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jTELAVIV — Israel maakte don-
JfdagmorgenhetZuidlibanesedorp
*4jdoun waar eerst een opsporings-
pie was gehouden metdegrond ge-
lik. Om dit dorp was zwaar ge-
[Jchten. In Israel zelfis fellekritiek

tegen Defensie- minis-
*rRabinvoor deze"schoonmaak-ac-V', welke aan Israels zijde 3 doden
*> 17 gewondeneiste. Metdeze actie

men een directe confronta-
£ met de Syriers in Libanon. Het
"tel zou trouwens niet bereikt zijn:
!*einde maken aan de Palestijnse

via dit gebied in Israel.
%in zouoverdeze actiezijncollega-
festers niet hebben ingelicht. De
'iligheidsraad komt vandaag op

'frzoek van Libanon bijeenvoor een
'Poed- debat over deze "agressie".
Sdse kolonisten schoten donder-
J*geen Palestijnse schaap- herder
*°od op de westelijkeJordaan-oever,
"todat een order was opgevolgd.

LONDEN — In de voorbije 5 jaar
'ïn strijd tussen regerings- troepen
?" Sudanesebevrijdings- legerSPLA
Het zuiden van Sudanzijn duizen-
*tt burgers gedood, vooral door de
jjilities. Aldus een rapport van een
'fitse mensenrechten- groep. De

bedient zich steeds meer
$b dezemilities. Hunactiviteit is de
rustigste ontwikkeling in dezeKlog.
iNOUMEA — Bij de bevrijdings-
fctie van de Franse gijzelaars in
Seuwcaledonie blijken 21 doden te
\ gevallen. President Mitterand
% een onderzoek gelastnaar de

füfzaakvan ditbloed- vergieten.Het
te laatom te onderhandelen,

pk met deKanaken moethetmoge-
lk zijn. Zij "zuchten" onder een"ko-
raal bewind", zei hij.,MANILA — Voor de Filipijnse

bij deprovincieSamarzonkeen
>eerboot; daarbij kwamen zeker 15pensen om. De oorzaak was onbe-
*eHd.Erwerden40 mensengered.Er
*&s een gerucht dat er honderden
"tensen aanboordwaren.

I NEWYORK—Bij3bedrijfs-onge-
J'kken in de VS vielen 3 doden en

gewonden. Duizenden
?6ösen werden geëvacueerd. InLos
Steles brakbrand uitineen 62 eta-
?es tellend gebouw van First In-
state bank. Daarbij kwan 1 man
Jj" doorverstikking; er waren40 ge-
elden. Een chemie- bedrijf in Las

egas werddoor explosiesverwoest,
J^bijook 1 dodevielen 200gewon-
;eö.Bij een explosie opeen olie-raffi-

van Shell bij New Orleans
?*kten 19arbeidersgewond;er wor-

5 mensenvermist.

ISLAMABAD— De VS zijnonder
bereid de vorming van

r? 1voorlopige regering van het Af-
Baanse verzet te steunen, aldus de
£WYorkTimes. Maar dan moetdie
J_eringde instemminghebbenvan

'* Afghaanse bevolking. Er zijn
ÏJensdag 600 soldatenvan hetAf-
£Jaanse regerings- leger overgelo-
f&naarhetverzet. De SU-fotograaf
?kretarev kwam omen een collega
?*kte gewond toen men in een hui-
i^laag liep. Men maakte een repor-
?Be over de SU- terugtrekking uitn<*land.
j AMSTERDAM—Dedollardaalde
pderdag iets bij rustige handel in
rjNterdam. De valuta- handel is in
yachting van depublicatievan de
j\*Werkloosheids- cijfers vandaag,
i^slotkoerswas gisteren1,8815gul-
f ll tegen 1,8855 woensdag. De dol-
j °pendevanmorgenvrijwelonver-
jHïd.Ook Wall Street was in mi-
i deDow Jones indexdaaldemet
f?.08 punten tot 2.020,23 punten.
U. Uit angst voor inflatie en rente-Vng.

Mexicaan met ruim
zes miljoen dollar
aan cocaine gepakt

SAN LUIS — Amerikaanse
douaniers hielden een Mex-
icaan aan die probeerde de
Mexicaans- Amerikaanse
grens over te steken met een
vrachtwagen waarin zich
veertigkilogram cocaine be-
vond.

De 26jarigeAdolfoRojas toon-
dezicherg nerveus enverraadde
zichzelf als gevolg daarvan toen
men zijn wagen aanhield voor
een inspectie- controle. Zijn ner-
vositeit namelijk deed de doua-
ne- ambtenaren besluiten een
nauwkeurig onderzoekin te stel-
len. Daarbij ontdekte men een
geheime bergplaats in de auto
met daarin de cocaine. De waar-
de van de cocaine wordtopruim
zesmiljoen dollar geschat.

Christie's Amsterdam:
Veiling manuscripten
en zilver van joodse
gemeenschap Curaçao

doorMikeSerphos
AMSTERDAM — De vei-

ling in Amsterdam van een
omvangrijk aantal uit Cura-
sao afkomstige joodse ma-
nuscripten en zilver gaat ge-
woon door.Het Amsterdamse
veilinghuis Christie's, dat
420 documenten uit de
achttiende eeuw zal veilen,
doe daarmee beschuldigin-
genvan dejoodsegemeente op
Curasao van de hand dat het
hierom ontvreemdegoederen
zou gaan.

Christie's ontving van het
bestuur van de gemeente
Mikvé Israël Emanuél het
verzoek de veiling niet te la-
ten plaats vinden, daar de
stukken eigendom zouden
zijn van de gemeente en van
particulieren op Curasao.

De Judaica-collectie,waar-
onder vele testamenten,
contracten, huwelijks- en no-
tariële akten, staan beschre-
ven in vrije recente naslag-
werken over de geschiedenis
van de joden in de Neder-
landse Antillen en hadden
zich, volgens het bestuur, dan
ook in zijn archieven moeten
bevinder

Nr M stukken in Amster-

damopduiken, overweegt het
bestuur juridische stappen te
ondernemen tegen het vei-
linghuis om de openbare vei-
ling te voorkomen. "Wij heb-
ben de stukken tijdelijk opzij
gelegd om Curagaodekans te
geven haar eigendomsrecht
te bewijzen", aldus directeur
H. Nijstad van Christie's.
"Dat is tot op vandaagniet ge-
beurd en dus gaat de veiling
gewoon door"

Wie de goederen terveiling
heeftaangeboden, wil hetvei-
linghuis nietbekend maken.
"De aanbieder is volgens ons
volledig te goeder trouw",
verklaarde Nijdam, die der-
halve geen grond ziet voor de
beschuldigingen vanuit Cu-
ragao.

Onder de verzameling be-
vinden zich ook zilveren ge-
bruiksvoorwerpen met de ini-
tialen van Salomon Levi Ma-
duro, een vooraanstaand lid
van de oude Curacaose joodse
familie. De verzameling
vormt een onderdeel van een
grotere collectie 'Fine Judai-
ca', die op 11 mei geveild zal
worden. De te veilen collectie
was vandaag te bezichtigen
en is nog te zien op 9 mei.

BRANDWEER HULP
Uit een eerste controle bleek,

dat de gasontwikkelaar dusda-
nig verhit was, dat hij ieder
ogenblikkon exploderen. De
Alarmcentrale werd op de hoog-
tegesteld en spoedig warentwee
brandweerwagens ter plaatse
diebegonnen metwaterop de ga-
sontwikkelaar tespuiten.

Hiermee bleefmen enigeuren
bezig,terwijl inmiddelsenigeex-
perts ter plaatse waren geko-
men, waaronder de Veiligheids-
inspecteur ing Gerry En-
gelbrecht die gespecialiseerd is
inchemischeprocessen, alsmede
de leidingvan debrandweer.

In eerste instantie wilde men
de ontwikkelaar openen om het
gaste latenontsnappen, doch dit
werd gezien het explosiegevaar
te gevaarlijk geacht. Men ging

door met water spuiten —ruim
zestigduizend liter — om hetge-
heelkoel te houden.

REGERING VRAAGT BUITENGEWONE BEVOEGDHEDEN

Arbeidsconflict Lenin- staalfabriek nog niet beeindigd

Moskou keurt voortduren
van stakingen in Polen af

WARSCHAU—TerwijI devreestoeneemtvooreenpo-
litie-ingrijpen bij destakingop deLenin-scheepswerfin
Gdansk heeft Moskou zijn afkeuring laten horen over
het voortduren van de stakingen in Polen. De Poolse
regering is kennelijk ook van plan de officieel toegesta-
ne vakbondente muilkorven.

De directeur van de Lenin-
werf in Gdansk heeft de leider
van Solidariteit, Lech Walesa,
en drieduizend stakende arbei-
ders vandaag bevolen hun actie
op te geven. Anders zouden zij
worden geconfronteerd met
"andereoplossingen". Leden van
derellenpolitie in gevechtstenue
naderden de poorten van de be-
zette werf gedurende de nacht,
maar trokken zich terug toen
duidelijk werd, dat de stakers
nietzoudenvertrekken.

Ook bij dehoogovens van No-
waHuta,bijKrakow, lijkthetar-
beidsconflict niet ten einde. On-
danks debrutale invalvan depo-
litie in de staalfabriek gisteren,
weigerden duizenden arbeiders
vandaagophunwerkteverschij-
nen. "Broeders, staalarbeiders,
debrutale actievan deoproer- en
veiligheids- politie heeft onze
staking niet gebroken", zei een
lidvan hetStakingscomité.

Het officiële Sovjet- persbu-
reau Tass schreef vandaag, dat

dePoolse stakingsleiders uitzijn
op een politieke crisis en op on-
dermijning van de economie in
Polen. In het partijblad Pravda
gafTass deRussische lezers voor
heteerst concreetnieuwsover de
golf van stakingen in het buur-
land die elf dagen geleden uit-
brak uitprotest tegen de door de
regering in Warschau opgelegde
prijsverhogingen. De Poolse ar-
beiders eisenmeer loon en prij-
scompensatie, maar willen ook
erkenning door de autoriteiten
van deverbodenvakbond Solida-
riteit. lets dathetbewind catego-
risch van dehand wijst.

Door oplettendheid van leerkracht

Explosie voorkomen
in John Kennedy LTS

ORANJESTAD — Dankzij
de oplettendheid van de le-
raar Wout werd gisteren in
het examenzaal van John F.
Kennedy Technische school
een explosie voorkomen, die
rampzalige gevolgen had
kunnen hebben.

Toen de leerlingen in het ex-
amenlokaal waren,bemerkte le-
raar Wout, dater iets nietin orde
was met de acetyleen- ga-
sontwikkelaar, waarmede gas
voor het lassen ontwikkeld
wordt. Hijrook gas, terwijl ereen
verhitting gaande wasinhetcar-
bid onder de ontwikkelaar. Hij
verzocht deleerlingen metspoed
het lokaal te verlaten en op een
veilige afstand te gaan staan.

POLITIEKE LIJN
"De jongste gebeurtenissen in

Polen hebben duidelijk aange-
toond, dat deorganisatoren van
de acties, die trachten allerlei
stakingen, wanorde en demon-
stratiesteorganiseren, hunpoli-
tieke lijn zelf hebben gedefini-
eerd", aldus Tass. Het persbu-
reau noemde nergens de naam
van Solidariteit, waarvan leden
in de stakingscomités zitten, of
van de historische leider van de
bond, Lech Walesa. Het sprak
van38arrestatiestijdens depoli-
tie-inval in NowaHuta gisteren.
Volgens dePoolse oppositie is dit
aantal echter ruim tweemaal zo
groot en zijn er bovendien ge-
wonden gevallen, toen sommige
stakers zich verzetten tegen de
met wapenstokken uitgeruste
Zomo's (Poolse oproerpolitie).

De Verenigde Staten hebben
het gebruik van geweld om een
eindetemaken aan de stakingen
in Polen "betreurd". Was-
hington roept de autoriteiten in
Warschau op een "produktieve
dialoog met alle onderdelen van
de Poolse samenleving" te gaan
voeren, aldus de woordvoerder
van het Witte Huis, Marlin
Fitzwater.

"Het gebruik van geweld kan
alleen maar een averechtseffect
hebben". Fitzwater zei niet te
denken dat de onrust in Polen
eennegatieve invloedzal hebben
op detopontmoeting tussen pre-
sidentRonald Reagan en Sovjet-
partijleider Michail Gorbatsjov,
van 29 mei tot2 juniaanstaande
inMoskou. "De problemen inPo-
lenkunnen alleen door de Polen
zelf worden opgelost", aldus
Fitzwater.

DERTIG JAAROUD
Omstreeks vier uur werd be-

sloten hiermee testoppen omdat
er ook geen carbid meer over
was. De gastontwikkelaar is
reeds dertig jaaroud enwerdvier
jaar geleden door de Veilig-
heidsdienst geïnspecteerd.

Vandaag zou een onderzoek
worden ingesteldwat de oorzaak
van de verhitting is geweest.

Panama laat
39 opponenten
Noeriega vrij

PANAMASTAD — De Pa-
namese autoriteiten hebben
39leden van deoppositie vrij-
gelaten die een week eerder
waren aangehouden. Zijn
hebben weleen boete moeten
betalen.

De advocaat van de vrijgela-
ten opponenten van Panama's
sterke man generaal Manuel
Antonio Noriega zei dat de mili-
tairen drukhadden uitgeoefend
op derechters van het hoogge-
rechts- hofom himbeslissing in
tetrekken datdearrestaties ille-
gaal waren geweest. Dit bracht
wel vertragingin hun vrijlating
welke uiteindelijk toch door-
ging.

Kantoor mrLaclé
Notarissen Aruba
en Antillen
betalen salarissen

ORANJESTAD —De aan-
gehouden notaris mr Edgar
Laclé zal dinsdag weer voor
derechter- commissaris wor-
den geleid die vorige week
zijn aanhouding met acht da-
genverlengde.

Inmiddelsheeftdenotarisver-
zet enberoep aangetekend tegen
hetuitgesprokenfaillissements-
vonnis.

De gezamenlijkenotarissenin
de Nederlandse Antillen en op
Aruba hebben vorige maand er-
voor zorg gedragen, dat het per-
soneel van het notariskantoor
hun salarissen kregen uitbe-
taald.

EIS
De centrale leidingvan deoffi-

ciële vakbonden in Polen heeft
gisterenbekendgemaakt, dat de
regering "alle rechten wil
opschorten die de vakbonden
hebben voor de vertegenwoordi-
ging en verdediging van de ar-
beiders". Deze opschortingvindt
plaats in hetkader van "buiten-
gewone bevoegdheden" die de
regering zich in dekomende da-
genwil toemeten, alduseen com-

muniqué, datwerd gepubliceerd
in Warschau.Dc centraleleiding
van dc officiëlebonden, diena dc
ontbinding van het verboden
vrije vakverbond Solidariteit
werden opgericht op instignatie
van dcregering zelf, "eist" in de-
ze verklaring dat dcregering af-
zietvan dezeplannen.

Dc centrale leidingzegt inzijn
verklaring dat, als dc regering
deze stappen neemt, dc vakbon-
den nietmeer in staatzullen zijn
om "dc arbeiders te beschermen
ofte verdedigen in hun individu-
ele en gezamenlijke problemen".
Zij kunnen dan ook "niet meer
samenwerken met dc leiding
van bedrijven noch met over-
heids-organen en op geen enkel
niveau". Ten derde kunnen zij
dan"geen enkele verantwoorde-
lijkl >idmeerdragenvoor dcuit-
voering van economische her-
vormingen.

