoor
de bisschoppen zich inspan-
nen, alduseenverklaringvan
katholieke leken in Para-
guay.

De vooruitzichten zijn niet
zo gunstig voor hen. Niet al-
leen op de dag van zijn aan-
komst ontmoet de paus de be-
jaarde generaal Stroessner.
Maar op de derde en laatste
dagvanzijnbezoek aanPara-
guay gaat de paus naar En-
carnacion, de geboorteplaats
van de dictator. Dit bezoek is
in de plaats gekomenvan een
trip naar Concepcion in het
verpauperde noordoostenvan
Paraguay.

De bisschoppen zijn erg
boos over cfeze wijziging. De
bisschop van Concepcion,
mgr Anibal Maricevich Flei-
tas zegt daarover:" De rege-
ring wil dat de paus zich al-
leenmaar naar derijke gebie-
den van het land begeeft en
wil hem de arme gebieden
onthouden. Ziehier een land
dat leeft van leugens en ver-
mommingen".

BERLIJN—In de wijkKreuzberg,
West Berlijn, is veel schade aange-
richt doorkleinegroepenjongelui.Er
zijn zon lOOjongeren opgepakt.Poli-
tie- agenten en voertuigen werden
bekogeld en er werden'ook branden-
de barrikaden opgeworpen.

WASHINGTON — De VS-
wapenexport in 88 zal met 3,3 mil-
jard dollar kunnen toenemen tot 15
miljard. Zo blijkt uit een overzicht
"over alle eventuele en overwogen
verkopen datBuitenlandsezaken in
Washington uitgaf. Niet alle tran-
sactieszullenechter uitgevoerdwor-
den, zei men.

Onder-ministerKozak weer in Panama
Noriega ontkent akkoord met
Washington over zijn vertrek

WASHINGTON/PANA-
MASTAD— Generaal Manu-
el Antonio Noriega heeft het
bestaan vaneen akkoord met
de Verenigde Staten ontkend
over zijn aftreden optermijn
als commandant van de Pa-
namese strijdkrachten. Eer-
derwas min of meer officieel
in Washington meegedeeld
dat in geheim overleg een
overeenkomst was bereikt
met de Panamese sterkeman.
In Panama is door duizenden
gedemonstreerd ten gunste
van Noriega.

Eerst was er in Washington
verklaard dat er overeeenstem-
ming was bereikt tijdens de mis-
sievan onder- minister van Bui-
tenlandse zaken Michael Kozak
die een bezoek bracht aan Pana-
ma. Een Amerikaanse rege-
rings- functionaris die anoniem
wilde blijven merkte op dat het
akkoord "verre van ideaal' was
en dat "het probleem- Noriega"
daarmeeeigenlijkniet helemaal
was opgelost. Menkon uitde va-
ge opmerkingen begrijpen dat
Noriega weliswaar aftreedt als
commandant der strijdkrachten
maar dat hij Panama niet zal
verlaten.

GEHEIMZINNIG
Later deed het Witte Huis

echtergeheimzinnigover het ak-
koord. Men wilde niet bevesti-
gendatereen overeenkomstmet
Noriega was bereikt. Het enige
wat men bevestigde was dat er
besprekingen waren geweest
maarover hetresultaat kon men
op dit ogenblik nog niet praten.
Aldus woordvoerder Marlin
Fitzwater. In Panama zei de mi-
nister van Buitenlandse zaken
JorgeRitter datKozak "metver-
scheidene groepen in Panama"
had gesproken ."Er is geen ak-
koord bereikt omdat er geen on-
derhandelingen zijn geweest",
aldusRitter.

Nog weer later heeft ook No-
riegazelfhetbestaan vaneen ak-
koord ontkend. Hijzeidat ermet

deVS geen enkele afspraak was
gemaakt. Hij sprak korte tijd
met journalistenvoordat hij een
bijeenkomst ging bijwonen ter
afsluiting van een congres van
vakbondsleiders uit Latijns
Amerika, Europa en Azië dieso-
lidair zijn met Panama tegeno-
ver de VS. Noriega zei dat hij in-
derdaad metKozak had gespro-
ken. "Maar ik heb geen enkele
verplichting tegenover de VS",
voegde hij eraan toe.

PANAMEES EXPERIMENT
Tegenover devakbondsleiders

haaldehij weer flink uit tegende
VS. Hij werkteeenonlangs alge-
poneerde stellingweeruiten wel
over het feit dat de VS Panama
gebruiken als een 'ex-
perimenteer- terrein". Wat in
Panama wordt uitgetest gaat
Washington dadelijk in praktijk
brengen in andereLatijnsameri-
kaanse landen. Het komt er op
neer dat Washington het voor
het zeggen blijft houden in La-
tijns Amerika, als achtertuintje
van de VS. Noriega kreeg her-
haaldelijk open doekjes van de
congressanten.

Op een gegeven ogenblik
greep Noriega tot groot enthou-
siasme van de aanwezigen een
machete zoals de landbouw- ar-
beiders die in Panama gebrui-
ken, zwaaide daarmee en riep
uit:Dit is het symbool van de
waardigheid van Panama. Het
Panamese volk zet geen enkele
stap achteruit in deze strijd".

Duizenden mensen hebben
door de stratenvan dePanamesehoofdstad betoogd ter ere van
Noriega. Dit gebeurde ter gele-
genheidvan de Dag van de Ar-
beid. Thema van de mars was
Eenheid tegen de agressie en
voor de verdediging van de sou-
vereiniteit. Volgens de betogers
bevindt Panama zich in staat
van oorlog als gevolgvan buiten-
landse interventies.

Bij de Panamese oppositie
blijft menvanmeningdatNorie-
ga moet opstappen en naar hetbuitenland moet verdwijnen.
Een betoging verledenweek van
de oppositie werd met harde
hand door depolitie uiteengesla-
gen.Daarbij vielen gewonden en
werden er ook arrestaties ver-
richt.

Jongeluidood in auto aangetroffen

Puerto Rico opgeschrikt
door vijfvoudige moord

SANJUAN—Depolitievan
Puerto Rico heeft nog geen
idee wie er achter de moord
°Pvyfjongeluizit, wierstoffe-
lijke overschotten men in een
autoheeft aangetroffen ineen
buitenwijk van San Juan.De
indrukbestaat dat devyfjon-
gelui zijn geëxecuteerd.

De makabere vondst werd ge-
daan nadat een telefoontje bij de
politie was binnengekomen
waarin werd gezegd dat er een
rode auto nogal verdacht op de

Avenida Baldoriory de Castro
stond. Vanuit de achterbak, zo
werd nog gezegd, staken zakken
welke met laken waren bedekt.
Bij aankomst trof de politic de
auto aan met daarin de stoffelij-
ke resten van de jongelui wier
leeftijd varieert van zeventien
tot 23 jaar.

Wereldbank
verlaagt waardering
leningen Panama

PANAMASTAD — De We-
reldbank heeft zijn leningen
aan Panama een lagerekwa-lificatie toegekend aangezien
het land reeds zes maanden
achterloopt bij zijn rente- be-
talingen.

De Wereldbank heeft de uit-
staande kredieten van in totaal
502 miljoen dollarin decategorie
ondergebracht waarin in-komsten pas worden geteld alsdebetalingen ook werkelijk bin-
nenkomen. De boekhoudkundi-
ge maatregel houdt onder meer
in dat de bank derente op deze
leningen niet meer tot de in-
komstenrekent. Volgens de We-
reldbank gaat men automatisch
tot deze stap over als een land
meer dan zes maanden niet in
staat is geweestaan zijn schuld-verplichtingente voldoen. Inhet
geval van Panama zou het gaan
om niet voldane betalingen op 1
mei van 19,1 miljoen dollar.

Met deze maatregel worden
geenszins de verplichtingen van
Panama tegenover de We-
reldbank ongedaan gemaakt of
verminderd, zo werd verklaard.
Het is wel een verdere bedrei-
ging van de krediet- waardig-
heid van Panama. Het land ver-
keert in een ernstige crisis we-
gens deonrust oppolitiek gebied
en deAmerikaanse economische
maatregelen.

Volgens zegsman van Surinaams leger

Zerp: in eigen belang in
kamp militaire politie
PARAMARIBO — Met

het "oog opzijn veiligheid'
is de 25- jarige Winston
Zerp in een barak van de
Militaire Politic van Suri-
name ondergebracht.
Namelijk sinds hij "be-
vrijd" is uithanden van het
Jungle- commando onder
leiding van Ronnie
Brunswijk.

De mededeling werd ge-
daan dooreen lid van deNati-
onale strijdkrachten. Hij is
namelijk nog steeds "soldaat
van het nationale leger van
Suriname", aldus de
zegsman. De Franse me-
dische organisatieAidemedi-
cale intermatuonale (AMD
had de trom geroerd omdat
men Zerpal geruimetijd mis-
te. Hij wa_s indertijd als ver-
pleger werkzaam geweest bij
AMI. Men had begrepen dat
hij al een maand vastzat, het-
geennubevestigd is. AMIhad
internationale organisaties
zoals hetRode Kruis, Amnes-

ty International enz. in de
arm genomen en gevraagdzich in te zettenvoor devrijla-
tingvanZerp. Ook Suriname,Nederland en Frankrijk had
men daarom gevraagd.

VERPLEGER
Het Jungle- commandohad hem in juli 1986 gevan-

gen genomen. Zerp was toenlidgeweestvan het Nationaleleger. Dit Jungle- commandohadenige maandenlaterAMIgevraagd medische hulp teverlenen. Op verzoek van
Amiwerd Zerp toen in degele-
genheid gesteld zich als ver-
pleger te gaan inzetten. Als
zodanig heeft hij eenjaar ge-
functioneerd. In december
1987 werd hij zo ziek dat hij
naar een ziekenhuis in FransGuyana moest worden over-
gebracht. In maart 1988keer-
dehijpervliegtuignaarPara-
mariboterug, waarde politie
zich kennelijk over hem ont-fermde.

SCHOTWONDEN
Zij vertoonden schotwondenin

de nek. Hun handen waren op
hunrug gebonden. Depatholoog
anatoom dr Pio Recahni zei in
een eerste reactie dat de onbe-weeglijkheid waarvan de licha-
men blijk gaven doetdenkenaan
eènexecutie. Zijn collega van de-zelfdeafdeling, drLydia Alvarezdie de sectie verrichtte, wees cr-
op dat alle slachtoffers schot-
wonden in hun nek vertoonden
en dat van allen de handen wa-
ren gebonden. Van twee waren
ook nog eens de voeten gebon-
den. De jongelui moesten meer
dan24uur voordat hun lichaam
werd gevonden zijn gedood.

De waarnemend commandant
van de politie, kolonel Fernan-
dez Vazquez Gely, zei dat het
voor deeerste keer was voor zo-
verhijwist datmen opPuertoRi-
co te maken kreeg met een vijf-
voudigemoord.Men tastte in het
duister over de achtergronden
van de moord. Maar wel houdt
men errekeningmee datdezaak
metdrugs temakenkan hebben.

Oefenvliegtuig in
Ecuador verongelukt

QUITO — Een trainings-
vliegtuigvan deEcuadoraan-
se luchtmacht is in zee geval-
len. De twee inzittendenkwa-
men daarbijom het leven.

Volgens het officiële commu-
nique gebeurde het ongeluk ter
hoogte van de Salinas-
lüchtmacht- basis. De oorzaak
van het ongeluk is nietbekend.
Het vliegtuig voerde een nor-
maal trainings- programma uit.

Nieuws
in

vogelvlucht
KHARTOUM - Het Sudane»

parlement heeft met een overwelf"gendemeerderheidSadekAl- Mal»
van degrootsteIslamitischeUMMA
partij opnieuw tot premier gekozen
Hij diende onlangs het ontslag val
zijnkabinet in om een regering val
nationale eenheid te vormen. In dj
nieuwe regering zal voor het eer»
hetNationaleIslamitischefront ver
tegenwoordigd zijn, goedvoor 51 &
tels op 273 afgevaardigden. G«'
noemdFront is tegen volledige al'
schaffingvan deSharia, denogondel
Numeiry in 83 ingevoerde Islaffli'
tischewetgeving. De Unie van Zuid'
elijkepartijen die de grotendeel!
christelijke neger- bevolking verWl
genwoordigen zullen in tegensta
ling tot wat werd verwach
hoogstwaarschijnlijk niet aan <|
nieuweregering deelnemen omd*
Al-Hahdi al achter de schermen fIJ
hebbentoegegeven aan de verlfll
gensvan hetFront om hun stemmfl
te winnen.

PEKING — China's Communi»!
tischepartij maakte de opheffingb*l
kend van het ideolpgische dagblad
Rode vlag, dat vervangen wordtdooj
een "leesbaarder en evenwichtige^
publicatiedat"zoekennaar de waafl
heid" gaat heten. Het verdwijnen
vanRode vlagzou een nederlaagvod.
de orthodoxe partij- vleugel betei
kenen.

MOSKOU — De SU heeft Pakis-j
tan gewaarschuwd dat men het ak-
koord over Afganistan schendt als
menonderdakblijftbiedenaan deAf'
gnaanseverzets- bewegingen en hefl
van wapens blijft voorzien. Het ver-
trek van de 115.000 SU- soldaten i«
"onherroepelijk",aldusderegerings-
verklaring maar ook de andere ver-
drags- partners hebben hun ver-
antwoordelijkheid.

PRAAG — De Tsjechoslowaakse
dissident Pavel Wonka (32) is onder
nog onbekende omstandigheden il
de gevangenis overleden. Zo zegt
Charta77.Eind februari washij vrij-
gelaten uit degevangeniswaarhij 21
maanden had gezeten wegens op-
ruiende activiteiten naeen mislukte
pogingom alsonafhankelijkekandi-
daatin hetparlement tekomen in86-
Op5 april werd hij weeropgepakt.

BAYRUT —Een vooraanstaande
Maronitische priester is 1 week na
zijn ontvoering door een onbekend
gebleven groep dood teruggevonden
in noordelijkBayrut. Niemandheeft
deactieopgeëist, maarhij zoueen on-
derdeelvormen van een gewelddadi-
ge confrontatie tussen christelijke
fracties die de controle over het ge-
bied van Bayrut willen bezitten.

NOUMEA—Een Fransepatrouil-
lebootheefteen kampvan Separatis-
tische Kanaken op Nieuwcaledonie
beschoten. De marine werd inge-
schakeld nadat Kanaken een een-
heid van 25 para- militaire agenten
hadden beschoten. De 30 bewoners
van hetkamp zijn na de beschieting
gevlucht. De marine namradio- ap-
paratuur en ander materieel in be-
slag. De Franse kolonisten voorspel-
len een burger- oorlog wanneer Mit-
terand op 8 mei als president wordt
gekozen.

LONDEN — In een sfeer van on-
derlingwantrouwen begon vandaag
inLonden de 2- daagse conferentie
over de Angolese oorlog, waaraan de
VS, Zuidafrika, Cuba en Angola
deelnemenvoor een gesprek datvan
historisch belang kan zijn voor de
toekomst van Namibië. Grote afwe-
zigeinLonden is deUnita,deverzets-
bewegingwelke in Angola strijdtte-
gen de linkseregering en welke ge-
steundwordtdooroaZuidafrika. Ook
afwezig isde Swapo, welke in Nami-
biëvechtvoor deonafhankelijkheid-
Zuidafrikaheeft latenweten datmen
geen hoge verwachtingen moet
koesteren over deze bijeenkomst. Er
isveel diplomatiek overleg nodig ge-
weest om de heren aan tafel te
krijgen.

LONDEN — InLondenwerd door
duizenden gedemonstreerd tegen de
plannen van Thatcher om lokale
besturen te verbieden homofilie te
bevorderen, welke wet in mei moet
ingaan.Dieverbiedtoa subsidiesaan
homo- organisaties. Daarmee wil
men een dam opwerpen tegen radi-
kale plaatselijkebestuurdersdievol-
gens haar propaganda maken voor
homofilie.

PRETORIA— Zuidafrika'spresi-
dentBotha (72) gaat opzoek naareen
premier die een deel van zijn werk
moet overnemen. Dit bericht leidde
tot speculatiesdatBotha bezig ismet
het zoeken van een opvolger. HU
schafte in 84 toen hijpresident werd
de functie van premier af- in
Kaapstad werd een bus beschoten
met daarin leden van hetkleurlin-
gen- parlement. Onlangs ontploft*
bij het parlements- gebouween bom-

WASHINGTON — Een Zuidafri-
kaans paar dat lid is van het in ZA
verboden ACN komt in aanmerking
voorpolitiek asiel indeVS,zobepaal-
deeen federale rechter. Dit omdatzU
vervolgingmoeten vrezen inhun g^'
boorteland.

MOSKOU — Brezjnevs schoon-
zoon, Tsjoerbanov, staat in septem-
ber in het openbaar terecht wegen»
corruptie. Hij was de 3e echtgenoo
van dochter Galinavandein 82over
leden SU- partijlcidf "zou voor 1 miljoen dollar af
penningen hebhen ontvangen.
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"\%aromleest iedereen
plotseling de nieuwe

KLMEuropean Carousel?"

"Omdat die propvol
staat met voordelige

package tours inEuropa!"
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Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voer U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Donderdag 5 mei 1988
* vanaf 09.00 t/m 14.00 uur
* Verkavelingsplan Koraal Partier compleet, verkavelingsplan

Noord Zapateer compleet en Verkavelingsplan Abrahamsz
(tussen Kaya E en Kaya A).
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Steenlegging
nieuw lokaal
Albertu College
Willemstad — Op 9 mei
Sit deeerste steenleggingvoor
f bibliotheek- handenarbeid-
**aal van de St Albertus Colle-
Pplaats. De handeling zal om
3 uur 's middags worden ver-
Nit door de gezaghebber. Tij-
pis de ceremonie zullen de ge-
routeerde van Onderwijs en de
paghebber het woord voeren.
[* de steenlegging is er een
*Üdronk tot zeven uur 's,vonds.

WILLEMSTAD-Op hetFirst
Curagao JazzFestival is een van
deprominenten desteelpan solist
Felix Walroud. Walroud begon
zijncarrière als solist in 1979en
werd wereldbekend met zijn
langspeelplaat opgenomen met
het London Philharmonic
Orchestra in 1986. Op 13-jarige
leeftijd maakte hij zijn entree in
de Curagaose muziekwereld en
reeds opzijn 15egafhij lessen in
het bespelen van de steelpan.
Felix Walroud, thans woon-
achtig in Nederland, zal op de
openings- avondvan het festival,
5mei, samen met deformatievan
Eric Calmes in Centro Pro Arte
optreden.

MIL-koor treedt op
in Centro Pro Arte
WILLEMSTAD — Vrijdag

13, zaterdag 14 en zondag 15
öiei zal het meisjeskoor 'Mu-
sic, Integration andLove' van
het Maria Immaculata Ly-
ceum optredens verzorgen in
het Centro Pro Arte te Cu-
rasao.

Het koor, één van de vor-
taings- projecten van het Ma-
ria Immaculata Lyceum,
Werd aanvankelijk opgericht
als een schoolkoor met optre-
dens in Curacaose tehuizen

"n op school zelf. In twee jaar
}s dit jaaronder de vaardige
'eiding van Ramon Williams
Sevormd tot een volwaardig
j-1 uniek geheel, dat een ge-
||eel eigen bijdrage levertaan
?et Curasaose cultureleWen.. Met zijn volledig uitmeis-
jebestaande bezetting is dit
*oor niet alleen op Curasao,
"^ar ook daarbuiten een fe-
jjomeen.Dit geldt ook voor
**et meerstemmige repertoi-

re. Williams heeft speciaal
voor dit koor nieuwe bewer-
kingen gemaakt van diverse
semi-klassieke liederen, spi-
rituals en volksliederen. Te-
vens zal het publiek verrast
worden door defrisse en nieu-
webewerkingen van Curaga-
ose kinderliedjes.

Na zijn succesvolle optre-
den tijdens het koren- en or-
kesten- festival te Santo Do-
mingo, zal dit de eerste keer
zijn, dat ditkoor zich met een
volledig programma presen-
teert aan deCurasaose bevol-
king. Deze presentatie, die
gepaard gaatmet danspassen
en handgeklap zal muzikaal
ondersteund worden door de
vaste begeleidings- groep van
het Maria Immaculata Ly-
ceum.

Met de medewerking van
een blazerstrio van het en-
semble 'Adjadjo', onder lei-
ding van Aya en Iman
Landheer, en 'The Foendoe
Dancers', onder leiding van
Gwendell Foendoe, beloven
het boeiende avonden te wor-
den. De optredens beginnen
's avonds om half negen.

Kaarten zijn verkrijgbaar
bij de boekhandels Salas,
Mensing Caminada, het Ma-
ria Immacaluta Lyceum en
aan de ingangvan CentroPro
Arte.

Rozenkwekerij Curaflor
begint met produktie
i_U_LEMSTAD ~- Het pro-
tj*Curaflor te Boka SanMi-

is onlangs een feit ge-
iden. Op grond van nieu-
h\kweek- technieken is het
'■Jukt op het terrein vanwat
indien Aquasol heette, op
P&mercièle basis rozen te

eken. De eigenaarsvan de
kJ*o- kwekerij zijnRudolfG.
inuringen EmielH.J.Hooy-

Met dekomst van de
«Iekerij heeft Curasao niet
t*en de beschikking gekre-
t»*.over moderne tuinbouw-
H^httologie en know- how,
J**rkan ook gedacht wor-
j aan dekweek van anderegassen zoals pot- en
yplanten.
L1*maart 1987 hebben detwee
j^erlandsekwekers een pro-

dossiervoor hetkweken van
K*a bij het SociaalEconomisch

afgeleverd. Voor de
(L^cieringwerdaangekloptbij
k^Porashon pa Desaroyo di
L^ou (Korpodeko). Ondanks
Jduidelijke risico, dat geno-
C1Wordtbij hetkweken vanro-
ns°P Curasao, gafAmmersing,
l^1 expert op het gebied van
hj^bouw en werkzaam bij Kor-

eko, een positief advies. Met
ttuProject is eeninvestering ge-
CN van 75.000 gulden. Aan-

en Korpodeko hetrisico van

verlies niet alleenwilde dragen,
werd met de Ontwikkelings-
bank en deNPMNA hetvolgen-
deovereengekomen. De Ontwik-
kelingsbank financiert 20 pro-
cent, Korpodeko 45 procent en
NPMNA 30 procent van het pro-
ject.