Men zegt te menen, dat dc
plannen van dcregering "regel-
recht indruisen tegen het proces
van democratiseringepnationa-
le verzoening, dat dc regering
juistvoorstaat"."Zonmaatregel
zou juist een partner (van dc
staat) treffen, die meer dan ze-
ven miljoen Polen vertegen-
woordigt.

Het Poolse parlement be-
spreekt op 11 mei dc "buitenge-
wone bevoegdheden", die dc
regering wil. Naar dcPoolse lei-
der, generaal Wojciech Jaru-
zelski, een aantalweken geleden
zei heeft dcregering "buitenge-
wone bevoegdheden" nodig "om
het proces van uitvoering van
economische hervormingen in
Polen teversnellen".
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ORANJESTAD- Twee beel-

den van de donderdagmiddag
door de MEP georganiseerde
mars voor herstel van de demo-
cratie, diewat deelnemers betreft

s§il
Suggesties

voor
Moederdag

8 mei
Zie pagina Jl_Z5J>

MEP - demonstratie

erg tegen viel. De foto toont één
van de dames die methaarkook-
pan ter demonstratie trok. Op de
andere foto de deelnemers met
hunvlaggen en borden.



Mensen
Precies 103 keer rende Janny
van Tilburg inZeehelden- kwar-
tierdeze TRAP op en af. Zij deed
dit om geld bijelkaar te krijgen
voor de jaarlijksekinderkamp
van haar dorp. "De eerste vijftig
keer wasnog tedoen", aldus Jan-
ny diehier voor de71ste keer de
trap opgaat.

* * * * j'

Onlangs is de hele communis-
tische gemeenteraad van de Ca-
labrische heuvelstad Spezzano
della Sila in Italië wegens OP-
LICHTING, fraude en corruptie
gearresteerd. Samen met de zes
bestuursleden werd eenklerk in-
gerekenddieplaatselijk secreta-
ris van decommunistische partij
is. De justitie in Consenza, tien

kilometer naar het westen, zegt
dat de misdrijven zijn gepleegd
tussen 1985en 1988. Hetbetreft
bouwcontracten van gemeente-
wege die naar familieleden van
deraadsledengingen.De achtle-
denvan devorige raad en deva-
der,een aannemer,van de huidi-
ge 33- jarigeburgemeester van
Spezzano della Sila, Fernando
Fabiano, is meegedeeld dat hun
antecedenten worden onder-
zocht in verband met strafbare
feiten vóór 1985.

President Reagan heeft demoge-
lijkheid aangestipt dat de mens-
heidzich op zekere dag verenigt
om zich teweer te stellentegeno-

ver een BUITENAARDSE BE-
DREIGING. "Ik vraag mijafwat
er zou gebeuren als wij zouden
ontdekken dat wij worden be-
dreigd door een machtvan buite-
naf, uit deruimte, van een ande-
re planeet", zo zei hij na afloop
van een rede over mensen-
rechten in de Sovjetunie in Chi-
cago. "Zou het nietzo zijn datwij
dan in één klap zouden vinden
dat er helemaal geen me-
ningsverschillen tussen ons be-
staan, datwij burgers van de we-
reld zijnen wij ons zouden vere-
nigen om deze bedreiging af te
slaan?", aldus de Amerikaanse
president.

Surinaamse, Antilliaanse, Aru-
baanseofMolukse vrouwen zou-
den, als er sprake is van SEx-
UEEL GEWELD, bij alle
hulpverlenende instanties te-
recht moeten kunnen. De over-
heiddientook deeigenorganisa-
ties van deze bevolkings- groe-
penbij destrijd tegen sexueel ge-
weld te betrekken, omdat de
slachtoffers daar het.eerst naar
toe gaan. De instantie die hulp
verleent moetverdereen aanbod
kunnen doenvoor algehelehulp.
Dit wordt de Nederlandse rege-
ring aanbevolen in het rapport
'Als de nood het hoogst is', waar-
in verslag wordt gedaan van een
onderzoeknaarknelpunten inde
hulpverlening aan slachtoffers
van sexueel geweld van Suri-
naamse,Antilliaanse, Arubaan-
seen Molukse herkomst. Het on-
derzoek is uitgevoerd door Julia
de Lima, zelf een Molukse. Ze
voerde gesprekken met mede-
werksters van instellingen en
met slachtoffers. Bij de hulpver-
lening aan genoemde groepen
niet-blanke vrouwen en meisjes
spelenniet alleensexsismemaar
ookraseisme en vooral fabeltjes
over zwarte vrouwen een be-
langrijkerol.

63 jaar duurde het SJPROOKJEvan dit Canadese echtpaar. Oli-
ve en JamesBradley ontmoetten
elkaar als schoolmeisje enBritse
soldaat. Zij trouwden en toen zij
na het lange samenzijn voor het
eerst gescheidenwerden wegens
gezondheids- omstandigheden
van Olive overleed het echtpaar
binnen vijf.dagen. Olive was
overgebrachtnaar eenverpleeg-
tehuis en overleed op 91- jarige
leeftijd. Vijf dagen later verge-
zelde James haar hij werd 97.

Mexico eert
Gabriel Figueroa

ME.XICOSTAD — De be-
kendste Mexicaansefilmer enfo-
tograaf Gabriel Figueroa werd
dezer dagen gehuldigdvoor ziji)
artistiekeprestaties. Di'l
beurde op initiatiefvan de afde-
lingVoorlichtingvan deradio, tv
en film. Aan de huldiging
werkten veel artiestenen schrij-
vers mee zoals Cantinflas. Een
onderdeel van de huldiging was
het vertonen van een "collage"
van films waaraan Figueroa's
naam verbonden was. Bijna een
halveeeuw is hij namelijk actief
geweest opfilm- gebied. De ruim
zeventigjarige filmer denkt nog
nietaanrusten.

BIOSCOPEN
GOLDENDRIVE-IN
21.00 uur Armed andDangerous (’.5.-
-p.p.j; 24.00 uur BocaCaliente (18 jr.,
.5.- p.p.).

TELECURAÇAO

VRIJDAG: 16.30Ora pa mucha; 17.30
AGHUSA ku Leo Floridas; 18.00 Man
drechi di Dios; 18.15Ajedres na plaka
chikiku OmalioMerien; 18.30 Mirai Sku-
cha; 18.45Informe deportivometHectorRosario; 19.00 Hubentut na marcha;
19.30 TeleCuragao special; 20.00 Noti-
siero Tele-8; 21.00 Moda ku Mylène;
21.30 Special: «Land of the Dragon»;
22.00 Wega di Number Körsou; 22.10
Show di Job: «Frank and Friends»;
23.00 Sluiting.

ZATERDAG: 16.30Spotlight.on sports;
17.30TelefiestametTante Irmaen Tan-
teShirley; 18.30Studiosport; 19.30Pa-
noramiek;20.00Notisiero Tele-8;20.30
Carrousel met Gonzalo Cuales; 21.30Estreno: 22.00 Wega di NumberKör-
sou; 22.10vervolg Estreno; 23.00 Slui-
ting.
(wijzigingen voorbehouden)
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Heer Bommel en het wroeg-wezen doorMartenToonder

1589—Terwijl er een paniek ontstond onder degeschrokken
ambtenaren, wendde heer Bommel zich tot Torn Poes.

"Komaan, jongevriend",zeihijvermoeid. "Erisnuécht niets
meerte doen voor een heeren daaromwil iknu een beetjerust
gaan nemen".

"Dat lijkt me een goedplan", zei Torn Poes, diezelf ooknaar
wat slaap verlangde.

Opdatmomentrinkelde echterdetelefoon en dechefvan de
afdeling, Dorknoper, stortte zich op hetapparaat.

"Zeker, burgemeester!" sprak hij eerbiedig, "natuurlijk ik
zal erdirectwerk vanmaken". Hij legdedehoornneer en daar-

bij viel zijnblik op heer Ollie, diebezig was om te verdwijnen.
"Hé daar, meneer Bommel!" riep hij, "u kunt niet zomaar

weggaan! Hier moet gewerkt worden!"
"Ikheb al gewerkt!" zei heer Ollieverontwaardigd. "Ik heb

hier immers alles klaargemaakt vannacht!"
"Niemand had u dat werk opgedragen!" hernam de heer

Dorknoper scherp. "Orde moeter zijn! Zonder organisatie ko-
men we er niet! De burgemeester heeft gevraagd om dossier
Q-527 en nu moet u hem even gaan uitleggen, dat datwel een
dagje kan duren. Het schijnt, dathij nietbegrijpt, hoe drukwe
hethier hebben!"

AGENDA
CURACAO

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DE DISTRICT OOST
7 mei 1988 vanaf 08.00 uur t/m 9 mei
1988om07.00 uur.

Dokter Olie,Sentro Mediko MariePampoen,
tel.: 615265/615044; spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.:
613121 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Winklaar,Braakman, Doran en mevr. Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS-EN 2DE DISTRICT WEST
6 mei 1988 vanaf 17.00uur t/m 9 mei
1988om07.00 uur

Dokter Braakman-Bonder, Sentro Mediko
Kas Chikitu, tel.: 623550;spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.:
671313b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac, King, mevr.
Rosales-Concession, mevr.Pablo en Luca-
sius)

DERDE DISTRICTBANDA ABAO
6 mei 1988 vanaf 17.00 uurt/m 9 mei
1988om07.00 uur.
Dokter Lucassius, Sentro Mediko Barber,
tel.: 641605/641658; spreekuren: 10.00-
-11.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen:tel.:89467 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Tweed, Vonhögen,Schellens, Bote-
ro Duqueen Spong).

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

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544):openingstijdenvan
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
op zon- en feestdagen alsmedeopwerkda-gen na 17.00uur voor spoedgevallentel.:
85917.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degehele daggesloten; na 17.00uur kunt u

De komst van de extreem-
rechtseFranse politicusLE PEN
naar Nederland moetworden te-
gengegaan. Dat betoogde H.
Lammers, commissaris der ko-
ningin in Flevoland, tijdens een
4-mei herdenking inDen Haag.
"We kunnen een fascist, die op-
ruiing beoogt, bevolkingsgroe-
pentegen elkaar opjaagt, propa-
ganda maaktenagitatie indezin
heeft, erop uit is mensen hun le-
vensgeluk te ontnemen, wel te-
genhouden en wij horen dat ook
te willen doen," aldusLammers.
Le Pen zou naar Nederland ko-
men op uitnodiging van de
centrum- democraten van voor-
malig Tweede- kamerlid Jan-
maat. Het landelijk initiatief
'Geef fascisme en raseisme geen
kans' heeft vorig jaaroktober al
van de Nederlandse overheid
geëistdatzij deFransman detoe-
gangtot Nederland ontzegt. Een
woordvoerder van buitenlandse
zakenverklaarde destijds dat dit
niet mogelijk is, omdat Le Pen
geenvisum hoeft aan tevragen.

de zustervan dewacht bellen: zuster Berna-
dina,"tel.: 85853 pageboy027-360.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uural_en
volgensafspraak.

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

**" * *
NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curasao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Mercelina, tel.:
88666.
GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria 17, tel.: 80222.

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
del Pueblo, Breedestraat 82, tel.: 625333/
625444.
Punda
Plasa, De Ruyterkade 36, tel.: 615519/
615545.

VERLOF BEGRAFENIS
7mei:E.F. Cannister, Schottegatweg Oost
25.
Bmei: H.R. Andrade, Vesuviusstraat 19.

*****
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCreditUnion San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zaterda-
gavondom 19.30uur teAloëstraat 12.

CURACAO JAZZFOUNDATION: 20.30uur
'First Curagao JazzFestival' - Theater De
Tempel.

ECOLE DE DANSE: 20.30 uur muziek en
dans -Centro Pro Arte.

COROMOTO-KERK (Genootschap van
O.L. Vrouw van Coromoto): 18.00-
-19.00 uureerstegedeeltevan demeiviering;
19.00-20.00 uurkerkdienst.

*****
ZATERDAG
DIVERSEN
MGR. ZWIJSEN COLLEGE: 09.00-16.00
uur carwash- binnenplaatsschool.

BOTENSHOW (tg.v. 100-jarigbestaan
Emmabrug): 11.00uur indeSintAnnabaai
en Schottegat.

TENTOONSTELLING
CURACAOSCH MUSEUM(Van Leeuwen-
hoekstraat z/n):openingstijden dinsdag
t/m zaterdagvan09.00-12.00/14.00-17.00
uur; zondagvan 10.00-16.00uur; maandag
gesloten.
t/m 13mei 1988exposite'loo JaarEmma-
brug'.

GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, Pun-
da): dagelijks geopend van 09.00-12.00/
14.30-17.30uur.
t/m 7 mei 1988expositievan Pierde Jong
en BettyKuyper.

ASOSIASHON Dl KOMERSIANTENAN Dl
OTROBANDA'
(tg.v. 100-jarigEmmakerk)
10.00-12.00uuroptredenvan Mariachi Dur-
cal bij Colon en Pimienta op hetterras van
Chu bij demarkt.
15.00-17.00uur optredenvan Doble R on-
derdeviaduct.
17.00uur mars van de politiebandvertrek-

kende vanafMoron Sales(Roodeweg) naar
het Molenplein.

OPENBARE BILBIOTHEEK (Johan vl
Walbeeckplein 13): openingstijden maa
dagmiddagvan 14.00-20.00uur; dinsdag*
vrijdag van 10.00-12.00/14.00-18.00UI
woensdag van 10.00-12.00/14.00-20J
uur; donderdagmiddagvan 14.00-18.00ti
enzaterdagmorgenvan 09.00-12.00uur.
De studiezaal is elke dag openvanaf 09'J
uur.

FILIAAL MUNDO NOBO: alleen op mi
dag openvan 14.00-20.00uur(voor voh
senen).

FILIAAL BARBER: maandagmiddag
14.00-17.00uur; dinsdag-en vrijdagmic
van 14.00-19.00uur.
JEUGDBIBLIOTHEEK (Consiënciestee»
Plaza Brion): maandag en donderdag vji4.00-18.00uur; dinsdag,woensdagen vrt
dag 10.00-12.00/14.00-18.00uuren zatef
dagvan 09.00-12.00 uur.
Elke maandagné 16.00uur: activiteitenvo*
kinderen.

BIBLIOTHEEK MONQUI MADUR"
(Landhuis Rooi Catootje): openingstijd*1
dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.tf
12.00 uur (voor afspraken gelieve me*'
Dankmeyer, tel.: 34263 opte bellen).

ST. EILIZABETH HOSPITAAL EN SAN*
TORIUM: (bezoekuren) 's morgens v«>
11.30-12.30 uur en 's middags van 16.0J19.00 uur (kinderafdeling van 10.00-19-C1uuren IntensiveCare: 18.00-19.00uur).

DR. DAVID R. CAPRILESKLINIEK: (bf
zoekuren) opname afd. Mannen vsf15.00-16.00/18.00-19.00uur; opname a»
Vrouwen van 15.00-16.00/18.00-19.00utf
overige afdelingenvan 09.00-12.00/14.0fr
16.00/17.00-19.00 uur.

FUNDASHON PA KONSUMIDO (Schaf
looweg64,tel.: 611733): openingstijdenVBH
08.30-12.00/14.00-17.00 uur.
KANTOOR ALKOHOL- EN DRUGSTEA» 1
(Witteweg 54, tel.: 623973): spreekuren da-
gelijksvan maandagt/mvrijdag of volgen*
afspraak.

TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM (Van Leeuwe*
hoekstraat z/n): openingstijden dinsdaS
t/mzaterdagvan09.00-12.00/14.00-17.00
uur; zondagvan 10.00-16.00 uur; maand,
gesloten.

GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, Pun-
da): dagelijks geopend van 09.00-12.00/
14.30-17.30.

CHRISTOFFEL PARK: dagelijks geopend
van 08.00-15.00; zondagreeds vanaf06.00
uur. Voor rondleiding en andereactiviteit^"
tel: 640363.

KAS Dl ARTEKÖRSOU (LocalArt Gallery).
Breedestraat 126(O),tel.: 624516:open van
maandag t/m zaterdag van 08.30- 18.00
uur.

CURACAO ONDERWATERPARK:
duiktripsvoor lokale duikers inhetweekeifl"
de.Voor informatietel.: 624242/624705.

CURAQAOSEAQUARUIUM(BaporKibré):
openingstijden maandagt/m zondag van
10.00-22.00 uur.
SOKUDI: elkevrijdag mogelijkheid ominfor-
matiete verkrijgenen bloedsuikergehalte!*
bepalen - nieuw gebouwKraamkliniek RW
Canario.

STICHTINGKINDERBESCHERMING Cl>
RAQAO (Scharlooweg 61, tel.: 613148):
iedere dinsdag t/m vrijdagochtend
spreekuur.

PLEEGGEZINNEN CENTRALE CURA'QAO, KayaKiwa 33, tel.: 77408.
SYNAGOGE MUSEUM (Hanchi Snoa):
openvan maandagt/'m vrijdag van 09.00-
-11.45/14.30-17.00 uur; gesloten op aW
feest- en Joodsefeestdagen.

LANDHUIS BRIEVENGAT: geopend van
maandag t/m vrijdag van 09.30-12.30'
15.00-18.00 uur (toegangskaarten verkrijg-
baarbij «Curava»en LandhuisBrievengat)

PRINSES WILHELMINAFONDS (kanker-
bestrijding): informatie- centrum te Schaf'
looweg 52, tel.: 611998. Elke ochtend ooe"
van 08.00-11.30 uur; dinsdag- en vrijdag'
middag open van 14.00-17.00 uur.

BEETLE BAILEY By Mort Walker

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

WegadiNumberCURAÇAO

HENRY By Dick Hodgins
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WOUT: NIEUW BC MOET BESLISSINGEN EVALUEREN OPLEGALITEIT

Nog tweeplaatsen open gehouden voor MAN ofDP

Nieuwe gedeputeerden
vanmorgen gekozen

WILLEMSTAD—Onderluid gejuichen applausvan deaan-
wezigen op de publieke tribune werden vanmorgen de vyf
nieuwe gedeputeerden gekozen in deopenbare eilandsraads-
vergadering. Het komende Bestuurscollege bestaat uit de he-
ren Dito Mendes deGouveia,Ricardo Isebia,Faroe Metry, Ge-
orge Hueck en Tolinchi Pietersz. Erzijn nog twee gedeputeer-
den- posten open, waaronder in ieder geval die van Toerisme.
Die twee plaatsen blijven gedurende een maand vrij voor het
geval DP of MAN het Bestuurscollege nog willen steunen.
Mocht blijken dat deze partijen datniet willen, hetgeen aan-
nemelijk is, zal Nelson Monte van de SIwaarschijnlijk tot het
BC toetreden en devakgedeputeerde voorToerisme waarvan
het nog niet duidelijk is wie de PNP daarvoor bereid kan
vinden.

De aanwezigen op de publieke
tribune kregen vlak na aanvang
van de openbare eilandsraads-
vergadering reeds hun eerste
Waarschuwing. Hetpubliek was
'h groten getale naar de Staten-
zaal gekomenenbestond groten-
deels uit PNP, SI en FOL aan-
hangers. Op de eerste rij zat de
rnadrina" van deSI zoals ze zelf
luidkeels meerdere malen be-
kendmaakte. Het moest tot een
tweede officiële waarschuwing
komen, waarbij gezaghebber
Casseres de aanwezige politie-
agenten vroegomalert te blijven
en bij devolgende uitbarsting de
Publieke tribune te ontruimen.
Pas toen werd het, tot het einde
van de vergadering, iets rus-
tiger.

KRITISCH
Alle eilandsraads- ledenen ge-

deputeerden waren present. De
enige gedeputeerde die zijn ont-
slag niet indiende, TolinchiPie-
tersz, was hetmiddelpunt van de
rij gedeputeerden met links van
hem de drie MAN- gedeputeer-
den die na vanmorgen die titel
liet meer mogen dragen en
rechts van hem de DP- gedepu-
teerden die eveneens hun ont-
slag hebben ingediend. De nieu-
we gedeputeerden werden door
gezaghebber Casseres aan het
jfiindevan de vergadering ge-
vraagd naar het Bestuurskan-
foor te komen voor een eerste
Vergadering waarbij de porte-
feuilles officieel verdeeld moe-
ten worden.

De verschillende raadsleden
en gedeputeerden voerden aan
het einde van de vergadering
kort het woord waarbij een ieder
die de afgelopen regeer- periode
steun heeftverleend aan hetBe-
stuurscollege, bedankt werd. De
ÖP en MAN zegden debevolking
toe dat zij een "kritische opposi-
tie" zullen gaanvoeren.

Aftredend gedeputeerde Lu-
cille Wout daagde het nieuwe
Bestuurscollege uit alle beslis-

singen die in de afgelopen re-
geer- periode genomen zijn, aan
eenkritische evaluatie te onder-
werpen. "Indien er één beslis-
sing, of meerdere, gevonden
wordt dienietWettelijk genomen
is, moet dat onderzocht worden
en publiekelijk aan dekaak ge-
steld worden", aldus Wout. "Wij
staan achter alle beslissingen."
Wout kwam tot deze uitspraak
gezien de vele geruchten dat er
met name na 21 maart (toen de
steun aan het Bestuurscollege
door deFOL werd opgezegd- red)
beslissingen genomen zijn uit
partij- politieke overwegingen.

PARADIJS
De nieuwgekozengedeputeer-

de George Hueck, accepteerde
deze uitdaging onmiddellijk en
kondigde in zijn korte speech
aan, datindien alle projecten die
de afgelopen maanden met veel
tam tam zijn aangekondigd, in-
derdaad waar blijken te zijn, hij
aanstaande maandag zijn ont-
slag weer zal indienen. "Dan is
Curacao een paradijs gewor-
den", aldus George Hueck.

"De politieke molens draaiden
door", zo citeerde vertrekkende
gedeputeerde Agustin Diaz van-
morgen een vroeger ei-
landsraadslid. "Dat is de reali-
teit van het politieke systeem."
Maria Liberia-Petersbevestigde
dezestelling maarvoegde er aan
toe dat het draaien van die mo-
lenswel "getimed" moet worden.
Daar heeft deDP in gefaald, liet
zij weten, de 'timing' van derode
partij is slecht geweest.

Behalve de verkiezingvan de
nieuwe gedeputeerden, moesten
vanmorgen ook nieuwe voorzit-
tersen leden van de verschillen-
de commissie gekozen worden.
Lelia Pieters Kwiers en Nelson
Monte zijn respectievelijk voor-
zitter en vice- voorzitter van de
voorbereidings commissie van
de eilandsraad geworden. Abra-
ham enKnoppel treden teetot de
commissie kleine autobussen,

terwijl Godett en Monte in de
commissie grote autobussenko-
men. AgustinDiaz werd gekozen
als lid van de vaste commissie
staatkundige structuur en de fi-
nanciële commissie.

Het nieuwe Bestuurscollege
heeft in de afgelopen dagen een
bestuursprogramma geakkor-
deerd dat de komende periode
uitgevoerd moet worden. Voor-
alsnog zal de nadruk komen te
liggen, zowel bij het nieuwe BC
als de nieuwe landsregering, op
de reis naar Nederland. Die zal
waarschijnlijk in de derde week
van mei plaatsvinden. "Kort
dag", liet de nieuwe gedeputeer-
de van Financien, Faroe Metry,
vanmorgen tegenover de Ami-
goe weten. Hetalternatieveplan
van de PNP ophetvolumebeleid
van devoorgaande regering, zal
ook'niet voor die tijd worden uit-
gewerkt. "Dat is ook niet nodig
omdat Nederland geen bemoeie-
nis heeft met het interne beleid
van de Antillen. We moeten wel
zorgen dat we beparalde bezuini-
gingen doorvoeren."

Faroe liet zich negatief uit
over deverklaringen van dever-
trekkendepremier Don Martina
die deze week tijdens een
persconferentie liet weten dat de
begrotingssteun geen "aalmoes"
is maar dat het gaat om een le-
ning. "Dat is niet waar", aldus
Faroe Metry die meent datMar-
tina met dergelijke uitspraken

depositie van deAntillenernstig
benadeelt. Volgens Metry is in
de documenten die reeds naar
Nederland zijn gestuurd, nooit
gesproken over een lening. "Dat
kunnen deAntillen zich niet ver-
oorloven", aldus Metry.

MINISTERS
Het urgentie- programma

voor de landsregering zal ditweekeindemet allecoalitie-par-
tijen besproken worden. Het ligt
in de bedoeling dat er dit wee-
keinde nog een concensus over
bereikt wordt. Begin volgende
week zal men dandekandidaten
voor het ministerschap officieel
bekend maken. Daarover wil dePNP nog niets loslaten. Bekend
is wel dat minister Franklin
Crestian van Ontwikkelings- sa-
menwerking waarschijnlijk
aanblijft. Ook is de kans groot
dat minister Ellis Woodley van
Onderwijs aanblijft als minister
van deBoyenwinden. Zeker lijkt
ook dat MariaLiberia-Peters denieuwe premier wordt. Als mo-
gelijke andere kandidaten wor-
den de namen van Ivo Knoppel
genoemd, Gilbert de Paula en
Chucho Smits. Als mogelijke
nieuwe gevolmachtigde minis-
ter is denaam van BettoThomas
gevallen. Bovendien zou Sint
Maarten, die ook een ministerkrijgt in de nieuwe regering,
Clarence Richardson naar voren
willen schuiven.

OFFICIEEL
De voorzitter van de Kamer

ontkende ten stelligste de be-
richten als zou het georgani-
seerd bedrijfsleven niet bereid
zijniemandteleveren voor de ge-
deputeerde- post. "Het is zo, dat
we nog geen enkel officieel ver-
zoek in dierichting hadden ont-
vangen. Wat individuele leden
van deVBCofvan deKamer ver-
klaren, komt geheelvoor hun ei-
genrekening. Maar goed, daar-
om hebben wij een gesprek ge-
vraagd met mevrouw Liberia.
Nu weten wij meer".

Volgens Hart is er zeker ie-
mand in de gemeenschap te vin-
den, die de gedeputeerde- post
wil bezetten: "Eris ongetwijfeld
iemand te vinden, die de econo-
mische ontwikkelingvanons ei-
land zon goed hart toedraagt,
dathij eventueel bereid is voor
minder danhij nuverdient, voor
de gemeenschap te werken. Ik
denk hierbij onder anderen aan
Don mansur. Die ging minder
verdienen alsminister, maar hij
heeft het toch gedaan. Zonder
hem, denk ik, was de econo-
mische ontwikkelingvan Aruba
niet zo snel verlopen. Zo iemand
moetCurasaotoch ookhebben?".

VBC enKvKpraten metLiberia-Peters
Eindelijk bevestiging van
niet-politieke gedeputeerde
WILLEMSTAD—Eendele-

gatie van de Vereniging Be-
drijfsleven Curasao, VBC,en
van deKamer van Koophan-
delen Nijverheid, KvK, heeft
gisteren een bespreking ge-
had met formateur Maria Li-
beria- Peters, waarin het be-
drijfsleven bevestiging heeft
gevraagd van de berichten
als zou een gedeputeer-
deschap open staan voor ie-
mand die geenrechtstreekse
bindingen heeftmet een poli-
tieke partij. Liberia- Peters
heeftdatvoor de eerste maal
officieel bevestigd, aldus

KvK- voorzitter mrRichard
Hart vanmorgen tegenover
deAmigoe.

Tevens is de mogelykheid be-
sproken om Toerisme te laten
vallen onder Economische Ont-
wikkeling: "Je krijgt dan een
betere correlatie tussen toeris-
me en de algehele economische
ontwikkeling van Curagao. Dat
lijkt ons gewenst, omdat de toe-
ristische industrie een belang-
rijk onderdeel vormt van onze
economische vooruitgang", al-
dusHart, diezei datLiberia- Pe-
ters vandaag zou laten weten
welke afdelingen "onder die ge-
deputeerdezullen vallen".

Hart verklaarde, datdeforma-
teur depost tweeweken zouopen
houden: "Ze heeft gezegd, dat de
partijraad van de PNP besloten
had om te trachten om iemand
'vanbuiten departijen' tevinden
voor diebelangrijke post".

TOURISTBOARD
De Kamer- voorzitter zei, dat

het georganiseerd bedrijfsleven
heeftverbaasd, datop het laatste
moment een hoofd van het Toe-
risten- bureau is benoemd. "Het
gaat niet om de man, RafaelitoHato. Die heeft zijn sporen ver-
diend, maarhetgaaterom,dater
de laatste tijd gesproken werd
over deoprichting van een Tou-
rist Board, de Tourist Develop-
ment Corporation. Als je dat
meent, moetje niet nueen hoofd
van het Toeristen- bureau gaan
benoemen. Desondanks heeft
mevrouwLiberia onsbeloofd om
zo snel mogelijk een Tourist Bo-
ardop terichten", aldus Hart.

Voorts steldeKamer- voorzit-

terHart: "We hebben hetvorige
Bestuurscollege altijd gesteund
in deuitvoeringvan hetvolume-
beleid, evenals deregering. Nu
zijner tal van geruchten, dat er
politieke benoemingen hebben
plaats gevonden. Indien deze
geruchten waar zijn, danvinden
wij deze gang van zaken te-
leurstellend".

Gouverneur:
Geen overleg
met Nederland
opening Staten

WILLEMSTAD — Het kabi-
net van de gouverneur van de
Nederlandse Antillen heeft het
volgendepersbericht.

"In een van de plaatselijke
dagbladen(Ultimo Noticia van 5
mei) is een artikel verschenen,
waarinwordt gesteld datdegou-
verneurvan deNederlandseAn-
tillen in overleg met Nederland
zou hebben besloten de zitting
1988/1989van de Statenniet te
openen. De in dit artikel gesug-
gereerdegangvan zaken isbezij-
den dewaarheid".

"Het gaat hier om een beslis-
singvan deregering van de Ne-
derlandse Antillen, waaraan
een besluit van deRaad van Mi-
nisters alhier ten grondslag ligt
en die door de gouverneur als
constitutioneel hoofd van de
landsregeringis uitgevoerd".

"Aangezien deregering van de
Nederlandse Antillen terzake
het enige competente orgaan is,
heeft Nederland niets daarmee
van doen. Er heeft dan ook geen
enkel overleg met welke instan-
tie ofpersoon in Nederland
plaatsgevonden".

Tot zover het persbericht.

WILLEMSTAD — In J.P.F,
zal vanavond minister F. Rozen-
dal gehuldigd worden voor zijn
succesvol handelen inzake de
luchtvaart- verbinding met Su-
riname. De festiviteit zalom ne-
genuur's avondsbeginnen.