De overheid stond eveneens
bereidwillig tegenover dit pro-
jecten stelde het terrein van het
voormalige Aquasol bij Boka
San Michiel ter beschikking.
Het systeem, datdeNederlandse
ondernemers voor de ro-
zenkweek gebruiken, is geheel
nieuwvoor Curasao. De wortels
van derozen groeien in steenwol
en niet zoals gebruikelijk m de
grond. In de steenwol vinden de
wortels van de meerjarige plan-
ten een goedhouvast. Volgensde
methodes van Herman en Hooij-
donk krijgen de planten nauw-
keurig afgemeten hoeveelheden
water en kunstmest. Het
eindprodukt, rozen in allerlei
kleuren, is daardoor niet alleen
goedhoudbaar, maarook betaal-
baar voor deconsument. De eige-
naars zijn van mening dat hun
rozen goed zullen kunnen con-,
curreren met de geïmporteerde
bloemen uit Colombia en Vene-
zuela, zal uitsluitend
aan K1 leveren.

Kritiek zou niet terecht zijn

PNP haalt fel uit
naar MAN en DP

WILLEMSTAD — De vele
kritiek op de PNP isniet te-
recht, zo meent woordvoer-
der Dito Mendes die gistera-
vond in hetradioprogramma
van de groene partij, uitge-
breid inging opdehuidige po-
litieke situatie. Al twee jaar
lang wordt de grootste poli-
tieke partij bewust uit de
regering gehouden. Ook na
de eilandsraads- verkiezin-
genvorig jaar,toen desituatie
op het eiland al zeer slecht
was,zijndepartijenMAN,DP
en FOL met z'n drieën in zee
gegaan.Toenwas erniemand
diepleitte voor een nationaal
kabinet in hetbelang van Cu-
racao, aldusDito Mendes.

De PNP maakte van haar
zendtijd gebruik om "hetgeheu-
gen op te frissen van al diegenen
die vandaag hun ogen en oren
voor depolitiekerealiteit willen
sluiten . Het is niet nu opeens
dat Curasao er financieel gezien
zeer kritisch voorstaat en er
maatregelen genomen moeten
worden door de overheid. Dat is
al jaren zo: ook in detijd dat de
PNP, dietochvan een groot deel
van de bevolking steun heeft ge-
kregen, bewust uit de regering
werd gehouden, zo meent

woordvoerder Dito Mendes van
dePNP.

Niet alleen is de PNP in 1985
uit deregering geweerd en in
1987 uit de eilands- regering
maarookin september 1987 toen
erproblemen ontstonden metDP
Sint Maarten, hebben de coali-
tie- partijen de PNP niet bena-
derd."In dietijdwaren deproble-
men ook op Curagao gecon-
centreerd. In dietijd moesten er
nogzwaardere maatregelen ge-
nomen worden. In die tijd be-
stond Curasao ook", aldus Men-
des. De enige reden voor het
optreden van de toenmalige
regering, was datze de PNP ge-
woon niet in de coalitie wilde
hebben.

Nu deregering gevallen is, is
de houding van de MAN en DP
opeens volledig veranderd. On-
der het mom "in hetbelang van
Curagao" willen deze Curasaose
partijen alleen hun eigen belan-
gen behartigen, zo meent de
PNP. "MAN en Democraat zijn
als een siamese tweeling gewor-
den waarbij alle gezamenlijke
stappen niet op het welzijn van
Curagao gericht zijn maar
slechts als doel hebben de PNP
kapot te maken."

Zeker gezien het feit dat de
PNP hetbeleid van de MAN en

DP altijd fel bekritiseerd heeft,
wil de groenepartij niet met hen
in zee. "Wij als grootste partij
willen niet als 'reserve- band
fungeren", aldusMendes. Indien
deMAN en DP inderdaad de Cu-
rasaose belangenvoor ogen heb-
ben,zouéénvan dezepartijen ge-
hoor moeten geven aan de uitno-
digingvan dePNP om de nieuwe
regering te steunen,zo meent de
PNP.

Tevens uitreikingRodri Awards
Hey Mambo: presentatie

laatste mode met veel show
WILLEMSTAD — 'Hey

Mambo' was detitel van de
modeshow gisteravond
onderleiding van JunyRo-
drigo waarinnietalleen de
laatste mode van verschil-
lendeboutique's gepresen-
teerd werd, maartevens de
'Rodri Awards 1987' wer-
denuitgereikt.

In deBallroom van het Ca-
ribbean Hotel brachten een
groot aantal modellen de
laatste mode in een flitsende
show. Daarbij bleek weer
eens dat een mode ook op
andere wijze gepresenteerd
kan wordenwaarbijhetshow-
element een belangrijke rol
speelt.

Speciale gast- danseres
Candy uit Aruba, bijgestaan
door de RMA- dansers en le-
den van Ceasario's Dance
Creation, zorgden voor dat
show- element waar het pu-
bliek duidelijkenthousiastop
reageerde. De mode- onderde-
len werden afgewisseld met
deuitreikingvan verschillen-
de awards voor bedrijven en
personen die zich in 1987 op
mode- gebied onderscheiden
hebben.

De show begonhelaasbijna

driekwartier te laat, een ge-
bruik datvele organisaties op
Curasao niet af lijken te le-
ren. Dat na de pauze het pu-
bliek vele malen gevraagd
moest worden omweer plaats
te nemen, was dan ook nietzo
verwonderlijk. De aanwezi-
gen zaten aan het begin van
de show immersruim eenhalf
uur op een stoel te draaien en
wilden datrisico niet nog-
maals lopen.

Jammer is ook dat de stage
zo laag gebouwd wordt. Daar
isbij eerdere shows inhet Ca-
ribbean Hotel ook al kritiek
op geuit. Vanaf de derderij
stoelen, moet het publiek al
een groot deel van de show
missenomdathet onmogelijk
is om tussen dehoofden door
nogwat tezien. Een hoge sta-
ge,hetgeennietonmogelijk is
omte bouwen,zou daarde op-
lossing voor zijn. Op die ma-
nierkan al het publiek, tot
achterin dezaal, deshowgoed
volgen. En dat mag ook wel,
als er een fikse entreeprijs
neergeteld moet worden voor
een modeshow.

Nadat de show eenmaal
van start was gegaan, verliep
deze zeer vlot. Een van de
hoogtepunten was ongetwij-

feld de presentatie van kin-
dermode waarbij sommige
schattige modelletjes al ge-
raffineerd liepen te wiebelen
en anderen er duidelijk moei-
te mee hadden om voor zon
volle zaal op en neer te lopen.
De mannelijke modellen
zorgden gisteren ook voor de
nodige opschudding. De vaste
RMA- groepwas voor deze ge-
legenheid aangevuld meteen
paar 'stoere binken' die
misschien wel over flinke
spieren beschikken maar
toch behoorlijk zenuwachtig
waren. Het gejuich van het
publiek droeg daar niet aan
bij. Bij sommige van deze he-
ren, was detekst 'ik baal' dan
ook duidelijk op het gezicht
geschreven.

Nieuw wasgisteravondook
de opening van een boutique
tijdens de modeshow. Young-
land Boutique zal deze week
haar deuren officieel openen
en dieplechtigheid vond gis-
teravond plaats. De eigena-
resse knipte op het podium
het gebruikelijke lint door,
waarna een korte dansshow
werd gegeven met kleding
van de nieuweboutique.

HANNEKE VANKOUWEN

gy', is nu gereed en op een gevel
van het bedrijfsgebouw aange-
bracht.

De officiële overdracht aan de
opdrachtgever vindt morgen-
middag om vijf uur plaats te
Klein Hofje.

WILLEMSTAD-Bij de op-
leveringvan hetproject 'Rioolwa-
ter-zuiveringKleinHofje boodde
NV Betonbouw de opdrachtge-
ver, het eilandgebied Curagao,
een mozaïek aan. Dit kunstwerk,
vervaardigd doorLucila Engels
en voorstellend 'Man and Ener-

adres - Nieuw adres - Nieuw adres- Nieuw adres - NieuwN

ÉQrMAMAMIA!
s f&fïïT SCHOTTEGATWEG OOST 48 8.
g V&MJJ (achter Antillana deViajes) 8
z ~ Tel.:79801 z
<2 met de grootste kollektie 2
"8 KLEDING op Curacao
| voor de a.s. moeder
z Bovendien prachtige kollektie 2

É BABYKLEDING (t/m 2jaar)
« (Carters, Stone en Buster Brown) M

| Dagelijks geopend van 8-12 a.m. 2- 6 p.m. »
s Dinsdagochtend gesloten.

\Nieuw adres - Nieuw adres - Niet'"■■ adres - Nieuw adres - Nieuw/

I DOE MEE AAN DE CITCO 10km LOOP

Georganiseerd doorRoad Runners Club Körsou
(onder auspiciën van de CAB) _-—

DATUM: Zondag 15 mei; start: 6.30 a.m. WflM
INSCHRIJVING: ijlllrs
VRIJDAG : 6 mei van 6 tot 8 p.m. ««_■■■_.o» a^o»
ZATERDAG : 7 mei van 9 tot 12 a.m.
MAANDAG : 9 mei van 6 tot 9 p.m.
PLAATS : CLUBHUIS RRC Körsou (achter Trupial Inn)

NWBBBBHHBB____________________MBMB^
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Mozaïek Lucila Engels

_,_, -,-, -,-, -,-, 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 7

77 Zeelandiata habri tur dia:
77

il 8.00-12.00, 2.00-6.00
77

77 Jan Nddrduynweg ta KEDA habri
77

for di 9.30'0r - 6.30'0r
77

77 TUR DRA BAI NOS TA NA BD SERVISID!
77
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BRANÜAO & SQfo. BHANUAD & SOfo.
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E. Moreno Brandao & Sons, Inc.

f/** W*^ .^ttO MAMDAO & SOfo.
m ""JÉtë- _^_____T^Ah_____^-__H-__-_Jii-_______k b 3!

"^ v'J H H^^4<^-T-i_ ■___! I iV __^^^
*"* w_ Vi 11 iTjT ] 'li^' "*"^__________F ï__4 __^^

__l Ml_■__ I —B _l
m ■__■ L : 91 _____ __t^

_____________________________________________» H .-.-..---I

■A 1^ De directieleden:Rafi, Ivan en Vanky Moreno.
W^Ê ÊMEM Op deachtergrond een schilderij methetportret vanoprichterElias MorenoBrandao.

mUÊÊÊ j N.A.A.D.A.