Rectificatie
WILLEMSTAD — In het

interview met dr Jac Sijben
datdeAmigoe gisterenpubli-
ceerde, zijn abusievelijk twee
tikfouten geslopen. Bij een
vrije val van de dollar kan er
geen "backing your
neighbour- policy" ontstaan,
maar een ''bagging your
neighbour- policy". Boven-
dienkomt de wereld- econo-
mie als gevolg daarvanniet in
een inflatie- spiraal terecht,
maar in een deflatie- spiraal,
zoalsookin dejaren'30net ge-
val was.

Als dank voor bijdrage aan toerisme

Chata geeft KLM
onderscheiding

WILLEMSTAD — De hotel
en toerisme associatie Chata
overhandigde gisteren haar
jaarlijkse 'Award' aan de
KLM als dankvoor devele re-
clame die er voor Curacao is
gemaakten deenormebijdra-
ge die deKLM heeft geleverd— en nog steeds levert — aan
de bevordering van het toe-
risme op diteiland.Voorzitter
Bernhard Fransz van deCha-
ta maakte melding van een
groeivan60procent in hetEu-

ropese toerisme en een uit-
breidingvan 40procentinhet
aantal stoelen op de KLM-
vluchtennaar deAntillen.

De Chata- voorzitter bleek
zeertevreden te zijn over het af-
gelopen zittings-jaar. Er is veel
bereikt door een betere samen-
werking tussen allen die in de
toeristen- sector werkzaam zijn.
Ook de gezamenlijke reclame-
projecten blijken vruchten af te
werpen, zo zijn hij. "In het ko-
mende zittingsjaar moet het
nieuwebestuur de pogingen om
meer leden aan te trekken,
voortzetten om deassociatie nog
sterkerte maken."

De toekomst van het toerisme
opCuragao ziet Fransz met opti-
misme tegemoet dankzij de ag-
ressieve aanpak van de Chata-
leden diezich allen inzettenvoor
de ontwikkeling vap het toeris-
me. Ook deoverheid lijkt er van
doordrongen te zijn om het toe-
risme alle aandacht te geven.

Fransz pleitte voor een geza-
menlijke reclame- campagne
van de drieABC- eilanden, Aru-
ba, Bonaire en Curagao, zoals
ook in decampagnevan deKLM
het geval is. "Op diemanier ge-
ven we deEuropese toeristen de
mogelijkheid om tijdens één va-
kantie verschillende eilanden te
bezoeken."

Hij deedtot slotvanzijnspeech
een beroep op deoverheid om een
goede gedeputeerde van Toeris-
me te benoemen. "De toeristen-
industrie vereist een sterkeaan-
pak waarbij geenruimte is voor
onbesluitvaardigheid of per-
soonlijke bevrediging. Er is een
goedebasis gelegd, dieconstruc-
tie moet voortgezet worden."

Ook gedeputeerde Herman
Georgevoerde op dedagvoor zijn

vertrek als gedeputeerde,Dij de-
ze gelegenheid het woord. Hij
gingin hetkort in opdeverschil-
lende projecten die de afgelopen
maanden gestart zijn en bena-
drukte dat hetprodukt Curagao
aan de verwachtingen van de
toeristen moet voldoen. Zeker
als er tijdens de reclame- cam-
pagnes hoge verwachtingen
worden geschapen. "Bij elkaar
komen is een begin, bij elkaar
blijven is vooruitgang, samen-
werken is succes", aldus een
enigszins filosofische gedepu-
teerde.

Aan deKLM werd een Chata-
award overhandigd als dank
voor deinzetvan de Nederlandse
luchtvaart- maatschappij voor
het toerisme op Curagao. Vice-
president van de KLM, Ron
Wunderink, was hiervoor uit
Nederland overgekomen. Hij
liet weten dat deKLM zeer ver-
eerd is met deze onderscheiding.
Wunderink benadrukte eve-
neens het belang van een goed
produkt: de sterksten zullen
overwinnen, liet hij weten, dat
geldt ook in de toeristen- sector.
Wunderink deed Curagao twee
ideeën aan de hand:het golftoe-
riBme moet nietonderschat wor-
denomdat deze sport in de Vere-
nigde Staten al zeer populair is
en in Europa groeiende is. Cura-
gao moet zich bovendien ge-
deeltelijk richten op ouderetoe-
risten: die hebben geld om te be-
steden enkunnen vaak langer
blijven.

Gistermiddag werd ook het
nieuwe Chata- bestuur gepre-
senteerd waarin slechts enkele
nieuwe leden zitting hebben ge-
nomen. De meerderheid van de
bestuursleden werd herkozen,
ook voorzitter Bernhard Fransz.

WILLEMSTAD- Voorzitter
Bernhard Fransz van de Chata
overhandigt deKLM- vertegen-
woordigers Ron Wunderink en
Theo Pielage een "Award" als

dank voor de bijdrage die de
KLMgafaan depromotie van het
Curacaose toerisme.

Omdat vice- president Ron
Wunderink zijn plakkaat

waarschijnlijk meeneemt new,
Nederland, kreeg ook directeur
Theo Pielage van het Curagaose
kantoor een herdenkings- plak-
kaat.

ijl/s I industrial electronics
||fóp- (antilles) n.V.

Centro Comercial Antilia 1

f Mededeling 1
ONZE TELEFOONNUMMER IS

VERANDERD.
OM U VERDER VAN DIENST TE ZIJN

KUNT U ONS BEREIKEN OP:

wÊO Qiftsjorïïlorn
Kom een keuze maken uit onze grote col-
lectie

GOUDEN SIERADEN
en

HORLOGES
Een prachtig geschenk voor moederdag,
waar ze elke dag plezier van heeft.

<j_ am/terctam /ter» __«
£_^ Curapao " Aruba £\

m^4^\% Wij nemen ook bonnen. #V?V**&
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I // fl.s. zondag hebben uue een
/ / Speciale Feestdag voor Moederf / Speciaal voor Moederdag blijft onze keuken de gehele dag geopend.

| / 9.00 -11.00 uur Ontbijt-Buffet ’. 9.50/ / Kinderen ’. 5.50

’ 11.00-3.00 Drie gangen menu ’.35.00I Kindermenu ’.10.00/ Vanaf 12.00 ook de ala Carte Menu.
7 Van 3.00-6.00 kunt U genietenvan een drankje, hapje en/

or ijsje.

I Overdag van 9a.m. tot 5 p.m. gezelligeachtergrond muziek

rdoor Oti Sprock. >
's Avonds Diner ala Carte van 6.30 tot 11 uur.
Infinity is geopend vanaf 8.00 uur 's avonds.

CE-ü^ fl_U££__ttt Cover chargo f' 7

imi tfWVVfW LJ Reserveringen via:
V^ RECT-WRANT J^Td.;613450



Cabaret Picante weer op planken
ORANJESTAD - Na een

jaar afwezigheid zal 'Studio
'84' op 3, 4 en 5 juni weer op-
voeringen geven van 'Caba-
ret Picante'.

In 'CabaretPicante' worden op
humoristische /satirische wijze

gebeurtenissen in de ge-
meenschap op het podium ge-
bracht. Voorts zal Studio '84 in
september met een resumé ko-
menvan decabarets, die in de af-
gelopen vijfjaar gepresenteerd
werden. Alleopvoeringen zijn in
Cas di Cultura.

AMIGOE

l -.Ai_«m^*^>.j><_i.j>_._.A<i.j>«i_K —"v
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Voor moederdag fsËm? _*jP
een ANTIEK KADO

dat waarde heeft en waarde behoudt.
Komt eens rustig kijken bij
ANTIEK& CURIOSA LOUIS XV

TANKI LEENDERTISBG
(langs degrote weg van Tanki Leendert naar SantaCruz)
ledere dag geopend van: 9.30 -11.30 en

2.30- 4.30
AlsL echt van antiekhoudt,komt bij onsrustig
kijken. U slaagt zeker.

Wij kopen en verkopen antiek.
t—A <\ A r\ A A——/V. (

FOR SALE
VERY LARGE BAGS

OF VENEZUELAN BARBEQUE COAL
a A’Is. 10.00 per bag

FOR SALE
WHITE WASH (Acetylene Residue)

A’Is. 2.50per 5 gallon
LEON BATTERY FACTORY

Bernhardstraat 72/74 - Tel.: 45095

I

_*- -fit .grnrugcre

___________mm_______W\ llp^l WY/* \j_li __. V .——————_——\ mQ ____r _________
———_ x ' ■i.' ____r

____________AA\ __r Br W '^sS ____SP/ T_ïi__'* \ i__ _■_ '_ ______ _■ _B __F ✓"*"--«_ 3M KUT I (_____.' 1 *" ____. in __■ ___r_H P _____! ___r_C y *?______ \ v'^____F t 's^HI iW__i_____i ___r\r**±_ _f.r'-_^H Is / '^ X \ 1 vfl \ ' / :«____l H_RÏÈ WWw

bthths ______?%_%_. >$______!v 5 ï ê____ï_^ P®" _rH __i ________ __b __P_P"^l
■ LH SüpS Pi ij Cv

m _r WtM _■_■ ___________l___k ____^_r Hl -_-_■_____ __r

PATENTA

I BIG & BEAUTIFULI Mozartstraat 8 - Tel.: 22022 1
f Gerist aan alle moeders 1
i een Geslaagde Moederdag J

/^ÉÉÉ^ Beatrix - 50 - Zilverstuk /^gï^\
I ' l ergelegen^eid van de 50ste verjaardag van H.M.Ko- [ f§jjfiß SÉs )V ' / ningin Beatrix is een bijzonder fraai "Beatrix -50 - \||* ®/V PV3'! / Zilverstuk" geslagen in opdracht van MonumentB.V. YWyfeEE^iPy

Specificaties:
4>38,1 mm; gewicht 31,1 gram; zilvergehalte .999 fijn.
Ontworpen in hoog-reliëf door de internationaal werkende Rotterdamse beeldhouwer Willem
Verbon.
Prijs: ’. 95,- inklusief etui, Waarde-Garantie-Polis enCertificaat van echtheid

Bestellingen tegenvooruitbetaling vóór 1 junibij:
Aruba: Caribbean Mint N.V., door storting op bankrekening nr. 30.43.312 bij de

De zaken van De Wit-Stores _^^_^^.
evLn"B

Plaza Bookshop ff l4fffe/flBT_-__) _________Curasao: Boekhandel Salas m_mi^f^/*^ Mm___-__i__-_-_mlÈm_i_i_*mmÊm

\^ WATAPANASTRAAT 1, ORANJESTAD, ARUBA TEL.: 23266,

[ PA MAMA WW*^_____ _l%!*^_______t^ n^hk ! 1 __^H
mmwwe».urn, ao_M mbmw_OHT «moei _T^f^ \____m i '1 _-^_H

B afl. 365" ' "
A FURNITURE STORE NV

SUPER EXTRA SPECIAL
"^OO-01208 JUICEEXTRACTORS AUTOMATIC Fis. 24.50V*

600-00223 BLENDERS, CHROME 3 SPEED Fis. 82.00
650-00061 CAN OPENER W. SHARPENER Fis. 27.50
300-30118 7pcTREEMUGSET Fis. 18.50
300-30120 ICE BUCKET& TUMBLER SET Fis. 18.50
400-06000 ALARM CLOCK KEYWOUND Fis. 12.00
400-08000 ALARM CLOCK DOUBLE BELL Fis. 16.00
200-06204 FRYPANSET3pcs Fis. 16.00
800-13159 BATHROOM SCALE Fis. 15.00
300-30116 THERMO FLASK ILt Fis. 7.00
650-00114 PRESSURE COOKER 2QT4Lt Fis. 43.00
650-00118 PRESSURECOOKER 3 QT7.9 Lt Fis. 58.00
650-06300 Electric Blender 7 speed Fis. 54.50
600-00805 ELECTRIC TEA KETTLE <£ Fis. 30.00
650-06200 ELECTRIC HAND MIXER T^u Fis. 35.00
650-08032 WAFFLEBAKER GRIDDLE Fis. 86.50
300-01203 GLASS SERVING PITCHER <£_ X$ Fis. 10.00
300-73344 THERMALCARAFE JO* *ek Fis. 12.50
300-62254 THERMAL SET 6 pcs <_W^ Fis. 22.00
300-01209 HEATRESISTANT PITCHER ZGu <J\ Fis. 11.00
300-01206 HEAT RES SERVING PITCHER ?<£/%>,_ Fis. 10.00
300-00999 6pcKITCHEN TOOL SET *>* 9o>_* Fis. 8.50
650-0409 X FAN 16" OSCILLATING STAND WSY.... Fis. 85.00
650-00601 FAN 6" DESK Fis. 20.00
160-01386 AM FM STEREO CASSETTE PLAYER Fis. 79.00
120-00707 AM FM RADIO WALKIE TALKIE STYLE Fis. 25.00
120-00528 AM FM PORT. RADIO Fis. 24.50
120-05000 WALKMANAM FM ALL WEATHER Fis. 25.00
110-00526 RADIO AM FM LANTERN & SIREN Fis. 35.00
600-01900 HAIR BLOWER PRO STYLE Fis. 16.50
600-02000 HAIR BLOWER 2000 Fis. 15.50
600-01200 HAIR BLOWER 1200 TRAVEL 110/220 Fis. 17.50
600-00050 CURLING IRON Fis. 6.50

Specials geldigt/m zaterdag 7 mei 1988 P __ÉÊ^Zaterdag 7 mei de gehele dag geopend. > VI8.00-12.00en 2.00-6.00 ■ I

># Tel.: 21381-22958-22959 /§_§//§]§ ~_^7 l/tW I \_TX^^ UU 11 li___wLJ San Nicolas y
-mm___%_tm_WÊ_WÊm-_%mÊ_W__mÊk__-_w Tel.: 45061-45162 fgjr

_S* *^ m^mmwmm^~mmmWÊmwmm*m*mmm^m-m-^-*ml-m*-mmm*-*-***a*mmm_^_^mmmm_^mmmm_^^

X_____u_iz/_m Hl \Ui__\\___\ TAFEL GASFORNUIS WT* ~___ - irf--_
(^Ê^m nf akb-290 54,00 tü GoldStar

H ■■ MICROWAVE OVEN ER-5037 385,00

WhiteWestinghouse
I IJSKAST RG 312T60W 895,00

n___nn in ui iniwir*'**^

* ik, il Êl WASMACHINE 1 gg

ÜGoldStcir /
| KLEUREN TELEVISIE 19" CMR-9080 695,00 I
I KLEUREN TELEVISIE 13' CMX-4200 550,00 \$

ROYAL /— fa A _______ IMPERIALJ FACILITO® £51 mmm
BLENDER MX-IIPN/MX-110PN f I/^^V.)

Cm 79,00 vË|-l & *BLIKOPENER MK-240 -J^^@ .
Can Opener/Knife Abrela oo <./. * «A?e£EJ/Mt
S&wpener^ 62,00

f _►-*. Iffa- GASFORNUIS 375,00

9 1 H."^ M
JUICER MJ-50N

—^ : JÊ\J héÉe"
_sA_HC« 8 MEI ==
"=ÜniCOn MOEDERDAG

_f^ <__ _■ ■! ISü KiHavenstraat 32 Tel: 21445/21145 T zaterdag 7 mei llü \JJ
Fergusonstraat 41 Tel: 23555/33430 zÜn open ■ mrM _/
Tomatenstraat z/n Tel: 23555 vanaf8:00 -16;00 M mfw^^^v. Zeppenfeldstraat 8 Tel: 46016/45635 NON - STOP V \\\\\\\__W\\\w
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AGENDA
ARUBA

KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/'4.00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

betoon: 24333.

!(°or spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
«950 en 22316.

127-743.

Bankrek. nr. 10.815.445 Banco di Caribe.

'p0LITIE:100.

I ALARMCENTRALE: 115.

'OEKERTJES verschijnen op dinsdag en
*idag en kunnen iedere dagtussen 08.00--r^po/14.00-17.00 uur worden opgegeven:
«"halve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
°P maandag en donderdag voor 10.00uurJnnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
"msdag envrijdag) verschijnen.
bioscopen
boulevard theater
'■ÏOASuurlneversangformyfather (18jr);
«.00uur Tracy'sBig Trick (18 jr).
pO.OO uur TheLast Emperor (14jr.).
WE-IN: 20.30+24.00 uur TotalBeauty

i (nachtdienst)
£abaobrug: del Pueblo, tel.: 22154.p«riba brug: San Lucas, tel.: 45119.

DOKTOREN*anjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord, Tankigenden, Paradera en Sta. Cruz: dokter°A.R. Heinze,Kaya Maguey 5, tel.: 24783.
JTps Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
JpkterE. Weststrate,viaCentroMedico San"Kolas, tel.: 48833.Nerarts: dokter Hart, tel.: 27263/24300jhospitaal).

Centro medico carabobo <l.g.
Nth Boulevard, tel.: 21777): de wachtJ^eftdokterA. Rodriguez viaCentroMedico!Carabobo.

; JJNTGELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
""oord: tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:
7-: 28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:J'o2o/48301; SanNicolas; tel.: 45906;Da-
JMa:tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
oor).
voor brandgevallen, ongelukken of
'en of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen, tel.: 115)

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

oftheweek: «Gone toTexas»; 22.30
Larry King show; 23.00 Moneyline;
23.30 Sports tonight; 24.00 Sluiting.

ZATERDAG: 18.00Start here; 18.30
Those amazinganimals; 19.20Science
& Technology; 19.40 Big story; 20.05Telenoticias; 20.30Spotlights onsports;
21.10 CNN international news; 21.40
Estreno: «Stranger in my bed»; 23.15
This week in Japan; 23.30 Sports to-
light; 24.00 Sluiting.

Diversen
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
!|jks geopend van 07.00-20.00 uur;na 20.00
üur informaties via verkeerstoren.

SERVICE CENTER (Oranjestad):
**.00 uurperdaggeopend(alleen geslo-

'6n van zondag 20.00 uur tot maandagmor-
9«n 07.00 uur).

ÖOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
[AAL(teI.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45/18.30-19.30 uur.

WILHELMINA FONDS (tel.:
£4652/22817): informatiecentrum
woensdag geopend van 08.30-12.00 uur -Paardenbaaistraat 8 (boven).

SPORT
(AA-klasse): 20.00 uur Aruba

Center vs Richmond - Elias MansurNpark.
(play-off): 19.00 uur Fer-mi's Boys vs La Fama/ Island Finance;

£'■00 uur Frisian Flag vs Double Seven -'-entro di Barrio Savaneta.

%ota Club ofAruba)
'9.00 uur start 5-km mars ten bate van FE-
£°bij het FEPO-kantoor aan deEngeland-l'r aat waarook de finish zal zijn.

bolas criollas-team)
SJ-00 uur start bij CasibariPink Patio waar
** het eindpunt zal zijn.

?ATERDAGffVERSENHISTORIKO ARUBANO: ope-ningstijden maandagt/mvrijdagvan 09.00-
-= 00/16.00-19.00uur;zaterdagvan 09.00-- I<oouur.

_?ORTZWEMVERENIGING 'ARUBAMARLINS''""nsdag + donderdag): 17.30-18.30uur
f^emlessen - Golden TulipAruba Caribbe-
*» Hotel.
J^terdag): 14.00-16.00uur zwemlessen (£M- A,B, C, D,E en F)voorkinderenen vol-wassenen - POvA-zwembad.

SCHOOLZWEMMEN: iederezaterdagmorgen van 10.30-11.30 uurRemies in de zee voor het Golden Tulip
Caribbean Hotel.

WEB waarschuwt:

Afsluiten waterleiding
gaat per 16 mei beginnen

ORANJESTAD — Het Wa-
ter- en Energiebedrijf (WEB)
zal ingaande 16 mei beginnen
met de afsluiting van water-
meters van verbruikers die
achterstallig zijn.

Dit geldt ook voor de jongste
waterrekening (over de maand
maart 1988) indiendienietop ui-
terlijk 13 mei 1988isbetaald. Dit
dichtdraaien van dekraan door
het WEB geldt voor zowel "ta-
rief-A" (huishoudelijk verbruik)
als "tarief-B" (commercieel ver-
bruik en bouwmeteri. Voor we-

deraansluiting dient men tegen
betalingeen verzoek in te dienen
bij hetWEB, dat niet garandeert
dat wederaansluiting dezelfde
dag nog zal geschieden.

Overeenkomstig de huidige
bepalingen moeten alle
achterstallige waterrekeningen
betaald zijnofer moet een rege-
ling voor zijn getroffen alvorens
wordt overgegaan tot wede-
raansluiting. Een en anderwerd
gisterenbekendgemaakt doorde
directeur van het WEB, ing.
Chenco Yarzagaray.

Minister Bermudez:
maatregelen wegens
toename luchtverkeer
ORANJESTAD — De toe-

nemende stroom toeristen,
die naar Aruba komt en de
daardoor heersende drukte
op de luchthaven maken het
noodzakelijk, dat op korte
termijn voorzieningen wor-
dengetroffen. Aldus minister
van Verkeer en Communica-
tie, mrAngelBermudez.

Twee grote projecten zijn in
studie,ondermeerhetverlengen
van de startbaan en het aanleg-
gen van een taxibaan, voor het
manoeuvreren van de vliegtui-
gen waardoor ook de veiligheid
van de luchthaven bevorderd zal
worden. Een eerste studie heeft
uitgewezen—deplannen zullen
onder meer aan de EG worden
voorgelegd — dat uitbreiding
van de startbaan in zee kan
plaatsvinden.

Op de luchthaven zelf zullen
ondermeer'een electronisch sys-
teemkomen ombetere inlichtin-
gen te geven. Ook komt er een
nieuwebeheerdervanbarenres-
taurant, terwijl'ook het
luchtvaart- equipment dit jaar
geheel gemoderniseerd zal moe-
ten worden.

Verderzaldoorhet toenemend
aantal vliegtuigen, dat Aruba
aandoet, denodige aandachtvan
meer parkeerruimte voor de
vliegtuigen moeten worden be-
steed.Er is een systeem ontwor-
pen waardoor op het platform
meer vliegtuigenkunnen staan.
Ookhetverkeervoor deluchtha-
ven — de borden moeten nog

aangebracht worden — zal aan-
gepast worden aan de eisen van
de tijd.

Volksgezondheid
naar Frank Booi

ORANJESTAD — De Sta-
ten van Aruba behandelen
vandaag hetregerings- voor-
stel om de portefeuille van
Volksgezondheid, die thans
beheerd wordt door minister
Watty Vos, inhandentegeven
van ministers drsFrank Booi.

Dit is een voorstel dat reeds
lang 'ligt' en nueindelijkaanbod
komt. De laatste weken konden
de Staten niet in openbare ver-
gadering bijeen komen in ver-
band met werkzaamheden van
de ministers, wel werden regel-
matig commissie- vergaderin-
gengehouden.

Inmiddels hebben de MEP-
Statenleden zich teruggetrok-
ken uit de commissie die dereg-
lement van orde behandelt. De
nieuwe wetgeving voor een fi-
nancieel centrumheeft tot ophe-
den de Staten niet bereikt. Wat
het verzoek van de MEP betreft
om ministerWatty Vos te inter-
pelleren, heeft deministerreeds
laten horen hiertegen geen
bezwaren te hebben.

De Statenzullen echter hiero-
ver moeten beslissen en onder
meer deregels moeten vaststel-
len omdat dit de eerste maal is
dat een interpellatie zal worden
gehouden.

STATENVERGADERING
De voorzitter van de Staten

had inmiddels de Staten- ver-
gadering, die om vier uur moest
beginnen om ingevolge het
MEP-verzoek te spreken over
"de totstandkomingen degevol-
gen van het 'dismantlement ag-
reementLago', overeengekomen
tussenLago enregering", uitge-
steldtot maandag 16meiom ne-
genuur.

Inkringen van departijen, die
de regering-Eman steunen,
werd de mislukking van de ma-
nifestatie duidelijk gezien als
eenbewijs, dat hetovergrote deel

van de Arubaanse gemeenschap
het beleid van de regering
steunt.

MEP-leider Nelson Oduber
gafgisteravond nog een verkla-
ring uitwaarin de demonstratie
een groot succes werd genoemd.
De MEP-leider stelde in diever-
klaring — die vermoedelijk eer-
derwasopgesteld omdathetaan-
tal deelnemers van zesduizend
met de pen was ingevuld — dat
het Arubaanse volk op overdui-
delijke wijze aan de regering-
Eman getoond heeft,dathetvolk
niet akkoord gaat datgeregeerd
wordt met28 procent en dat vier
onafhankelijken deregering in
levenhouden.

Verwacht wordt, dat de MEP
de gehele manifestatie zal eva-
lueren en dat onder meer ver-
sterking van de leiding van de
partij ter sprake zal komen, al-

dus blijkt de Amigoe uit com-
mentaar van actieve MEP-
leden.

NEL ODUBER: SUCCES MET 6000 MAN
Politie schat aantal democratie-betogers op achthonderd

MEP-mars is mislukking
ORANJESTAD — De wekenlange aangekondigde

manifestatievan de MEP omin een laatstepoging de de-
mocratie op Aruba te herstellen, is op een mislukking
uitgelopen. Ter hoogte van de Julianaschool — halver-
wege de route naar de Raad van Ministers — werden
dooreigen waarneming ruim achthonderd deelnemersgeteld. Een telling dieook overeenkwam met die van de
politie. Zowel oud-gedeputeerde Daniel Leo, die de
laatste tijd weer erg actief in de politiek is, als MEP-
leider Nelson Oduberoverdreven hetaantaldeelnemers
en wisten door de microfoon te vertellen, dat er zeker
zevenduizend deelnemers waren. De demonstratie ein-
digde een halfuur voor de vastgestelde tijd en had een
rustig en ordelijk verloop.

Metvele pamfletten en oproe-
pen vanuit een rijdende auto
door alle districten van Aruba
had de MEP de afgelopen dagen
een beroep op de Arubaanse ge-
meenschap gedaan om tegen de
regering-Eman te komen de-
monstreren. In een laatste red-
dingspoging wilde de MEP een
einde maken aan de wijze waar-
op de democratie geweld werd
aangedaan, omdat slechts met
28procent wordtgeregeerd.

De reactie van de Arubaanse
gemeenschap — die dagelijks
met eigen ogen de vooruitgang
en het herstel van Aruba kan
zien—waszeer pover. De groot-
ste politieke partij van Aruba,
die eind 1985 ruim dertiendui-
zend stemmen behaalde, zag
geenkans om deverwachte men-
senmassa op debeen te brengen.
Bij de demonstranten liep ook
nog een handjevol minder be-
kende vakbondsleiders mee.

Voor het Bestuurskantoor
hield MEP-leider Nelson Odu-

ber eentoespraak en laseenbrief'
aan deregering voor waarin om
nieuweverkiezingen werden ge-
vraagd. Hij liet de brief dooreen
jongemannaar deRaad van Mi-
nistersbrengen, dochdezekwam
vooreen gesloten deuromdathet
overheidspersoneel reeds om
halfvijfnaar huis gaat.

Ook UEA-voorzitter, Didi
Wernet, hield een toespraak. De
toespraken brachten niet
nieuws naarvoren. Allemaal za-
ken, zoals 'HennyEman bai kas
bèk', Regering van 28 procent,
Regering van een familie of'gru-
pito', Derijken wordenrijker en
dearmenvan deMEParmerenz.

Naafloop ginghetgeheel orde-
lijk uiteenen kon men duidelijk
in MEP-kringen de teleurstel-
ling merken van het mislukken
van deze "massale" manifesta-
tie, zoals deze steeds was aange-
kondigd.

ARUBAANS COMMENTAAR

Niet op straat
OOK DE GROOTSTE politieke partij van Aruba heeft

gistermiddag ondervonden—evenals kortgeleden deover-
heidsvakbonden—dat debevolkingnietmeerzo snelwarm
loopt voor demonstraties of manifestaties. Zeker niet als
daarvoor geen goedereden bestaat. Wat ditbetreft weet de
bevolking nu zelf goed genoeg wat er gaande is en hoe zij
daarop moetreageren.

Voor de MEP was de ervaring gisteren ongetwijfeld
een bijzonder bittere pil, die niet alleen geslikt moet wor-
den, maar dievooral hetbesefzalmoetenwekken, datopde
eerste plaats ineigenkring moetworden nagegaanwaarom
zo weinig mensen hebben deelgenomen aan dezemanifes-
tatie, terwijl dezepolitiekepartij in hetverleden aanmerke-
lijkmeermensen op de been wist te brengen.

Omin depercentage-sfeervan deMEP teblijven—zij
slaat deregering steedsweermet eenminderheid van nege-
nentwintig procent aan — nauwelyks zes procent van de
MEP-kiezers in 1985 ennauwelijks twee procentvan het to-
taal aantal kiezers in datjaar,kwam gisteren opdraven, dat
moet voor de leidingvan departij toch een duidelijk teken
aan dewandzijn. Men zal in eigen kring moeten nagaanwat
ergaande is.Ligt hetaan desteedsweer terugkerendenega-
tievekritiek, terwijl iedereen meteigen ogen kan zien, dat
Aruba op de weg naar herstel is? Ook metkritiek kan men
regeren, maar danmoet het welopbouwende kritiek zijn.

Met deze demonstratie ging de MEP gevaarlijk de
richting van deanarchieop. Terwij Imen stelde de democra-
tie te willen herstellen. Zon proces moet niet op straat
plaats vinden, dat moet in de Statenzaal gebeuren. De
bezwarenvan de MEP, datderegering infeite doorvier onaf-
hankelijken op debeen wordt gehouden, zijnbegrijpelijk.
Maar dat is toch niet de eerste keer. Heeft de MEP zich daar
destij dsookniet schuldigaangemaakt? Overigensheeft de
MEP aan deze situatie meegewerkt. Immers: toen de Aru-
baanse Staatsregeling werd gemaakt, is ook uitvoerig ge-
sproken over het Statenzetel- eigendom. Alle partijen —ookdeMEP—waren het met dehuidige stellingen eens, dateen Statenzetel aan een persoon toebehoort. Tot tweemaaltoe heeftrecentelijk eenrechterlijk vonnis ditnog eens be-vestigd.

Als de MEP werkelijk hieraan een einde wil maken,
dan moet departij in deStaten zijn en daarmetvoorstellen
indierichting komen. Dit kan men op straat nietbereiken.

De MEP, diezelf wel aanvoelde uit peilingen dat van
een massale demonstratie geen sprake zou zijn, begon
tevorenreeds met het uitzoeken van een zondebokvoor dit
verwachte falen. De pers werd in eenpamflet als deschuldi-
ge aangewezen, omdat die deregering-Eman door dik en
dun —en onderdruk—zou steunen. Vermoedelijk vergeet
deMEPdaarbij, datdepersopdebres staatvoor debelangen
van Aruba: "Als het Aruba goed gaat, gaat het ons allen
goed". Vooral TeleAruba kreeg een veeg uit depan met de
opmerking, dat het station toch onder regeringstoezicht
staat. De MEPvergatvoor hetgemakmaar, dattien jaarlang
de MEP iedere avond de televisie 'misbruikte', zo erg zelfs
datvelen nieteens meer naar TeleAruba keken.