T— . a _. É____il es&^u BRANDtn r***2 P Netherlands Antilies Automobileropical /S^OtorS, fnc. f9Ê\ 1^ Dealers Association

S^^-__^-^*-**'*^ _■ $mL ____ i_tfr___! _r '1 N>^^. __^^^'^

j^^^^% Gefeliciteerd! __j
I _PEf?SI J Het managemet-team: Alex Chatlein, Rene Jansen, Augusto Tromp, Irving Cardoze, ■\[ * ' ""' C3ÏBBI|C j» fllllO P3.TK ;

Ronnie Andrea, Eddy Soleana, Wim van Heulen en Willem Wijtkamp. RAAI PAD DCUTAI

' ' jSr^afe Tel.= 78871-78873

„c\\o BRANDAO & SöAy. LL_g-- "~^^^-C_^>- anniversary """"""<^_________P"^____PHMlVTl^____ y_v "*«-«"" oto00->*

"f^;^^^E^^l CONGRATULATIONS! _ U~*ANNIVERSARY <&>^ P^-xji"*^ fr^ I JO^Tf_i___l'^ _*Su_ MASHAPABIEN .^-^Ef^sg^--^
ANNIVERSARY -C_rs>-^— nfi-mien nog vele jaren

Direktie en Personeel , _
r. .

M^^^^^ Proficiat
*_y\€_M _ _ n\nT^M _f_^ Ë SHIPPING NUNASHA PABILN mjJjJkjl^J met Uw 05-jarig bestaan

en het allerbeste
Wij Mensen U | voor de toekomst.

WfM\.h.-. Reeds in 1923 bij de aankoop van de allereerste .....WiWk
Onze hartelijke gelukwensen tsfl.s auto nadden w* alle vertrouwen in uw toekomstig 18ii§ r-i

aan de Direktie en Personeel. Hlll e"gaa"steeds door op dezelfde weg- Illf Gefeliciteerd?
Een goede Verdere toekomst VAN HARTE GEFELICITEERD Uv. doorzettingsvermogen
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Meerderheid Nederlanders voor
vervolging oorlogsmisdadigers

EINDHOVEN-Uit het
door het NIPO gehouden on-
derzoek blijkt dat 69 procent
van allevolwassen Nederlan-
ders voorstander is van het
ook nu nog vervolgen van
oorlogs- misdadigers uit de
Tweede Wereldoorlog.

Uit een tegelijk in de Bondsre-
publiek Duitsland doorhet Em-
nid- instituutuitgevoerde—aan
dievan het Nipo identieke — en-
quête blijkt dat slechts 47 {Jro-
cent van de Westduitse volwas-
senenvoor vervolginganno 1988
is. Deze onderzoeks- resultaten
werden woensdag inEindhoven
op een symposium over het ver-
volgen van oorlogs- misdadigers
bekendgemaakt.

Uit het Nipo- onderzoek bleek
verder dat72 procent van de Ne-
derlanders beneden de 39 jaar
voor vervolging is. De oudere Ne-
derlanders zijnminderfanatiek:
boven de50jaar is63 procent het
met vervolging eens. In de
Bondsrepubliek vinden opval-
lend veel jongeren dat oor-
logsmisdadigers terverantwoor-
ding moeten worden geroepen.
Van de groepvan twintig tot der-
tigjaar is65procentvoor. Van de
Westduitsers van boven de 65
jaar is er maar 20 procent voor
vervolging, 72 procent moet er
niets van hebben.

De bijeenkomst in Eindhoven
werd georganiseerd doorde Ver-
eniging "Kinder vom Bullenhu-
serdamm". Deze organisatie
herdenkt jaarlijkshet ophangen
van twintig joodsekinderen van-
afvijf jaarop 20april 1945 ineen
schoolgebouw aan de Bullenhu-
serdamm in Hamburg. Zij wer-
den vermoord omdat de optrek-
kendegeallieerden nietmochten
ontdekken dat ze voor medische
experimenten waren gebruikt.
Onder de twintig kinderen wa-
ren twee broertjes uit Eindho-
ven: Edo en Lex Hornemann.

* Utrecht, mei 1945.Een ver-
meende collaborateur wordt,
kaal geknipt en met een haken-
kruis beschilderd, aan het pu-
bliek getoond. Kort daarnaging
Nederland over tot deorde van de
dag. Maar het merendeel van de
Nederlanders is nog steeds vóór
vervolgingvan oorlogs- misdadi-
gers.

STRIPPEL
De voor de moord op dekinde-

ren verantwoordelijke SS-
obersturmfuhrerA. Strippel, die
nu 76 jaaris en vrij in Frankfurt
am Main woont, is voor zijn da-
den aan de Bullenhuserdamm
nooit vervolgd en ook niet voor
zijn aandeel in het zogenoemde
bunkerdrama in kamp Vught.
Daarbij werden 91 vrouwen in
twee kleine bunkers geperst.
Tien vrouwen overleden
daaraan.

Strippel is wel gestraft voor
het dodenvan joden in Buchen-
wald enofficieel ookvoor het me-
deplegen van moord op Sovjet-
krijgsgévangenen in het kamp
Majdanek.De 3,5 jaarcel diehij
voor de wandaden in Majdanek
kreeghoefdehijomgezondheids-
redenen niet uit tezitten. Om de-
zelfderedenen wordthijook niet
meervoorzijndaden inVughten
aan de Bullenhuserddmm ver-
volgd.

Volgens de Duitse juriste B.
Husing, die woensdag op het
symposium in Eindhoven sprak,
is er onnodig met deverdere ver-
volging van Strippel getreuzeld.
Er was veertig jaar geleden al
veel bewijsmateriaal, zo heeft
het internationaal tribunaal
van juristen vorig jaarvastges-
teld. Medeplichtigen van Strip-

Sd zijn toen wel terechtgesteld,
using zei echter dat er van de

90.921 inDuitsland bekende Na-
zi- misdadigers slechts 6479 ver-
oordeeld zijn. "Een staat die de
misdaden van het Nazi- regime
ongestraft laat is vatbaar voor
nieuw fascisme" zo heefthet tri-
bunaal volgens Husing gesteld.
Husingverwacht echterveel van
het onderwijs om wat tegen die
vatbaarheid te doen.

Mr. P. Brilman, de Neder-
landse officier van Justitie die

met de opsporing van oorlogs-
misdadigers isbelast, ging op de
problemen indiede Nederlandse
justitie in de eerste jarenna de
oorlog heeft gehad. "Wellicht is
destijds niet voldoende onder-
kend dat het in de oorlog om
"structuur- criminaliteit" ging:
een door en door criminele over-
heidduldde, bevorderdeen beval
zelfs criminele gedragingen.
Voorts heeft eenrol gespeeld dat
onvoldoende bekend was van de
Duitse organisaties en bevel-
structuren".

"Men wist niet precies wie nu
voor wat verantwoordelijk was
geweest: voor het eind van de
oorlog werden door de Duitsers
veel archieven vernietigd. Be-
langrijk waren — daarmee sa-
menhangend—de bewijsproble-
men: men dekteelkaar af, schoof
de schuld af naar mensen die
doodofonvindbaar waren,getui-
gen bleken over de grens te zijn
gezet. Ook wistmen nog te wei-
nig van de feiten die hadden
plaatsgehad en van degenen die
daarbij een leidinggevende of
uitvoerende rol hadden ge-
speeld".

Veel Duitse terreuracties te-
gen de burgerbevolking — afge-
ziennatuurlijkvan dedeportatie
van de joodse bevolking die
plaatsvond tussen de zomer van
1942en september 1944—speel-
de zich af aan het einde van de

oorlog. In de laatste maanden
van 1944 was Nederland
frontgebied en was debevolking
aan maatregelen die de bewe-
gingsvrijheid beperkte onder-
worpen. Tegen de steedstriester
wordende verzets- groepen werd
krachtig opgetreden, onder
andere door executies, door
steeds wisselende anonieme
Duitse eenheden.

OPSPORING
Na de oorlog bleken deze

omstandigheden levensgrote be-
lemmeringen te zijn voor een
doelmatige opsporing. Daar
kwam dannogbij dat in deeerste
tijd na de oorlog de opsporings-
organen niet erg professioneel
werkten, aangezien er onvol-
doendebetrouwbare mankracht
beschikbaar was.

In 1979werd de draadweer op-
gepakt, maarhele scala'svan ju-
ridische problemen hebben de
vervolging meestal in deweg ge-
staan, aldus Brilman. Uitleve-
ring doorDuitsland van daarwo-
nende Nederlandse collabora-
teurs en Nederlandse SS- ers is
nooit gelukt.Vervolgingvan de-
ze mensen doorde Duitse justitie
is eveneens op niets uitgelopen.
Het Duitse openbaar ministerie
seponeerde alles, ook vanwege
juridische problemen waarop
niet af te dingen was, zei
Brilman.

"In feiteresteert nunog de mo-
gelijkheid om de vinger aan de
pols te houden en ervoor te zor-
gen dat wanneer een van de ge-
zochten zich op Nederlands
grondgebied mocht begeven
wordt gearresteerd. Die kans

moetechter niethoog worde»
geschat. De betrokkenen A
oud en hun mobiliteit neemtj
Een belangrijke handicap is j
internationale signalering i
behulp van Interpol niet mij
lijk is. Het Interpol- statuut i
biedt medewerking bij de i
nalering van politieke del
quenten. De Nederlandse gra
naleerden vallen vrijwel alle!
deze categoric. Veroordeeld!
ze zijn voor collaboratie!
dienstnemenbij devijandenJ
wegens oorlogsmisdadenen ö
daden tegen de menselijkhei
aldus Brilman.

RECHTSGEVOEL
Brilman zei dat vervolgd

hoewel het weinig meer opj
vert, nóg wel zin heeft. M
rechtsgevoel wordt er doori
vredigd. ' ]

De leden van een forum, I
staandeuitdrie Nederlanders
drie Duitse parlements- led'
spraken zich allemaal uit v<|
vervolging. E. Waltemathe vj
de SPDzei dathet hem nieti
wraak op oude en soms zie
mensen meer ging, maar dat
niet wilde dat hun papieren o
beschreven zouden blijven.

Tweede Kamerlid J. Krl,
jenbrink(CDA) weeser op dat1 vwel rekening met de pijn van*«
slachtoffers moest worden _ *houden. Maar A.Vollmervani l
Grunen zei dat het verstopt ï
van de gebeurtenissen ö1
deschuldig maakt en kamerl'
P. Stoffelen(PvdA) noemdev«
volging van elementair belaJ
voor de samenleving.

De Duitse ambassadeur in oi
land, O. von derGablentz, zeio»
dat er met de vervolging moei
worden doorgegaan. De indivi
duele verantwoordelijkheid va
een ieder is van belang voor <
grondvesten van de samenW
ving, zei hij. Achter een beV<
mag een mens zich niet vef
stoppen.

Von der Gablentzpleitte vod
betere schoolboeken over de g*
schiedenis die volgens hem èej
gezamenlijke zaak van de Eun'
peanen is.

Stakende bouwvakkers beginnen hongerstaking

Conservatieve partij: nationale
dialoogSandinisten een leugen

MANAGUA — De Conser-
vatieve partij van Nicaragua
noemt de nationale dialoog
zoals die door deSandinisten
wordt aangepakt een leugen.
Zijn afvaardiging bij deze dia-
loog heeft van de partij
opdracht gekregen de andere
partijen te horen over een
eventuele terugtrekking uit
dit gebeuren. Ondertussen
hebben de al lang in staking
zijndebouwvakkers besloten
tot hongerstaking over te
gaan.

In een verklaring welke door
het onafhankelijke dagblad La
Prensa werd gepubliceerd stelt
de Conservatieve partij welke
deelneemtaan dedialoog dat de-
ze nietnietsvoorstelt. Dedialoog
wordt gehouden overeen-
komstig hetAkkoord van Esqui-
pulas datwerd aanvaard door de
vijf Middenamerikaanse presi-
denten. Gezien de manier waar-
op de dialoogzich nu ontwikkelt
vindt deConservatievepartijhet
eigenlijk niet erg zinvol er mee
door te gaan.

Zijn afgevaardigde moet nu<jj |
gevoelens gaan peilen bij <»* \
andere deelnemers aan de di*' g
loog om eventueel zich als éé" v
blok terug te trekken uit de IX' \
sprekingen. Een van de bezW*! \
ren van de Conservatieve pad* t
is de traagheid waarmee de di*' I
loog zich ontwikkelt terwijl c'
niet veel uit de besprekinge 11
voortkomt. De schuld hierva"
ligt bij deregering welke abs""
luutgeen haastmaakt metplajr

nen voor dedemocratisering.

Volgens deConservatieve pa*"
tij moet de dialoogminstensvto?
den opgeschort totdat het Nic*'
raguaanse verzet daaraan ga*'
deelnemen. Ookin verband hief'
mee verwijst men naar een a<'
spraak welke de Sandinisten
hebben aangegaan en wel in S*'
poa,bij welke gelegenheidbesl*'
ten werd tot een tijdelijk staak
het vuren. Namens het gez*J
menlijke verzet hee'1

woordvoerder SilvianoMataiO0'
ros inderdaad bevestigd dat aa*Jde deelnemers aan de dialoog'"
gevraagd deze op te schortentof'
dat men alsgroeperingdaarbijl"
toegelaten.

IndeNicaraguaanseconstrU^tie- wereld wordt al bijna twe
maanden gestaakt. Inzet daar'
van is een salaris- verhoging e"
verbetering van de arbeid^
omstandigheden. Omdat de’f'tie nog nietsheeft opgeleverd >
besloten tot hongerstaking ove,
te gaan. Volgens de vakbofl
welke achter destakingstaatvff
men 4.500arbeiders aan deact*
dccl. De concrete cis is cc
loonsverhoging met tweehofl
derdprocent en opheffing van d
sinds eind februari van kracP
geworden arbeids- maatregeie
welke er op neerkwamen da
men voor meer inzetminder be'
taaldwordt. Aldus de vakbond-

PLOTSELING BEZOEK AAN VRIJMARKT AMSTERDAM
Lubbers: een koningin om trots op te zijn

Beatrix viert verjaardag in
enthousiast Kampen, Genemuiden
KAMPEN

/AMSTERDAM — Konin-
gin Beatrix heeft ditmaal
de viering van haar ver-
jaardagmeegemaakt in de
stadjes Genemuiden en
Kampen. Deze kwamen op
een enthousiaste manier
met hun kunnen voor de
dag. Ook werd ditmaaleen
plotseling bezoek ge-
bracht aan deAmsterdam-
se vrijmarkt.

Kampen overhandigde on-
der meer een verhaal aan de
koningin dat door een aantal
Kampense jongensen meisjes
was geschreven. Een van de
medewerkenden gafde ko-
ninging daarin de verzeke-
ring dat als zij bij hem koffie
zou komen drinken zij een
flinke plak koek zou krijgen.
Maarin Genemuidenmaakte
men er ook een happening
van.

KAMPENSE KUNST
In Kampen werd ook een.

vlootschouw gegevenbij gele-
genheid van dit bezoek. Er
waren oude zeilschepen en
moderne boten te zien. Kam-
pen liet de gasten ook duide-
lijk ziendatmeneen culturele
stad is. Studenten van de
Kunst- academie hadden bij
het stadhuis vijftien projec-
tenverzorgd metbijvoorbeeld
uiteenlopende erepoorten.
Toneel werd verzorgd door de
studentenvan deToneel-aca-
demie. Het slot van het be-
zoek aanKampen bestond uit
een concert door duizend
koorleden van Kampener
koren.

Met eenhelicopter werdhet
gezelschap naar Amsterdam

overgebracht en met een
rondvaart- boot trok men
naar de Jordaan en wel de
Egelantiers- gracht. Daar
werd een niet aangekondigd
bezoek aan de typische
Amsterdamse vrijmarkt ge-
bracht welke daar jaarlijks
wordt gehouden evenals in
andere straten van het
Amsterdamse centrum. Het
goede weer trok veel mensen
aan, ook van buiten de stad.
Verleden jaarbracht deze
markt honderdduizend men-
sen op de been. Ditmaal
durfde de politie geen schat-
ting temaken. Ook in andere
steden waren er zulke vrij-
markten. Op Koninginnedag
is het iedereen toegestaan
zijn waren aan te bieden op
straat.

Premier Lubbers zei in zijn
door radio en tv uitgezonden
boodschap dat koningin
Beatrix in het politieke veel-
stromen- land dat Nederland
heet de eenheid belichaamt.
"Zij is een koningin om trots
op te zijn, om van te houden.
Dat mag op haar vijftigste
verjaardag best eens gezegd
worden". Zo meende de Ne-
derlandse premier. Deze om-
schreefkoninginnedag als
eenelkjaarterugkerend sym-
bool en feest van de verbon-
denheid van het Nederlandse
volk methetHuisvan Oranje.

KILOMETERS TAPIJT
Daar werd over de driekilo-

meter langeroute van hetko-
ninklijke gezelschap een
oranje loper gelegd. Met dit
karwei was men 's morgens
om vier uur al begonnen. Op
déze manier pakte de welva-
rende Genemuidse vloerbe-
dekkings- industrie goed uit.
Men had nog een noviteit: via
een modernetechnologie wer-
denfoto's opeen tapijt overge-

bracht. In dit geval ging het
om foto's van het koninklijke
gezin.

Beatrix werd bij ditbezoek
vergezeld van de prinsen
Claus, Willem Alexander en
Constantijn, prinses
Margriet,haarechtgenootmr
Pieter van Vollenhoven en de
prinsenPieterConstantijn en
Floris. In Genemuiden na-
men Pieter van Vollenhoven
en deprinsen deel aan de spel-
letjes inhet havengebied. On-
der meer ringsteken per boo-
tje en waterfietsen.

PUBLICITEITSSHOW
De sfeer tussen de bond en <*
regering is er niet beter op g
worden sinds de parlement
voorzitter commandant Can
Nunez die hongerstakig een P
bliciteitsshow noemde, waar «
eigenlijk alleenmaar enigerea ,
tionairesectoren geinteressee
zijn zoals de Nationale meni#
rechten- commissie. Wat de n<>
gerstaking betreft liet men *■:
ten datdeeerste dodediedaar
valtnaar hetkantoor vanNu ê ,

zalworden gebracht om hemB
tuige te laten zijnvan de show-
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I met Moederdaan^^^^
I 30/o koning op onze modeme>^(V/ ïfiftf/j^/ï/l J

|25/o korting op onze prachtige fyér^SZ£_%ï
zitkamers en eetkamers. \/f

| Bovendien een GRATIS bloemstuk JyI bij aankoop van één van de boven- Ti J_^^/^_____F
I Kom langs en profiteer van de /} F II UITVERKOOP van diverse artikelen. _f \^mI kooymAm/ f

MEUBELSHOWROOM / "% _^^
SANTA MARIA

I Bij Kooyman bent U in goede handen^^^r

UITNODIGING '
In hetkader van de De laTry Ellislezingencyclus van de UNA zal

DR. H. MONTFRANS
(Hoofd diepe ondergrond, olie en gas

bij deRijksgeologische Dienst te Haarlem)
op dinsdagavond 10 mei een lezing houdenover
"DE ROL VAN DE OVERHEID IN DE EXPLORATIE EN

EXPLOITATIE VAN ONDERGRONDSE
NATUURLIJKE RIJKDOMMEN"

Plaats : Aula-UNA
Datum : 10 mei 1988
Tijdstip : 20:30 uur
Toegang : Vrij.

Mr.drs. Alex Reinders I ÜMllflMll
Rector-magnificus UNA. HUll I ||U

Universidat Nashonal di Antia I===== =V
Universiteit vande NederlandseAntillen

' Jniversity of the NetherlandsAntilles
Unh/ersidad dé las Antilias Neertandesas

V

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Vrijdag 6 mei 1988

vanaf09.00 t/m 15.00uur
* Weg naar Montagne (vanaf omgeving perceel nr. 7t/m perceel

nr. 165en omgeving), JanBoosen omgeving, gedeelteKwartje
en gedeelteWeto.

= A_______
VERENIGINGVOORPROTESTANTS "^CHRISTELIJK ONDERWIJSOPCURACAO

DE AANGIFTE
VAN LEERLINGEN

voorde:
Dr. Albert SchweitzerKleuterschool

teSalina
en de

MarnixKleuterschool te Rio 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 deaangifte gelieve U mee te brengen:
1. hetbewijsvan belijdend lidmaatschap van een Pro-

testants Christelijk Kerkgenootschap van één of
van beide ouders.

2. Doopbewijs vaneenProtestants ChristelijkKerkge-
nootschap van deouders en/of dekleuter.

3. Trouwboekjevan de ouders, of van de kleuter een
uittreksel uit het Bevolkingsregister.

V Het Bestuur.

I deur tot deur ZEEVRACHT
service uit Holland!

""""" AEROCARGO
AEROCARGO'S DEUR TOT DEUR SERVICE ...

EEN IDEALE MANIER OM UW VRACHT EN PAKKETTEN
VAN EUROPA NAAR CURACAO TE VERZENDEN.

" slechts $95.- per kubieke meter/kilo.

" GRATIS transport tot aan huis in Curacao.

" GRATIS inklaring en afhandeling,
t GRATIS opslag.

" geen minimum tarief.

" conossement slechts $12.-.
" 20 ft. container load voor $2.000.-.

Voor verdere inlichtingen:
AEROCARGO N.V. SOCANA SHIPPINGHATO AIRPORT ROTTERDAM / AMSTERDAMTel. 82244 / 88575 Tel. 010-4360644 / 020-860711
CtC. MIRELVA FECUNDA CtC TONY SWAGERS

THELMA PHILIPA NOL STUVEL



AGENDA

BONAIRE
fclTl_:8000&NDWEER: 8222gICENTRAI_E:BB_S
"BPITAAL:B9OO

11 'pFILLteLagoen: maandagt/mvrijdag
2 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
itßondag gesloten.