Neen, steek de hand in eigen boezem en begin met
positieve kritiek te leveren. Daarvan is Aruba gediend. De
persoonlijkeaanvallen, het herhaalde gezeuroverdezelfde
zaken, hangt eeniederreeds langde keel uit. Dat is gister-
middagoverduidelijk gebleken.

Opfriscursus voor
KBA-scheidsrechters

SANTA CRUZ — In ver-
band met de opening van de
competitie op 29 mei organi-
seedrt deKorfbal Bond Aru-
ba (KBA) eenopfrissings-cur-
sus voor alle korfbal-
scheidsrechters.
De cursuszal onder leidingstaan
van de internationale
scheidsrechter Tommy Croes.
De cursusdagen zijn 9,10,16 en
17 mei van half acht tot negen
uur's avonds in het SintAntoni-
us College in Santa Cruz.

Hoofdprijs Lotto
ORANJESTAD — On-

dankshet feit, datTeleAruba
gisteravond wegens een zen-
derstoring niet in de lucht
was,vondtochonder toezicht
van een vertegenwoordiger
van hetland deLottotrekking
plaats.

De vier winnende nummers
waren 2-4-11-19 met als joker5.
De eerste prijs van twintigmille
bleef indepot. De tweedeprijs—
drie van de getrokken nummers
plus joker 5 — van 3.338,35 flo-
rin werd door twee personen ge-
wonnen,terwijl de derdeprijs —drie nummers goed — door 46
personen werd gewonnen die ie-
der 54,45 florin kunnen in-
casseren.

Volgende week blijft deeerste
prijs twintigmille,omdat deLot-
to voor iedere trekking ten-
minste twintig mille als eerste
prijs garandeert. Met het inge-
bleven geldvan dezeweekzal dit
volgende weekweer twintig mil-
le — het garantiebedrag—zijn.

ORANJESTAD — Filmliga
Aruba vertoont zondag 15 mei
'Killer ofSheep. Dit is een film
over arme mensen in Los Ange-
les. De aanvang is half negen
's avonds in Cas diCultura.

ORANJESTAD — Centro di
Barrio y DeporteDakota organi-
seert zondag een Moederdagvie-
ring van één uur 's middags tot
zeven uur 's avonds met zang,
muziek, voordrachten en een
wals- danswedstrijd. Tijdens de
viering zal ook een Moder van
het Jaarworden gekozen.

Vrijdag 6 mei 1988

zijn morgen
VJ;^ degehele dag
<£-3§. geopendvoor
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ELRAD CARIBE NV -Schottegatweg West 117 A
Curacao
Tel. 86333 tlx. 3453

Distributor for the Netherlands Antilles and Aruba

AST PREMIUM COMPUTERPRODUCTS
80386 20 Mhz computers
8028610Mhz computers
8028610 Mhz workstations
Turbolaser printer _f_\_\mm%m*

Turbo scanner MM R€S€ftßOl INfEnhancement Boards mWm "»*»«« INC.

EMERSON UPSPRODUCTS
Uninterruptable Power Supplies
200 Watts -400 KVA hbikiUIISHSCIIU
if/6

220/380 volts |5{Sorter Power
ROLAND DG PLOTTERS

High resolution fiS^^Tsf,lll*TffllTi__'_
High performance I __\S\ \»\%\m HMUÜI
Flat Bed Plotters

QUA TECH INTERFACE BOARDS
Analog Digital Converters
Digital Analog Converters illTiming I/OBoards \"/
Digital I/OBoards

Dealer inquirieswelcome forAruba.

Wega diNumber
Aruba

TREMTARIA
DRUGSTORE

Dakota Shopping Paradise
Tel.: 22450

Drogisterij
Cosmetica - Parfum - Cologne -
Artikelen voor-Babies-School -
Kado - Naaien -Haar, etc.
BORDENS ICE CREAM

Bekijk orr ; wekelijksespecials
meter *4kope prijzen.
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ENTERTAINMENT I
1 2 bondag: Prettige Moederdag jFT'J desavonds: Moederdagprog-]
[ o&S**«i. met Daddy Brokke _re Tony
I tdub Sherman. "<
I iTfc ar^aSKanW_\W RESORT & CASINO, V3T/FANDANGON.GHTCLUB
' proudly presents:
/_ i....■, beorge WlllemS and

f Cijnthia Scott
1 Ace. by our swinging House-
' band Ferrari.

daily curtain time 10.30 p.m.
except Mondays

Club openfrom 9:00p.m. till 2.00a.m.
Cover charge show-time $7.50 min 2 drinks per person

For reservationsplease call 33555

I S^rï")rs! 1
Unatüuri,,k <l?*s£F?ï?JPw.«,_*

fAFIAMÉNTOI, * „ „ T_Zondag zijn wij gesloten
en zondag van 11.00t0t11.00uut,n

)ÈÊÈ" * ____
i,"rT^'"""J?ffT"?fi_3|_

' '""VOOT Special* Moederdag
LlinCh BODinner.I

i Gezellige sfeer, goede service
vindt U in fRESTAURANT Wij verwachten U met Moeder JP\£Y/0 voor een geslaagd*Moederdag. T

€Jm_m^S_mm. Telefoon 22977 of 27833. {

!j^J Moederdag viert Ujn: r
fcAj^^Jß^JßestaurantWarungDjawa,W^|{Pi Boerhaavestraat 4

Bur aWfourorrt Tel.:33928,
I "OPEN BUFFET"

1.00t/m 6.00p.m.’Is. 25.- p/pmcl.één drankencover charge.Reser-,veringen:Tel.: 33928. I'

i The Old Open Monday/Saturday J

' CunUCuHmi .P 8ar:5.00-6.00 ?v^mmcu xiouse Happy Hours ! 50r RES TAU RANT Restaurant:6.oo L
7^ International cuisine and> ywJS^C-^^^ït*^ FRESH Fish with Funchi

' f^^ljW^feliii^ andpB"l**

i edélmÈp^^ Palmbeach 150_

\ BOULEVARD THÏËATRE\ TODAY at TODAY at 1X. 8:45 XL 8:00 |
I NFVFR 9ANG _r^ -WINNER- :]

FOR MY B£srS_ufi£ (w J.FATHER Hp^ ]
drama -18 yrs. \ Tj»T^ 1

TODAY at -jpjjr , V
■^—^|L^ IASIEMQER®M
M fl_P^^l drama — 14yrs. T

sex movie—lB yrs. .„ ._.___ J All Ages

****#*******♦ j,
TOTAL BEAUTY JAction - Comedy 18 yrs. ********#*### *

5

■uiJiiiJiJ ulttlag
I Trekking Lotto

yj"j 5m_1988
winnende
nummert:ra_t^ 2

Marlboro ü
"Joker: 5
Eerste prijs:

20.000florin geen winnaar
Tweede prijs:

drienummers met Joker5
3338.35twee winnaars

Derde prijs:
46 winnaars ieder54.45

Volgende week eerste prijs:
20.000florin

Met complimentenvan:
Superior TobaccoCo.



Voor Bridgefestival op
Aruba veel belangstelling

ORANJESTAD—Voor het
American and Caribbean
bridgefestival, dat op 20 mci
zal duren, bestaat grote be-
langstelling.

De voorzitter van het comité,
Bob Lopez Henriquez, kan zich
nietactiefmet deorganisatiebe-
moeien, omdat hij reeds een
week in het ziekenhuis ligt. In-
middels is echter Henny
Dorsman uit Virginianaar Aru-
ba gekomen. De oüd-directeur
van de Maarten Luther
Kingschool, dievier jaargeleden
uit Aruba vertrok, heeft echter
denodige ervaringmet dit soort
wedstrijden, waarvanhij in 1977
op Aruba ook wedstrijdleider
was.

Dorsman vertelde gistermid-
dag de Amigoe, dat in America-
na Hotel reeds 110kamers zijn
gereserveerd. Tot op heden heb-
ben 230 personen ingeschreven

en verwacht wordt, dat dit aan-
tal zal toenemen.

Opmerkelijk is ditmaal de be-
langstelling uit de Verenigde
Staten alsmede de Bahamas en
Antigua, waaruit welblijkt, dat
ook in de bridgewereld Aruba
eentrekpleister is geworden.Ge-
zienhet enthousiasme, dataller-
wege bestaat, ligt het in de be-
doeling om jaarlijks een bridge-
festival op Aruba te gaan orga-
niseren.

I DUTCH VILLAGE $» A \ LUXURY APARTMENTS »

J iè Dutch Village I
107 is growing 1

and we are increasing our sales Staff. 8$
| Ifyou arethe kind ofperson who feels at home among people f| and likes to havefun while earning an above average income, 1« then you might be the person weare looking for. $
$ If the above description fits you call us at the Dutch Village, ; S» 32300 for an appointment. Please askfor Chelo or Gio. M
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TO A MOTHERS SPECIAL FASHION SHOW. ]

~1l /rf ,
A ARUBA

Vfj f^JY\J2QOUj- NASSAUSTRAAT 59

SATURDAYMAY 071988
FROM 3:30 -6:00

WITH NEW CLOTHING COLLECTION BY
BLEYLE- DANIEL D, AND MANY OTHERS.
AND OUR PERFUME AND GIFTDEPARTMENT
HAS SPECIALSAND GIFTFORALL THE MOTHERS.

JOIN US. BE OUR GUEST!
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TWEEDE RONDE AFGEWERKT IN JEUGD BASEBALL-COMPETITIE

Ennia Caribe boekt eerste seizoen-zege

Topduel tussen Fria en Pinocchio
(11-9) ontsierd door te veel fouten

WILLEMSTAD — In de jeugd baseball- competitie van de
Little League heeft in deSeniorLeague- afdeling EnniaCaribe
de hatelijke nul in de standkunnen wegwerken.De verzeke-
rings-ploeg kon na het tiende duel in de competitie het veld
eindelijkals winnaarverlaten. Libby's werd meteenprachtige
H-2 zege verslagen.

Er werd zowel in deLittle als in de SeniorLeague een shut-
outzege geboekt. Hiervan is de 16-0zege van Libby's op zwak-
ke broeder Aegon de grootste en mooiste. Tegenover de 7-0
shot-outvanZwitsal opMalta Amstel, waarbij 1 veldfoutwerd
gemaakten de tegenstander toch nog drie keer een hit sloeg,
had dewinstvan Libby's via eenfoutloos gespeelde partij met
slechts éénhonkslagvoor detegenstanderveel meer glans.Zo-
Wel Dyron Puriel als GregoryRafaela, beiden Little League-
spelers, sloegeneen homerun.

In beide divisies werden vijf
Wedstrijden gespeeld, waardoor
nu detweederonde achter derug
's. Alle ploegen hebben nu tien
duels gespeeld. Twee duels in de
Little League trokken vooral de
aandacht.Dat was in deLiga Pa-
riba het topduel tussen Fria en
Pinocchio, datdoorFria werd ge-
Wonnen (11-9) en de prachtige
shut-outvan Libby's (16-0)tegen
Aegon.

LITTLE LEAGUE
In deLiga Pariba werdhet top-

duel tussen leiderFria en het op
de tweede plaats staande Pi-
nocchio ontsierd door erg veel
fouten, twee topploegen niet
Waardig. Samen maakten de te-
ams.tienveldfouten, waarvan de
winnaar, Fria(ll-9),ervier voor
rijn rekening nam. Wilfred Rei-
üeta werd winnende werper. Hij
öoest echterPinocchio acht hits
toestaan, waarvan Andrew Jo-
öes er in drie slagbeurten drie
achter zijn naam liet schrijven.
Verliezende werper JulesVeeris
stond Gregory Rafaela een ho-merun toe.

De tweede homerun die in het
afgelopen weekeinde was te be-
donderen,viel inhetduel tussen
Amalie en Coca Cola(14-5). Ver-
liezende werper Dayron Puriel
lam persoonlijk wraak door te-
genstanderRoderick Eustatius
op een homerun te 'trakteren.
Ook in dit duel werden erg veel
fouten gemaakt. Coca Cola vijf
«n Amalie drie.De 14-5zege van
Amfclie hield de achterstand op
leiofer Marchena Hardware op
twee partijen.

Hoe C.W.P.aan zijn tweede
overwinning is gekomen, is, kij-
kend naar decijfers, een duistere
zaak. De winnende ploeg greep
tegen FortNassau maarliefstze-

ven keer mis, de tegenstander
slechts twee keer. C.W.P. sloeg
slechts tweehitsdie goedgenoeg
blekenvoor maarliefst achtpun-
ten. Fort Nassau scoorde op de
zevenfouten van C.W.P. en vier
honkslagen slechts vijf runs.
Een pech-dag dus voor de ploeg
van verliezende werper Remy
Daal.Kenneth Winklaar was de
winnende werper.

WRAAK
Een daglaterwerd het duelPi-

nocchio - C.W.P. gespeeld in het
Little League Ballpark te Suffi-
sant. Pinocchio nam wraak voor
de geleden nederlaag van een
dagervoor en versloeg C.W.P.
met 6-1. Winnende werper
Dwight Servaniewas samen met
Rashit Jacobs tevens de beste
slagman van de ploeg. Samen
sloegen ze vier van de vijf hits
voor Pinocchio binnen. De ene
hit van C.W.P. werd geslagen
doorHardiso Floranus.

De wedstrijd tussenLibby's en
Aegon, waarbij Libby's-werper
Ayron Maduro door de ene
honkslag van Irvin Adelina een
perfect-game miste als winnen-
de werper, werd een 10-0 shut-
out voor Libby's. Extra glans
kreeg de overwinning door het
foutloze spelvanLibby's, tegeno-
ver devijfveldfoutenvan Aegon.
Van de in totaal 12 honkslagen
namen Curby Brunken en Gio-
vanni Sambo er ieder drie voor
hunrekening. Richardson Sole-
anokreeg het verlies achterzijn
naam geschreven.

SENIOR LEAGUE
MueblesKennedy heeft in het

weekeindeweergoedezaken ge-
daan.Beide wedstrijden werden
gewonnen. Op Koninginnedag
werd Kodak met 9-2 verslagen
en een dag later moest ook Pet

Care hethoofdbuigen voor delei-
der in deLiga Pariba.

In het duel tegen Kodak wer-
dendenegenhitsvan demeubel-
ploeg in evenzovele runs omge-
zet. De drieveldfoutenvan Mue-
bles Kennedy zijn een koploper
eigenlijk nietwaardig. Winnen-
de werper Luigi Virginia moest
Kodak toch nog vijf honkslagen
toestaan. Ook Kodak greep drie
keer mis.

Hettweede duel, tegenPet Ca-
re (6-2), werd een pitchersduel
dat helaas ook werd ontsierd
door te veel misgrijpen in het
veld. Beide werpers, Sepherino
Adriana (M.K.) en Regston Ra-
mos (P.C..) stonden de slagmen-
sen slechts vier hits toe. De vijf
fouten achter werperRamos de-
den debalans uiteindelijk in het
voordeel van Meubles Kennedy
doorslaan.

Ennia Caribe boekte op 1 mei
zijn eerste competitie-zege van
dit seizoen. Het heeft daar tien
wedstrijden voor nodig gehad.
Melfried Comenencia mag zich
nu de enige Ennia-werper met
een overwinning achter zijp
naam noemen. Hij stond Libby's
slechts twee honkslagentoe. En
ook de fouten van zijn ploeg wa-
ren zeer goed te noemen gezien
devorige negen (verloren) duels:
2. Ook aanvallend was Melfried
Comenencia op dreef. Van devijf
Ennia-hits kwamen er twee van
zijn slaghout. Ramiso Balentina
kreeghetverlies op zijn naam.