3 Inbare bibliotheek
«ningsty denvoor hetpubliek)

ligdag en donderdag van 14.00-18.00
< en vrijdag van 08.00-12.00/
j 1-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00

1"üngstydenvoor lezers)
!'lisdag van 14.00-19.00uur.
| STSLUITING: maandag t/m vrijdag,[Wekende stukken 15.45 uur; gewone

' *«n 16.30uur.
E
i"vice clubsijJnis: donderdagavond19.30uur - Hotel

"* informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.
Table: elke tweede maandag -'"centrumTerra Corra.1".:woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

j«[UURSKANTOOR EN BEVOLKING:
7 *"12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-

Ij^EKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
jf^angelieve contactop te nemen met de
_’*Rudy Bedacht, NoordNikiboko 194.

TÜTIECLUB (Weg naar Willemstoren):
TjPendopvrijdagvan 20.00-24.00uur;za-
Jpgvan 12.00-24.00uur.
PEEKUUR(gezaghebber): elkedonder-
xj van 09.00-11.00 uur op het Be-
fjiirskantoor, Kralendijk; laatste donder-
Pvan de maand van 10.00-12.00 uur te
n*n.

ftousHl (tel.: 8198): verzameling Bo-
ï^aanse schelpen en koraal; open van
r*lag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Jt*Nikiboko Zuid 3.

ir- openingstijden slachthuis maan-
JSJ/m woensdagvan 07.00-12.00/13.00--c-«p uur en donderdag en vrijdag van
f°o-11.00/11.30-14.30uur.
fRKDIENSTEN
P*Bernarduskerk Kralendijk:
FWjks 18.45uur;zondag 08.30en 19.00
fj'omotokerk Antriol:
J*9*lijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00

J^jlovicuskerkRincon:, ookzondag, 19.30uur.

JUCHTENBEZORGINGdoorgeven
?* mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya:l*cique4.

In Suffisant-stadion
Veteranen welkom
bij CAB-atletiek
„.Willemstad—Odzater-«j'B7 meiwordt devijfde atle-
t'fc- ontmoeting van deCAB
Phet stadion van Suffisant

..pitkeer zijn ook deveteranen-
-seten uitgenodigd deel te ne-
jj^ aan de verschillende atle-

Speciaal voor hen
e J*l devolgende nummers op het
1 jj^Bramma gezet: 60 m sprint,
_t? meter, verspringen, ko-
-1 ftoten en de 5000 meter. De

ktoranen Qie aan eze atletie-

' willendeelnemen,
i (n^enverzochtcontactoptene-

' {«'i met de heer Pieter {tel.
< %63). "1 J^t programma voor dezejjjsdagzieter alsvolgt uit:

v« a het volkslied en net hijsen
(^ devlag startom 14.50uur de

voor veteranen. 15.00uur:
jj/m voor dames en heren (14

&JT en ouder). 15.15 uur: Ver-
lagen voor dames en heren
. jaaren ouder) en veteranen.L" uur: 100 meter dames en

iwe& (14 jaaren ouder). 15.45
C' kogelstoten voor dames en

6l* (14 jaaren ouder) envete-

W\ *6-15 uur start dan voor
Lijfde groep de 5000 meter
ih ■ '°pen. De dames en heren

ar en ouder) besluiten dezetó^agom 17.00uur met4maal
estafette.

’Dag

van de Arbeid-beker’

Bridgetoernooi
door De Vries-
Ostal gewonnen

vJïLLEMSTAD—Yvette de
en Ton van Opstal heb-

(^r de 'Dag van de Arbeid-
tyksf' Bewonnen m de jaar-
tï0-Se bridge-strijd om dezeee > welke werd georgani-
CL^d door bridgeclub

v6m een geanimeerde sfeer le-ee,n zestien paren strijd om
„ . )jor Sedreko beschikbaar
*^a e beker. Zeven van hen
S.%01?11 boven een score van
*|L .Ult. De gedetailleerde uit-

V. *. w- De Vries - Hr. Van
Cgl: 57,91%; 2. Echtpaar Van
fc. Snde: 56,89%; 3. Mw. Shees-
Vr.De Vries: 56,73%; 4. Hn.
5 fX"Rijnbeek: 55,10%;
S»k*' eenen - Hr. Sewraj-:151.79%;6. Ds. De Jong-fCel: 51>07%; 7- Echtpaar Be-te.so.^.

On me*wordt er vanafHe. Uur weer gespeeld op
\J^enheuvel voor de club-

Op 5 juni
Culinaire expositie
Female Jaycees Curaçao

WILLEMSTAD — Op 5 juni
organiseert Female Jaycees Cu-
rasao een culinaire expositie ge-
naamd:Fo'ifornu na bo ordu. De-
zeexpositie isbedoeld voor aller-
lei, hoofdzakelijk lokale, ge-
rechten die in een oven klaarge-
maakt worden. Taarten, pastij-
en, warme hapjes, lasagna en zo
voorts.

De deelnemerszullenhunpro-
duktenaanhetpubliek eneen ju-
ry tonen. Ook mogen deproduk-
ten te proef en te koop worden
aangeboden. Het festijn zal
plaatsvinden in IslaVerde. Van-
af tien uur 's morgens gaan de
poorten openen de hele dagdoor
zal er met medewerking van
zang, dans en zanggroepen tij-
dens een gezellige sfeer een uit-
stallingzijnvan culinairekunst.
De toegangsprijs is één gulden
per persoon.

Deelnemers, die hun kunsten
op deze dagwillen aanbieden en
tonen of op een andere manier
willen meewerken aan dit eve-
nement, kunnen zich tot en met
10mei opgeven. Opgave- formu-
lieren zijn verkrijgbaarbij alle

boekhandels van Van Dorp- Ed-
dine. Female Jacees Curacao
wijsterwel op dater voor deelna-
me bepaalde regels zijnen infor-
matie daaroverkan met verkrij-
gen bij Norminga Cornet tel:
613315 - 88239 ofbij Glenda Re-
netel: 611799- 613126.

Radioprogramma
van politiekorps

WILLEMSTAD — Het Politie
Korps Curagao startte vandaag
met een informatief radioprog-
ramma. Elke woensdag- morgen
zal via Radio Hoyer om kwart
over zeven 's morgensgedurende
vijf minuten aandacht besteed
worden aanzaken alsdehouding
en detaken van depolitie, wetso-
vertredingen die regelmatig
plaatsvinden en de consequen-
ties daarvanen anderezaken die
directof indirect met het politie-
werk te maken hebben.

WILLEMSTAD — De politie
heeft twee vrouwen F.B. van 56
jaaren S.M. van 42 jaaraange-
houden. Zij worden ervan ver-
dacht gestolen goederen van een
dievenbendedieinOtrobanda en
omstreken opereerde te hebben
gekocht. De bende is inmiddels
ingesloten. Debeide vrouwen die
voor heling zijn opgepakt is het
zelfde lotbeschoren.

Opening nieuwe
vleugel Sentro
Tirso Sprockel

WILLEMSTAD — Maan-
dag9 mei zaleennieuwevleu-
gel van het Sentro Tirso
Sprockel officieel in gebruik
worden genomen. Sentro pa
Formashon Laboral 'Tirso
Sprockel' is opgezet om
geestelijk gehandicapte
jongerentraining envorming
te geven zodat ze zich beter
kunnen integreren in de ge-
meenschap.

Nadat de training in februari
1988 was gestart in het gebou-
wencomplex van Sentro Totoli-
ka, vond op8februari vorig jaar
de officiële opening plaats van
het centrum Tirso Sprockel, dat
een geschenk was van Beton-
bouw nv, bijgestaan door ver-
schillende andere bedrijven.

De nieuwe vleugel, bestaande
uit een directie-/personeelska-
mer en een werkplaats, is een
project van Sede Antia, waar-
voor de 25 procent inbreng een
geschenk isvan deMaduro & Cu-
riels Bank.

De opening vindt om drie uur
's middags plaats. Daarna is er
eenrondleiding zodatmen depu-
pillen aan het werk kanzien.

WILLEMSTAD- Onlangs
vond de ondertekening plaats
van twee financierings- overeen-
komsten tussen de SVB, het Ces-
santiafondsen deFKP.Bij deon-
dertekeningwarenaanwezig mi-
nister vanArbeid en Sociale Za-
ken Winston Lourens, gedepu-
teerde ing.AngelSalsbach(voor-
zitter FKP), E. Cova (secretaris
FKP),voorzittervan hetmanage-
mentteamH. Jozefa,de directeur
van de SVB AA. Constansia en
debestuursleden van hetCessan-
tiafonds: A. Kolen, A. Anthony
enE.Voges.

Het betreft de financiering
door het Cessantiafonds van een
deel van hetzelfbouw- program-
ma van deFKP voor ditjaarvan
woonconsumenten (zelfbouwers
en woning- verbeteraars) meteen
zeer laag inkomen toteen bedrag
van f.1.5 miljoen en doordeSVB
van een vijftal koopwoningen in
hetproject Jongbloedtot een be-
drag vanf .408.000,-.

’Lechi di mama’
WILLEMSTAD — Op

woensdag 4 mei start de
stichting 'Lechi di Mama' een
cursus voor gezondheids- wer-
kers en anderebelangstellenden
diewerkzaam zijn op hetterrein
van moeder-kind zorg. Doel van
de cursus is informatie te ver-
schaffen aan de veldwerkers
over verschillende belangrijke
aspecten van moedermelk.

De cursus omvat een theore-
tisch en een practisch gedeelte.
Verder behelst decursus ook het
aanleren van sociale vaardighe-
den en technieken hoe moeders
tebenaderen en hoevoorlichting
te geven over dezematerie.

De cursus wordt gegeven in
kraamkliniek Rio Canario en
duurt zes weken. ledere
woensdagavondbegint decursus
om half acht. Het inschrijfgeld
bedraagttien gulden. Voormeer
informatie omtrent de cursus
kan men bellen met M. Spencer,
623787 of met M. Gillen, 625800
(156).

KRALENDIJK - Vooraf-
gaande de uitreiking van de. me-
dailles, overhandigt gezagheb-
ber mrGeorge Soliana debeken-
de Gouverneur Leitobeker uit.
Die was ditjaarvoor deatleetRi-
nus Bernabela die het afgelopen
jaaraan verschillende wedstrij-
den heeft deelgenomen zowel op
Bonaireals daarbuiten. Opdefo-
to: de gezaghebberreikt de beker
uitaan Rinus Bernabela. Op de
achtergrond devoorzitter van de
Gouverneur Leitobeker Ray-
mundoSaleh.

SCENARIO'S
Er zijn nu twee scenario's om

dezeonevenwichtigheden wegte

werken.
In deeersteplaats een verdere

daling van de dollar, teneinde
via een verbeteringvan deAme-
rikaanse concurrentie- positie
een her- allocatie tot stand te
brengenvan binnenlandse over-
besteding naar een op export ge-
oriënteerde economische activi-
teit.Echter, dit scenariovan een
vrije val van de dollar, leidt tot
inflatoire ontwikkelingen in de
VS, kapitaalvlucht, hogere ren-
te in de VS en kan Amerika in
eenrecessie doen geraken.