Slechts in het topduel tussen
Fria en Pinocchio vielen even
veel fouten als inhet duel tussen
MasProductions en PetCare: 10.
Maar in ditduel waren er echter
meer fouten te noteren dan
honkslagen. Winnende werper
Heinrich Gressman stond vier
hits toe en zag zijn verdediging
viermaal misgrijpen. Cezan Ra-
faela verloor hetduel (2-5).

MaltaAmstel moestin deLiga
Pabao-leider ook zijn meerdere
erkennen. Onder aanvoering
van werper Orlando Eduarda
boekte Zwitsal zijn tiende over-
winning(7-0 shut-out). Eenkeer
greep de Zwitsal-ploegmis. Mal-
ta Amstel liet verdedigend Hu-
bert van hetKxuis vierkeer in de
steek.

STANDEN
De stand na twee volledige

competitieronden is in beide di-
visies als volgt:

Laatste competitiedag in eredivisie
Strijd in degradatie-zone in
jarenniet zo spannend geweest

DEN HAAG—De strijd om
«et ontlopen van degradatie
laar de eerste divisie, die in
de Nederlandse eredivisie
Binds jaren nietmeer zo span-
nend is geweest, krijgt ko-
kende zondag op de laatste
speeldagzijnontknoping. Na-
dat het doek al eerderwas ge-
tallen voor FC Den Haag en
ÖS '79, ziet het ernaar uit dat
"}et derde slachtoffer Roda
"C danwel AZ zal worden.

Mochten beide ploegen win-
den dan achterhalen ze mogelij-
kerwijs nog PEC Zwolle of Vo-rendam. Deze clubsspelenechtertegenelkaarinZwolle en hebben
?an een gelijkspel voldoende. In
Nederland is de laatste dagenveel gespeculeerd over een zoge-
naamd heren-akkoord tussen de
Moegen ineen wedstrijd, diedanJJ1een gelijkspel zou moetenein-digen.

Voorlopig mag echter worden
Aangenomen dat AZ het kind

de rekening dreigt te wor-
?.en. De Alkmaarders spelen we-
kwaar thuis tegen hetreeds ge-
degradeerdeFCDen Haag, maar
2lJn zelfs bij winst afhankelijk
jïanhet resultaat van Roda JC.
UeLimburgers staan in punten
jfclijkmetAZ, maar hebben een
beter doelsaldo. Roda, dat vol-
lende weekdonderdag debeker-jj^aletegen landskampioen
"'SV speelt en daardoor zeker is
an Europees voetbal, ontvangt

J1het eigen stadion Kaalheide
* C Utrecht. Voor de Utrechters?aater, afgezienvan eenminie-re kans op de laatste periodeti-
*'> weinig meer ophetspel.

De voornaamste gegadigde
I°or de laatste periodetitel isFC
roningen, datenigszins uit het'J*! is geklommen na lange tijd

degradatie- kandi-jpatte zijn geweest. De Gronin-prs spelen thuis tegenAjax, dat
11 gedachte ongetwijfeld bezig

ial zijn met de Europa Cup ll-
[inale tegen XV Mechelen. De~.uisclub heeft aan een ge-
ykspel voldoende zich voor de°a-competitie te plaatsen. Bij

verlies is deploeguithetnoorden
van het land nog te achterhalen
doorVolendam.

Wie de andere deelnemersaan
dena-comnpetitie in de eredivi-
siezullenzijn, isafhankelijk van
deuitslagAjax -Mechelen. Wint
Ajax, dan mag het volgend sei-
zoen alstitelverdedigeropnieuw
aan dit toernooi deelnemen. In
datgevalplaatst denummer drie
van de competitie, FC Twente,
zich rechtstreeks voor het toer-
nooi van deUefa-beker. Verliest
Ajax, dankomt het volgend sei-
zoen uit inhetEuropese toernooi
om de Uefa-beker (EC III) en
speelt FC Twentena-competitie.

In de eerste divisie staan nog

drie speeldagen op hetprogram-
ma.RKC isreeds gepromoveerd
en Veendam is de meest serieuze
kandidaat om als tweede de
sprong naar het hoogste niveau
te maken. De ploeg, dievorig sei-
zoen na een jaareredivisie weer
degradeerde, staat drie punten
voor op de nummer drie, het de
laatste weken totaal uit vorm
zijnde MW. In dat geval zullen
normaal gesproken, De
Graafschap, Vitesse en de win-
naar van de laatste periode
(Telstar. RBC en Excelsior zijn
de kandidaten) deelnemen aan
de na-competitie, waarvan de
winnaareveneens naar deeredi
visiepromoveert.

SPORTAGENDA
MALTA AMSTEL

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

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 1700- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur tot na 02.00 uur;zondagvanaf
13.00uur.

SCHAAKVERENIGING CURAQAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaklesen -trainingvoor dejeugdvanaf7
tot 23 jaar.

DAMMEN
Curacaose Dambond)
15.00-17.00uur 'simultaan'- wedstrijden-St
Willebrord College (naast de HeiligeFami-
lie- kerk).

VOETBAL
(Federashon FutbölKörsou)
18.30 uur (eerste divisie) Hubentut Körsou
vs Canisius Boys;
20.30uur(eredivisie) Undebavs CentroDo-
minguito -Sentro DeportivoKörsou.
BRIDGEN
('Corsow')
20.00 v' icrtzetting clubcompetitie -Scherp- heuvel.

BOKSEN
(Big BoxingPromotions)
20.00 uur bokswedstrijden - Coney Island
SquareGarden.
(Sta MariaBoxingClub)
20.00 uur int. amateurwedstrijden - Cinde-
rella MagicKingdom (Cinelandia-gebouw).

ATLETIEK
(Road Runners Club Körsou)
18.00-20.00 uur inschrijving voor de 10-km
Citco-loop- ClubhuisRRCK (achter Trupial
Inn).

ZATERDAG
ATLETIEK
(Road Runners Club Körsou)
09.00-12.00 uur inschrijving voorde 10-km
Citco-loop -ClubhuisRRCK (achterTrupial
Inn).
(Curacaosche AtletiekBond)
14.30-17.00 uur baanwedstrijden - Suffi-
santstadion.

BRIDGEN
('Baranca')
09.00 uur aanvang open marathon - Prin-
cessBeach Hotel.

SCHIETEN
(Schietbond NederlandseAntillen)
10.00 uur diploma- uitreiking schietinstruc-
teursKoninklijke NederlandseSchutters As-
sociatie - MeetingRoom, Rust & Burgh.

BASEBALL
(Little League)
10.00uur Hertz vs ABN;
12:00uur Eagonvs Marchena;
14.00uur Fria vs Fort Nassau;
16.00 uur Cindu vs Amatie - Curagao Little
League Ballparkte Sutfisant.
(Senior League)
10.00 uur Mas Productionsvs Kodak;
12.00uur Libby's vs Zwitsal;
14.00 uur ABNvs Pet Care;
16.00 uur Ennia vs Marchena - Don Nicho
Hurtado Ballpark (naast HolidayBeach).

HONKSLAGEN
StarterRigobert Schotborgh

van GK Stars slaagde er niet in
de eerste inning af te sluiten.
Cats, dat in zijn voorgaande
optreden tegen Sta Maria Pira-
tes aan slagook ergop dreefwas
geweest, liep ineen mumvan tijd
uit tot 5-0 dankzij honkslagen
van Hensley Chacuto, Elton de
Castro en Nato Anasagasti en
een homerun vanplayer- mana-
ger Antonio Keller. Keller
zorgdemet deze slag(zijn tweede
van het seizoen) voor drie pun-
ten. In de tweede slagbeurt was
het eveneens goed raak. Met
SharlonMedina, die Schotborgh
in deeerste had vervangen, had
Cats evenmin pardon.

Men produceerde vierpunten
op honkslagen van Myron Wij-
man, Efrain Simmons (beiden
goed voor tweehonkslagen) en
van SwendleyKleinmoedig. Me-
dina werd op zijn beurt vervan-
gen door Presentation, die de
partij verder uitwierp.Dat bete-
kende echter niet dat Cats zijn
produktie had gestaakt. Men
bouwde devoorsprong in de der-

de verder uit tot 11-0 (honksla-
gen van MyronWijman en Nato
Anasagasti), maakte er 12-0van
in de vierde op een vrije loop en
twee 'rollers' in het binnenveld
en bepaalde in dezesde middels
een tweerun homerun van My-
ron Wijman de eindstand op 14-
-0.

Little League:
Liga Pariba

Fria 100
Pinocchio 7 3
A.B.N. 5 5
Fort Nassau 4 6
Hertz 2 8
C.W.P. 2 8

Liga Pabao
Marchena Hardware 10-0
Amalie 8 2
Libby's 64
Coca Cola 3 7
Cindu 3 7
Aegon 0 10

Senior League:
Liga Pariba

Muebles Kennedy 91
A.B.N. 7 3
MasProduction 6 4
Kodak 5 5
PetCare 3 7
Kodela 010

Liga Pabao
Zwitsal 10 0
Marchena Hardware 8 2
Malta Amstel 6 4
Libby's 3 7
Cindu 2 8
Ennia Caribe 19

Te hoge eisen

Frans van Rooy
weg bij Antwerp

ANTWERPEN — Frans
van Rooy gaat op zoek naar
een andere werkgever.

De middenvelder is er niet
in geslaagd met zijn huidige
club FC Antwerp tot over-
eenstemming te komen over
een nieuwe verbintenis. De
Belgische eersteklasser, die
Van Rooy gedurende dit sei-
zoen voor 2,2 miljoen gulden
overnam van PSV, gaat niet
in op de financiële eisen van
deBrabander.

"Ik heb zes keer met de clu-
bleidingom de tafel gezeten,
maar mijn eisen zijn schijn-
baar te hoog. Wat mij betreft
komt er geen nieuw gesprek.
Ik ganuverder kijken", aldus
de middenvelder, wiensvoor-
keur voorlopig naar Frank-
rijk uitgaat.

"Ik heb onlangs met een
Franse eerste divisieclub ge-
sproken, maar de zaak opge-
houdenom deonderhandelin-
gen metFC Antwerp voort te
zetten. Ik hoor wel van mijn
zaakwaarnemer Ger Lagen-
dijk ofde interesse nog steeds
serieus is. Ik weet niet wat
Antwerp voor me vraagt,
maar dat zal in ieder geval
meer zijn, dan de 2,2 miljoen
gulden die de club aan PSV
betaalde", verklaarde de oud-
PSV-er.

Britse regering geeft geen garantie

Engelse clubs nog ver
weg van Europees voetbal

LONDEN—De Britserege-
ring zal, vrijwel zeker, niet
kunnen voldoen aan de ver-
langens van de Europese
voetbalunie, die deterugkeer
van deEngelse clubsin deEu-
ropese bekertoernooien
mogelijk moetmaken.

Ruim een week voor het ge-
sprek van Uefa-voorzitter Jac-
quesGeorges metvertegenwoor-
digersvan de Britseregering en
de Engelse voetbal- organisa-

ties, zeieen woordvoerdervan de
regering datnognietgesteldkan
worden dat de strijd tegen het
voetbalvandalisme is gewon-
nen. De Uefa eiste de garantie
dat de Britseregering zowel zijn
toestemmingzou geven voor, als
de verantwoordelijkheid zou
dragen bij de terugkeer van de
Engelse clubs in Europa.

Donderdag stelde de
woordvoerder van de minister
van Sportzaken, Colin Moyni-
han, dat de rapportage over de
aanpak van het voetbalvanda-
lisme pasvoltooid zou worden na
het toernooi om het Europees
kampioenschap in West-
Duitsland. Moynihan zal in het
gesprekmetGeorges op zaterdag
14 mei alle informatie verstrek-
ken waarover hij beschikt. Op
bepaalde punten is sprake van
flinke vooruitgang. Op andere is
dewinst beperkt.

De minister belast met
Sportzaken meldde dat, ondanks
de grote vooruitgang die is ge-
boekt, deregering niet tevreden
is. "Een aantal clubs heeft alhet
mogelijke gedaan en het doeldat
ons voor ogen stond, bereikt. Er
zijner echter ook waar de verbe-
teringen uiterst langzaam
gaan."

Uefavoorzitter Georges, diede
gedachte deEngelse clubs terug
te latenkeren, koppelde aan de
instemming van de Britse rege-
ring, blijft bijzijn standpunt. "In-
dien de Britse regering niet
achter deterugkeer staat, is het
voor dehand liggend dat de lan-
den waar Engelse ploegen zou-
den moeten spelen, het onaan-
vaardbaar uitspreken."

Baseball-zege van 14 tegen nul

Wild Cats vermorzelen
Groot Kwartier Stars
WILLEMSTAD —Evenals

StaMariaPirates/Wallé Con-
struction afgelopen dinsdag
tegen Blue Hawks/Ray-0-
Vac haalde Wild Cats/Banco
diCaribe gisteravond eenbij-
zonder hoog rendement in
zijn ontmoeting met Groot
Kwartier Stars/CPS-AGT.
Cats, meteen uitstekend wer-
pend Marlon Noor op deheu-
vel, liet de Groot Kwartier-
ploeg, die alsenigeploeg nog
geen overwinning heeft we-
ten te behaieh in de competi-
tie, met de scorevan 14-0vol-
komenkansloos.

De strijd werd na zeven in-
ningsgestaakt, maarwas infeite
al in de eerste inning beslecht
toen Cats bijzonder agressiefuit
de startblokken ging met een
rally van liefst 5 punten. Het
bleef daar niet bij. Na drie in-
nings alshad Catshetreglemen-
tair vereiste verschil in punten
bereikt om een knock-out over-
winningtekunnen forceren.

Het enige wat de ploeg nog te
doen stond, was hetverschil tot
de zevende inning te behouden.
Niet alleen slaagde Cats door
kundig werpen van Noord en
foutloos veldwerk de vereiste
voorsprong te handhaven, maar
deze werd zelfs verderverruimd
met nogeens vier punten.

EINDCIJFERS
De eindcijfers luidenalsvolgt:

14-14-0 voor Cats en 0-1-4 voor
GKStars.Deenigehonkslagvan
GK Stars kwam van het slag-
hout van Edward Cannister.
Cannister en Lyndon Lourens
(in de derde inning) waren trou-

wens de enige twee lopers diehet
tweede honk wisten te bereiken.
Verder dan datkwam GK Stars
niet. Het hoge rendement aan
slagvan Cats blijkt uitdecollec-
tieve slagcijfers in de wedstrijd:
veertien honkslagen in 31 beur-
ten voor .452 punten.

De verwachting is, dat de
krachtmeting van zaterdaga-
vond tussen titelhouder StaRosa
Indians en Royal Scorpions een
ware 'clash' wordt. Indiansvoert
zoalsbekend deB-poute aanmet
een record van 4-0, terwijl Scor-
pions inpoule A met3-1koploper
StaMariaPiratesvlak op de hie-
lenzit.

NEW YORK — De uitslagen
van dedonderdagvoor deAmeri-.
kaanse baseball- competitie ge-
speelde wedstrijden zijn:
National League:
Cincinnati Reds - Philadelphia
Phillies 10-4, Montreal Expos -
Atlanta Braves 4-1, Houston
Astros - New York Mets uitge-
steld.
American League:
Milwaukee Brewers - Texas
Rangers 9-1,OaklandAthletics-
Toronto Blue Jays 8-5, Boston
Red Sox - Chicago White Sox 16-
-3, New York Yankees - Kansas
City Royals 5-3, Detroit Tigers -
California Angeles 8-5, Seattle
Mariners - Cleveland Indians 7-
2, Minnesota Twins - Baltimore
Orioles uitgesteld.