Daartegenover staat een coör-
dinatie- scenario. Hierbij zal
Amerika via budget-reductie de
overconsumptie moeten te-
rugdringen en de besparingen
moeten opvoeren. De overschot-
landen van hunkant zullen juist
de binnenlandse bestedingen
moeten vergroten, zodat de ex-
terne overschot- posities ver-
dwijnen en een vraag- uitval in
dewereld- economie wordtvoor-
komen.

Op dezewijzekan hetvertrou-
wen opfinanciële markten en de
geloofwaardigheid van policy-
makers worden hersteld en kan
definanciële stabiliteit in de we-
reld economie worden hersteld.
Als ditnietgebeurt en delanden
deaanpassings- lasten opelkaar
proberen af te wentelen, zullen
een nieuwe financiële crisis en
eventueel een wereld- recessie
tot de mogelijkheidbehoren.

Coördinatie beleid wereld-economie
Prof. Sijben over risico's
van verdere dollar-daling

WILLEMSTAD — Vana-
vond houdt professor dr J.
Sijben,hoogleraar aan deka-
tholieke universiteit van Bra-
bant, een lezing in deUniver-
siteitvan deNederlandse An-
tillen. De voordracht vindt
plaats in hetkader van de se-
minar- reeks Internationaal
Finance and Investments.
Aanvang: halfnegen in de
aula.

Prof. Sijben spreekt over 'ver-
deredollar- dalingofcoördinatie
van beleid in de wereld- econo-
mie?' Zelf geeft hij in onder-
staand artikel weer, waarover
hij ondermeerzal spreken.

De laatste vijftien jaar is het
wereld- handel volume sterk
gegroeid en heeft een explosieve
groeiplaats gevondenvan defi-
nanciële stromen in de wereld-
economie. Deze reële en finan-
ciële integratiein dewereld-eco-

nomie stelt de beleidsmakers
voorgrote problemen.

Sinds het begin van de jaren
tachtigzijn definanciëleoneven-
wichtigheden in de wereld fors
toegenomen. Inditverband nloet
men denken aan de internatio-
naleschulden-crisisenerzijdsen
aan de tekort- positie van deVS
en de overschotten van Europa
en Japan anderzijds.

De beurskrach van oktober
1987 moet men zien als een sig-
naal datfinanciële markten heb-
benafgegeven aan debeleidsma-
kers om tekomen tot een inter-
nationale coördinatievan hetbe-
leidin de wereld- economie. Uit-
stel is niet meer mogelijk op
straffevan een nieuwe financië-
le crisis en eventueel een reces-
sie in de wereld- economie.

De dubbele tekort- positie
(begrotingstekort en tekort lo-
[>ende rekening van de beta-
ingsbalans) van de VS zijn een

uitdrukking van een overcon-
sumptiein Amerikaen deze situ-
atie is niet houdbaar. Enerzijds
vanwege een enorme groei van
de Amerikaanse buitenlandse
schuld en derente- betalingen
over deze schuld,anderzijds van-
wege deroep om protectie. Daar
staat tegenoverdeoverschot- po-
sitie van Europa en Japan.

WILLEMSTAD — De ver-
keerspolitie meldde gisteren ze-
ven aanrijdingen. Er viel één
lichtgewondeen detotale schade
werd geraamdop 21.000 gulden.

TEKOOP AANGEBODEN
EVENTUEEL TE HUUR:

2 WOONHUIZEN
op Bonaire

Kaya Gouverneur Debrot 42én 46
Voorverdere informatie: Curagao tel. 78621 .
Eventuele financiering mogelijk.

V

Carolina Marchena, die op die
dag ook haar veertigjarig jubli-
leum in het onderwijs vierde. De
heer JA. Jangaontving dezeon-
derscheiding ook, evenals de da-
mes M.A.R. Cóffie en de
schrijfster C.M. Evertsz- Goeloe.
De ere medaille in zilververbon-
denaan deOrdevan OranjeNas-
sau was voor de heerF.P. Piar.
Na hetofficiële gedeeltewas er al-
legelegenheidvoor een heildronk
met de onderscheidenen en hun
naaste familie. Bij defoto: de ze-
ven burgers die werden onder-
scheiden en het moment dat me-
vrouw E.S. Carolina Marchena
haarmedailleontving vangezag-
hebber mr George Soliana.

KRALENDIJK-Dejaarlijk-se lintjesregen ter gelegenheid
van de verjaardag van dekonin-
gin heeft ook op Bonaire een ze-
vental onderscheidingen opgele-
verd. Beduidend meer dan voor-
gaande jaren. Eén van de zeven
onderscheiden burgers kreeg een
onderscheiding die gebaseerd
was oppromotie. Een hogere on-
derscheiding dus dan een die al
eens eerder werd uitgereikt. Af-
gelopenvrijdag speldegezagheb-

ber mr George Soliana namens
dekoningin deonderscheidingen
op. Dat gebeurde bij de heer
G.EA. Booi, lid van de Advies-
raad van de Nederlandse Antil-
len die benoemd werd tot officier
in de Orde van Oranje Nassau.
Dezelfde onderscheiding ontving
zijn schoonzoon de gouverne-
ments- arts Henk Welvaart. De
ere medaille in goud in de Orde
van Oranje Nassau werd uitge-
reikt aan de onderwijzeres E.S.

*-M__-_-a_______________________________ B________.

Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCENTRALE BATIKVAMDE NEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIGOP WOENSDAG 4 MEI 1988EN TOT NADER
ORDER:

* US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CAN DOLLAR 1.415 1.435 1.455
PNDST€RUNG 3.25 3.305 3.365
N6DGLD 93.82 94.94 95.34
BOUVAR _____
ZWFRANCS 126.54 127.26 128.06
FR FRANCS 29.87 30.97 31.67
DUITS6MARK 105.34 106.36 106.86
SURGLD — 100.07 102.59
rWhm 9è:iB lo&ffi ïo&ti
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENTVANFINANCIEN EN GELDIGVANAF HEDEN 4 MEI1988
EN TOT NADER ORDER.

9.75 % OBUGATI€L€NING€N P€R 85/89 99.15
13 % 08UGATI€L€NING€NP€R 86/90 103.03
12 % OBUGATI€L€NING€NP€R 88/92 102.73
10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 99.96
10.25 % OBUGfITI€L€NING€N 1986P€R 1990 99.24
HETEFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.69%.
DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN
BIJ HET LOKALE BANKWEZEN.
. ■ - -

1—» ■■ ' ■■ "■ iimwi i —————,»i_______m______»_____-__^»mmm^^_9___m-m_______

/^__s_' B̂PnCO mOUSTRIRI DE UEHEZUELR
» É 'TT^-. maakt de wisselkoers bekend
*"Ms_i«r '' van de BOLIVAR, geldig tot

DONDERDAG 10.30uur

Ca .h AANK??P VERKOOPCash - Cheque
V 520 5.40 6,40

( r

OENSDAG 4ME11988
8 -

15

DANKBETUIGING
Het medeleven dat wij mochten ondervinden na het
overlijden van onze goede vader

JAN SPROCKEL
de eer van een persoonlijk bezoek, de vele bloemen
ofschriftelijke blijken vanverbondenheid, waren
voor ons een grote troost en hebben ertoe bijgedragen
dat van hem een waardig afscheid kon worden ge-
nomen.

Onze hartelijke dank daarvoor.

Familie Sprockel.

GRADISIMENTU
Na nömber difamia dinoskerido tata,ruman, abuelo,
tio, bistio

ARON MARCO CHEIS

noskier yama profundo danki naturesnankv akom-
pana nos na ora di malu i fayesimentu dentempu tan
difisil pa nos. Kv Todopoderoso bendishona boso tur.

Berny Cheis ifamia
Karen CheisBrill i esposo i famia
Rosa Cheis Goltzman esposo i famia
Dora Cheis Suchar i Sol Suchar i demasfamia
Tila Cheis Gerstenbluth, esposo ifamia.
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AGrf2r^l€PflSWenergy PairOflynfy «sg|
WNTYHOSE AVAILABLE IN MOST FINE STDRES J J l \

drip irrigation
ü[S Booster

78229 v*^ Reigerweg 2/hodcAloMmiaweg.

| Voor een waardevol
geschenk voor Moeder

of een kadobon
is Uw adres:

La Indiana N.V.
Hendrikplein 11 \

__w_mééé_bhrM_ \W
■

____r*i'nM'*__M^fc*M_VW_l

METSPOED
TEKOOP:— Dodge AriesStationwagon

(1981), voor ieder aan-
nemelijk bod.

I — Airco ’.300.-
I Te bevragen:
k Hermesweg 14- Tel.: 78646

j" KURSO |
HULANDES

speshal pa hende grandi kv no j
sa nada of masha poko hulan-
des, makv ke sina papia i skibi .
hulandes bon. No ta importa si
bo ta di habla inglés, espanol, I
franses óf papiamentu, awor si |
bopor sina hulandes.
KURSO TA KUMINSA 11 MEI.

djarason 7.30 - 8.30anochi

LEM PUNDA
Inskripshon ’.lO.- Lesgeld |
’.25.- Buki ’.20.-. Awor kv IN-
TERNATIONAL TRADE CEN-
TER tabai habrisu porta ta bala
pena sinahulandespa botambe I
bin na remarke pa vn bon |
trabou.
Bel 612640 entre 4-B'or

i \
CTC travel
COSTA
RICA

Volop prachtig natuurschoon
voor een avontuurlijke vakan-

tie. Een keuze uit de meest
gerenombreerde hotels van

San José.
8 dagen - 7 nachten
vanaf 564.--per persoon

ICTC travel

■nieuwebril?

"^ZmW Caribbean Optical
■3l„fheeft de allernieuwste

modellen voor U._____ Alle soorten glazen
m en brillen vindt Ubij:

DOE ER WAT AAN!
IRRITEREND zi|n zo,
die vlooien, karpatten _

t e-^^__^r~^en luizen I .'a-l """ _**En ook héél . V/.'' 1 \GEVAARLIJK I Jj ' \l7)
ZIJ vermlnderon /C_>^&
deweerstand van ' *
Uw dier legen ziekten
en kunnen b.v. UNIWORMEN(vlo)
enKARPATTENZIEKTE
verooizaken. __**y__
Helvelekrabben kan JS_3_.VV^ .
lelijke INFECTIES 10l "."XJrtil-gevolg hebben __]__['
BESTRIJD DEZE PLAAG met

oH|»|Sg22__sS** WQIU meer wolon ?
~ *bH h»loi_Êcmasi_.
[ BINTUM DONATSUS VANat DiestNßacHiiiuiNor

_Ör? (\__Z\ Pracht'9e
Sg Sr pot Chrysanten
rats Bloeiende planten
n]r Kamerplanten
jrn -_ VoorUw gemak verkrijg-V»* baar in Uw favoriete su-
Js permarket

£} * Centrum Super-
market

JT * La Bandera Portu-
Co guesa
gv^ * Nijco - Terra Corra
e&g* Pita SupermarketW * Rio Canario Super-ar market
Q * Vreugdenhil Colon

OV * Vreugdenhil Caribe
<( * Vreugdenhil Cash &J Carry
Q * Toko Zuikertuintje

» ■ "■■■ ...........J

Gezocht op
korte termijn:

APOTHEKERS- (
ASSISTENT(E) |

Schriftelijke Solli-
citaties te richten
aan dit blad onder
NOl6

Geheimhouding |
verzekerd.

!^/_ïï^.'rriï!^/'<T!./<f]^,__Tj^ x'$yf o_fv @i%\ wl\ 04ym_nwa wa 0Y4 wa k_*__\w/^lwtM_MWWwmMMM_WWiy
fe/Tli.y_ _ÏÈi/'^si^ \/r»__»»of___lli»___§¥¥M TmeilS

Centro Pro Arte 1
ffff! In verband met het 40 jarigbestaan van het "Curacaosch 0. Museum" en het 100 jarige jubileum van de "Koningin

Emmabrug"
Artiesten:

Grupo Zjozjoli
Grupo Serenada

, Chuki y Juancho
Studio di baile Körsou

Trio Los Corsarïos
Ingrid Sanchez

\| (met begeleiding van Lito Scarso & Co)

"Gueststar"
Franco de Vita

(met begeleiding van eigen musici)

Zal een pracht van een show worden
Entree: ’ 100,"p.p. De opbrengst is tenbatevan het
Kleding: gala Curacaosch Museum.
Kaarten verkrijgbaar bij: Curacaosch Museum en Centro
Pro Arte.

* -,*** - heeft deze week
BÜNvJjM indespecial -^K

J Zijden stuk „MADONNA"
Normaal ’.3230 Deze week ’. 27.50j Wij hebben een pracht collectie

rf__s_S Z'^den Moederda9stukken elk met verrassing.I JSsfë\> Prachtige moederdag ballonnen en een mooie

■-cSfa j rCISt collectieverse bloemen o.a. rozen.
Voor al Uw moederdag bestellingen, vers of zijde

/^Jiilillv^'' Pi C\ M *. A 1 LandhuisZuikertuin

IllrJolr-l^ill Dr-H- Fergusonweg 10ÜEgg P.O. Box 3987|B|A|N|K|| Willemstad, Curacao

ORCO BANK N.V. is sinds 1986op Curacao ge-
vestigd en zoekt op korte termijn ter versterkingvan haar administratief apparaat een:

ASSISTENT- ADMINISTRATEUR
De aan te trekken functionaris zal in samenwer-
king met de Administrateur en overige mede-werksters de administratievan onzebankinstel-
ling verzorgen, alsmede het voorbereiden enopstellen van de externe- en interne verslagge-
ving.
Kandidaten dienen minimaal overeen afgeronde
opleiding op S.P.D. I niveau te beschikken. Erva-
ring in gegevens-verwerking met behulp van
geautomatiseerde systemen wordt op prijs ge-
steld.
Door het internationale karakter van de bank is
een goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal een vereiste.
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming
met de belangrijkheid van de functie.
Kandidaten wordenverzochthunschriftelijke sol-licitatie,voorzienvan eencurriculum vitae, te zen-
den aan de direktie van: ORCO BANK N.V.
ORCO BANK N.V. is een bankinstelling, diebeschikt over een eigen vermogen van ca.NA/1.250 min. en beheert een internationale
hypotheken- en effectenportefeuille.
Daarnaast is ORCO BANK N.V. werkzaam inhet internationale en lokale krediet- en depo-
sito-bedrijf.
De aandelen van ORCO BANK NV. zijn geno-teerdop deofficiële marktvan deAmsterdam-se Effectenbeurs.

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

Nieuwe kollekties
zijn binnen.
U bent van harte
welkom.

fillUN
Blauwduifweg 16 te1.:7515- Damacor

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Vrijdag 6mei 1988

vanaf09.00 t/m 14.00uur.
* Coppenamestraat,Deltastraat, Medemaparken Brokopondostraat

= 3 aKOPELA_S___S
EMPEROR FUND N.V. '

Notice of
ANNUAL GENERAL MEETING

OF SHAREHOLDERS
to be held on Thursday, May 26,1988.
Notice is hereby given that the Nineteenth Annual General Mee-
ting of Shareholders of EMPEROR FUND N.V. will be held atthe
registered office oftheCompany, DeRuyterkade 62,onThursday,
May 26,1988, at 10:00 a.m. (local time).
The agendaof themeeting is depositedfor inspection bythe sha-
reholders at the office of the Company.
Holders o' Bearer Shares, in order to exercise their rights at the
meeting mustestablishtheirownershipof suchsharesinamanner
satisfactory to the Chairman of the meeting, nevertheless, they
may establish such ownership by depositing such shares (or a
Certificate of Deposit of such sharessatisfactory tothe Managing
Board) at the offices of Charterhouse Japhet pic, 1 Paternoster
Row, St. Pauls, London, EC4M7DM, England, against written re-
ceipt, not laterthanfive daysprior to the dateofthe meeting andby
producingthisreceipt atthe meeting. Shareholders may berepre-
sented at the meeting by written proxy empowered in a letter.

On behalf of the Managing BoardI CURACAO CORPORATION COMPANY N.V.I Managing Director

fTE KOOP TERREINEN
DOMINGUITO-Jonisberg
Kavel 1 900 m2è’. 25.- ’. 22.500-
Kavel 3 985 m2a’. 25.- ’. 24.625-
Kavel 41030 m2a’. 25.- ’. 25.750-
Kavel 6 695 m2è ’.25.- ’.17.375.-
Kavel 7 981 m2è ’.25.- ’.24.525-
Kavel 81350 m2a(mcl. opstal) ’. 46.000-
Kavel 91060m2a’. 30.- + put ’. 31.800-
Kavel 10 960 m2a’. 30.- + put ’. 28.800.-
Kavel 11 890 m2è’. 25.- ’. 22.250-
Kavel 12 885m2è’. 25.- ’. 22.125-

ÉTIIk
HELFRICHDORPSOTO
5 hectare grond met bar en woonhuis
’.230.000.-.

?AF?ESTO BB Arraratweg4B
,

Mêèèê? Inlichtingen: J\
MW Tel.: 614744-614712 JJjHL_______-_>—_- Service is ourbusiness mm~o*____W

f] VITAPOINTE... [
Een Uitkomst Voor Droog Haar.
Permanenten, haarverven en het gebruikvan

haardrogers kunnen Uw haar uitdrogen.Zon, wind, zeewater en. zelfs shampoo
kunnen Uw haar beshadigen."Vitapointe Hair Treatment", datnet uniekePanthenol Pro Vitamine B-5 bevat, herstelthet haar en maakt het weer gezond, zodathet weer mooi glanzend en gemakkelijkhandelbaar wordt.

Vitapointebevat geen alcohol. Kapsalons zijnovertuigd van de goederesultaten vanVitapointe Hair Treatment.
Gebruikt u ook de andere Vitapointe

produkten. Uw haar zal U dankbaar zijn!
Voor mooi, glanzend, zacht haar.

Vitapointe
... van CLAIROL.

§ " Aê_ \
'aim Ok_; xy \

a>ffl_. _ SS *_"! v *3_> %.will H ö ■#'*! """^ v^ «** %
■__--"!&»;? ï?; JsJs"*:rrr . _y*^r ... v.. "wt

n' - 1 *** I, -

Jon"Aparte-*nieuwe. spuiie^es^
oorduynweg/l2 __^!!!!L__J§

l(

) MUZIEK en DANS ]

A 11 Première Vrijdagavond 6 Mei 20JO
\^ \\\\\\WwM uur in CentroPro Arte. Een origineel a

moederdag cadeau Zondagmiddag 8 I
JÊf^ Mei 16 uur. l\

|gi-'l Kaarten a ’.10.-bij: I
jf B"2- (\ Ecole deDanse - Muziekinstituut
" e.» iÉr" Landheer - Mensing en

H"| f Centro Pro Arte. ,^o®j^s&,£ anlilliaansG gEli»
Brouwerij n.v.^l|§|P^ I

' . pÈ
rFIRST CURACAO JAZZFESTIVALI ï

5 TOT EN MET 8 MEII9BB **PROGRAMMA* l]
DONDERDAG 5 MEI IN CENTRO PRO ARTE _(

SfllSßflCH JRZZ TRIO & BIBIPROV6NC6

feUXUJfILfiOUD/6RICCfiIM€S ij!
C6DRICDfINDfIR€/RUDVe/W€R€NCIrlNfl .

LUCAS VflN MEERWIJK (holland) _
■ Rh

ROVLOUIS GROUP (u.5.0.)
VRIJDAG 6 MEI INTHEATER DE TEMPEL f,

UTOSCfIRSO'S SOUND J'
D€LB€RT B€RNRB€LfI QURRT€T (oruba)

f€UX UJRLROUD/6RIC CfllM€S
C€DRICDRNDfIRe/RUDV€M€R€NCIRNR ld!IUCRSVAN M66RUJUK (holland) li^

ZATERDAG 7 MEIIN THEATER DE TEMPEL
IGORRTfIUTfiS COMPANY |ef

'.ANBOJOUSaTCT (sintmaarten) ij,
JOHN UUIIL6K6S& JRZZEXPRESSION

ZONDAG 8 MEIIN THEATER DE TEMPEL .
DfIV€MfITH€UJS GROUP Kt,. hv,

ROV LOUIS GROUP (u.s.a.) .

ANAL JAM-SESSION r
***** Uir

Aanvangvan deconcerten: k
20.30 uur

i
KAARTVERKOOP: fc

MENSING'SCAMINADA/MENSING'S PUNDA BOEKHANDEL SALAS f
LE BEAU GESTE NAASTZUIKERTUINTJE "CTAK

.OVERDAG BIJ CENTRO PRO ARTE V.G.K.S. jb\m__ AAN DE KASSA A^
'^—- . -____-W_\\

_____ __________
.___P_^*xl __L.

__r^^^___É_lly vllÉ...^^^" ■& J i J, J' p

Jpl Wij vieren ons \W( 2-jarig bestaan met ]|■ een super uitverkoop. ■ ,
I Vier met ons mee! I !

Rossetti Rossetti ï■ overhemden Gabardine■ 2 voo, 10,- P^Toor IQ.. I
Lacoste shirts voor Danieli overhemden Ikinderen _ I

2 voor 10,- 2 voor 19,90
Katoenen bloesjes Geborduurde Ivoor kinderery blouses

4 voor 10,- vanaf 9,90
Kimono Gotcha overhemdenI vanaf 6,90 vanaf 19,90 I
Bally en Clarks Zonnebrillen■ schoenen

vanaf 75,- vanaf 4?90
I ïSE5^- Zijdenbioemen I

vanaf 3,60 50% korting
■ Tafelkleden, place- Guayaberamatsjdeedjes Chnstian Dior|| 60% korting 9,90 I

Heel Veel Zilveren sieraden

I meer! | 50% korting I

Breedestraat 37 (Punda)

WOENSDAG 4 MEII9
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