Schaker Barkmeyer (B-klasse) lijdt nederlaag

Smith, Wagenaar en Houtman
strijden om kampioenschap

WILLEMSTAD — In de
strijd om het clubkampi-
oenschap schaken van dever-
eniging Curasao heeft zich in
deA-klasse eenvoorlopige af-
scheiding vooi-gedaan. Er is
nu een kopgroepje van drie
schakers gevormd, die er
redelijk gunstig voor staan.
In de B-klasse wist Klok zijn
kansen op een toppositie te
behouden door leider
Barkmeijer metwit onderuit
te halen.

In deA-klasse heeft de Cura-
gaoskampioen Alvin Smithnog

steeds ongeslagen de leiding.
Wagenaar kwam tegen de toch
nietzo hoogop deranglijst staan-
deMoronnietverder danremise.
De goed gestarte Roose moet
voorlopig even afhaken in de
strijd aan de top. Hij verloor de
aansluiting na een nederlaag te-
gen de nummer drie, Houtman.

JacquesBetkwam in zijn duel
tegen dewinnaarvan deA-groep
van hetAmstel- schaaktoernooi,
E. de Castro, niet tot een beslis-
sing. Hijkrijgt het indekomende
weken nog druk.Hetiszijn derde
partij dievoorlopig in de ijskast

werd gezet. Maandagavond mag
hijeerstzijn partij tegenS.de Ca- !
stro Sr. proberen tot een goed
einde tebrengen.

In de B-klasse leed leider
Barkmeyer een nederlaag tegen
Klok. Klok behield daardoor de '

aansluiting met de top. De nu
nog op de vijfde plaats staande
Richardson is echter het drei-
gend gevaar. Hij heeft tot nutoe
zijn driebeëindigdepartijen alle
in winst weten om te zetten.
Mocht hij er ook in slagen zijn
twee hang-partijen (tegen Car-
doze en Vuurmans) tot een goed. ■
einde te brengen, -en dat is, ge£2
zien depositie van deze twee op .
de ranglijst, geen onoverkome-.',
lijke hindernis,-dan ishij plotse- 3
ling naar detop gestegen.

De stand in debeideklassen is \
als volgt, waarbij het tussen
haakjes geplaatste getal het
aantal gespeelde wedstrijden
aangeeft:

A-klasse:
1.Smith 6,5 (7r*
2. Wagenaar 6 (8
3. Houtman 5(7
4.Roose 3,5(6)
5. Moron 3 (6
6. Van Loon 2,5(5)
7. Zonenschain * 2,5 (5)
8. Zalm 2 (4)
9. De Castro Sr. 2(6)'
10. E. deCastro* 1,5(5)
11. Bet*** 0,5(4)
12. De Castro Jr.* 0(6)

B-klasse:
1.Barkmeyer 5,5 (8)
2. Blanken 5(6) .
3. Klok 5 C.
4. Thomas 4,5
5. Richardson ** 3(3)'.
6. Jong 3 (7)
7.Cardoze 2,5(7)
B.Daou* 0,5(5)
9. Vuurmans * 0 (2) "lO.Rosaria 0(7)

De * achter de naam van cciv '_>
schaker geeft aan hoeveel afge- "brokenpartijen hij nogmoetspe-^
len.Komende maandagwordtdé *
competitie weer voortgezet. Het
duelRoose, diemetwitspeelt, te*.
gen leider Smith zal zeker veel "
aandacht van de andere scha-
kers genieten.

ledereen kan zich inschrijven

Vijf- en Tweekamp op
Marinebasis Parera

WILLEMSTAD — Van 30
mei tot en met 3 juni 1988
wordt op de marinebasis Pa-
rera de achttiende Neder-
lands Antilliaanse vijfkamp
en tweekamp georganiseerd.
Deze \djfkamp wordt voor de
zesdekeer opCuracao gehou-
denen staat openvooralle in-
woners van de Nederlandse
Antillen.

Devijfkamp bestaatuitdevol-
gendeonderdelen:

handgranaat werpen (een
juistheids- en een verteworp);
zwemmen(300 meter vrije slag);
pistoolschieten(duelvuur 25 me-
ter met caliber .22); schermen
(degen elektrisch); enveldloop (4
kilometer cross-country).

De tweekamp is speciaal voor
de jeugd van 10 tot en met 24
jaar. De tweekamp bestaat uit
het lopen van (afhankelijk van
de leeftijd) 2,3 of4 kilometer en
het zwemmen van 200 of 300
meter.

Alle deelnemers dienen op de
Antillen woonachtig te zijn. In-
schrijfformulieren zijn verkrijg-
baar bij hetbureau sportzaken
op de marinebasis Parera. De
wedstrijden worden georganis-

serd met medewerking van de
stichting Moderne Vijfkamp en
derhalve kan men bij het afleg-
gen van de minimum-eisen het
Vijfkampkruis behalen.

Nadere inlichtingen wor-
den gaarne verstrekt door de
OS&O-officier van demarineba-
sis Parera, de LTZVK 2 OC A.
Koetsier, die te berieken is via
telefoon 614222 tst. 149.

Bridge-uitslagen
WILLEMSTAD — Dinsda-

gochtend 3 mei werd opRust
& Burgh door de dames van
bridgeclub Asiento de vierde
ronde van het bridge-
toernooi om het Ewald Be-
rend-schild gespeeld.

Van de deelnemersbleven ze-
ven paren boven de score van
50%.

De uitslag is als volgt:
1. Geenen - De Vries: 74,21%;
Van de Velde - Dialdas: 69,05%;
3. Gumbman - Pielage: 66,67%;
4. Boudewijns - Kruisheer:
53,17%; 5. Fontilus - Van de
Jagt: 51,98%; 6. Schouten -
Sheeser: 50,34%; 7. Sluiter -Van
Loon: 50,00%.

FYSIOPRACTICUM
Schouwburgweg no. 7, Tel 370123
organiseert voorlopig elke maandagavond van 5.00
-9.00 uur voor ieder toegankelijk

Sport medisch spreekuur &
trainingsadviezen

In samenwerking met:
Sport Fysiotherapie Praktijk Apollolaan

Amsterdam
begeleiders van o.a. F.C. Ajax en topsporters in:
Ned. Hockey Team Body Building
Ned. IJshockey team Kick boxing
Adam Atletiek Vereniging Triathlon

I Olympia's Wieier Club Basketball
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/__<_ — %^C_, V37Tata selestial'ft 3^ RODEO RANCH '*\ Jps?*- J3"SV Uï>^ 1// _ . _. _ / dunanos.
/ jy At the Seaquarium Forreserv. phone: 615757 Danki pasuaAor.

v _ 'J II Danki pa su legria
jS^s/r // ______ f\\ \_~\~K I Danki pa su sosténBEFORE THE *B_oiiedtenderioin THELAST X»JptN / S^^SzT11-

-yCf/ ffnSl ROUND-UP * New YorkSirloin Steak ROUND-UP W^^Om SSfiïïï-
rsÖ^\ i_ II _r. _ " r»«__.

*"» r (l\ konoséistimaßo.\Vv_^? Wil .^. Roast pnme Rib ofBeef ._. . /^r^' DiosbondadosoV V/jcs^il IJI Clear tomato soup Chocolate mousse GU^m \bi noske Pidißo Pa
| L_<^l W IJI Cordon bleU * ~ G\ \>S dunéforsaisalü\ij\ In 'Creamofchicken soup ♦ PeDDersteak * Peach Melba KM/f G^SSui

VV/ II * Shrimp cocktail .rniu!i«hH« * Icecream „Parfait «gËL KSkob-di*»v\ IHII . * Grilled shrimp d'Amour" JiMfAt ribadje,n._do_é

V PC lil O?©/' . _■ * Surf and Turf * Fresh fruit cocktail a.JÉRj/a' CaBo spirituCV-/) \m\_\ Tor the touch ofromance: »«»n mm cocittail )[___z\\_\\\hl( bdiaribadje.
(vLv Will .VX' '

■ c _. r - * LobsterThermidor „Mother's"style s^_«2ö KristuHesusInl M "
One glass ofchampagne ’. 5. J (tPjl W_rr_ konsoiéi 7

(c4BT^ Li! All the above served with salad, baked potato french fries or home fries. S£_fpe J
XN IWW Surprise from the sheriff for all the mothers! <^^<^J Danki, Senor. CL^\

TK) WE LOVE YOU #*^ S_Tjk \

jT ficrita Speciale kortinqen y^bin^sp^i^moeder
'>-v Tel -79452 :'^T^^JêÊ wj/wiuiw rwi un^vii / hen schitterendekollektie
/ir KayaßoiKatochiea --^ \ y i?S^>HL VOOr MOederdaO GOUDEN SIERADEN 14 +18 karaatuUL Verwen moeder op haar >;-.... \i \w **ffiy \ dag meteen MOOIE tö^W^^t^V/T 4A I /■%« >lAO/ !__#__■#__«_". #/ ?/ GEGARANDEERD de LAAGSTE
m>» IttitïiiSSiSDÏÏ" ' %' Z0 X/m4O /o *ortm9 jf f PRIJZEN of het eiland. ,

mooie SIERPOT gevuld l^ Wi'^%llK Kom hiervan profiteren. >«_P^ e.en binnen f^PSlimet PLANTEN of een f^ -^vy« # W B^, Wip ev>en binnen,
C{ ZIJDEN BLOEMSTUK. f %*lt \.^k^;A' * Rice-cooker, coffee maker v3i) helpen U graag.

Een blijvend geschenk! \? *. ■ * Pressure-cooker, kristallen glazen
/ftS Nu geopend t/m * Mixer, toaster,blender, oven EMORY JEWEI RY f111 Moederdag: de gehele/ Prachtige kado's zoals: * Pannenset, keukenweegschaaL, luxe telefoons fc-iwi%^_ru ■ Vkifkhni a

dag / * Grote porseleinen vazen,pronkstukken. j Colon Shopping Center \\
Op Moederdag ook J Ook zojuist ontvangen, beeldige moderne haar-ornamenten, haarstukjes en / t/o ABN Bank ,_»_..-_JL3

K_ A \ open van __.^L pruiken. _.. 1 — -^^__mt_w

J^jO], '10.00 tot i2.ooa.rnV^> Grote kollektie fantasie-sieraden. Kom even langs, U vindt zeker ietsvoor Moeder bij: /T

La Ganga Punda - La Ganga Salina Vw —r: ; —^<& THLmlmMm )^ IJ^ TJUom.u/eteuGu/r Zeg het metbloemen van J__ * _ _ ilJ ry jyy. __
_*_-__—.____--__«________________

XUslaagtzekervooreenkadovoorMoederdag./ J-loraokop Wary ,<Ö V <g? f Énkele suggesties:
Zuikertuintjeplein - Tel.: 76938 -70580 / M NfSr^_»_ ' ife^ CTw^ya Begonia2 *-^a&____m __

Voor moederdag zeer speciale bloemstukken gemaakt door / f Xl^l Se".aSden f \ milpßUl o^l sSSJÊ&^L I Penofpennehouder
een buitenlandse expert. J ) ti&JT_ D/.Y __^__t__M 1 Beawaiie inrijden, I I IUUIIUIJ lIIUII Foto-album ofeen

ff X </£*-£— —_ 1 __W___W " Iste zijstraat linksaf. X __■ . _9S /-7s^TO_C_. * K_rlnhnn
*züden-verse -gedroogde -bloemstukken II / m^^w f Mama ta m^££rSÊ_W\ . aoDO" ..
*niikers en vazen. )\ | Speciaal voor Moederdag J QUfd'M vn SO tin! J^WmFJ* *

| ComPact dISC-

■ Alles tegen redelijke prijzen om moederte verwennen op haar dag^ ,1A VTljdag £jVL\JHrM- P'esei demonstrü /f^Sr-<wSÊ^^\- *r^Senboekenr^*m* Koopavond tot 9.00 n.m. U zult er uit zien als een mamai esaki kv vn bunita _Jjs____-Ji_\\ {2$ *De nieuwste plaat
3*?* 7) S ZONDAG SUPERELEGANTE areglodi /^/^^SI'LTpPX * Het laatsteboek\*-75 MA open van 9-1.00 uur MOEDER -A (^^^^^W^ * Moederdaqkaarten In

..JIBI Speciale korting in een speciaal voor deze Jf Floristeria K^S^yS^^^ Nederlands, Engels en Spaans
__W__WÊt_-_~_ ~. " dag gekozen jurkofpakje, _ „ .-, , fToryir/7

/ 5 tot 60% natuurlijk met bijpas- f) LaCandad) "Z*mmrL_.
f &s*\^fiSrnßTCrßn i.v.m.onss-jarigbeStaan 1 sende J U del Cobre / A B^k BOEKHANDEL /

lu'Ji iW DipiryV-/ Kas diArte / SCHOENEN / fPT wm^cen^mecon- V Vcf*l_Mfefe cat ac VI^.^SNg^^ T E V_ Körsou J van %. <rt^ J D - Burner (v öALAt. /T

nirV AP "H Breedestraat 126 <A^ -^^T*^ SS'" V\ «J^Tel. l 612303/612201 V\\ otrobanda j^j L-__L_Z2^ L'"^>w*r*_fo!___j l " r^^W
_^^^lf>>y OTKCUISINE SUISSE ET FRANCAISE

M. ; T TRANSCRIBER f&Pv T.Y. LEUN- Jl ZSUei5 TF\f\ I>i3TTAF«I-
-'"- nenu golden plugs fwi^i stoelen A-^ft» sc„ / M ««^^«l^

V Oail- J van stof _W^\^>^m/i <■. %. f 2-__WM// i _ _ _-. __. __ _,
Salade deVolatile Bombay voor een professionele MwS>^ evnaneaCfr ff M UiM LNOONE IASalad of fo*)l*)ith cum? and fruits opna^Vundlre"Xsolres | 1 AW **L IS »"ww^t^*w^»#^

Consomme Ro^al VIDEO RECORDER HITACHI 1 jÊlf] JjSÉ^*\gÊs!s/*ttSL HARIIBUI9BB
|i|S^ Clear Consomme pSffilSlift W&^W/è____lÊk Voor moederdaS hebbenwij ditjaarietsspeciaals gemaakt. Wij
vSjSSp „ nQ_- _^^_H_Ptw_®B||| BH 4*»« ■'s^»B IS zijnopenvoorlunchendiner.enverzoekenUvriendelijkeentqfel

ParfatldenOiX ' Grammofoon- M KODÏ - Spekkoek
I _^^^^^w^___^____^^^_^^^^^^^^w^^^^^*^^w^^^^w»^^^^_w nficcAHa -_-_-_r^---. *l *-A i " _r 't casseue ■a_as____fi__-v_-.- __s_tC\ & a öWalnul parfait PIfïNFFR .FT Radio en Speakers " 'ijfr _C£__PS b^K3__

De perfecte combinatie fri^^^^^^S] T ■_*_. 71 fl. 32.50J l CafénOir 100watts TotaipßLcass. deck ]V Telefoon metantwoord-appa- r^Ym^S_&,Qmm_fi-
■" " _ 4 T en/^. \ /t'„ Highspeed dubbing . n, AQC _ (j raatsysteem (met ofzonder te- k_y^_^______T^-___^_. kleine gasten 17.5 Vf.f . .\ COttee 1 jaargarantie, vanaf ) 11. <-_y3) lefoon) om urgente berichten op \/_^^Wo^__wWzkPU'^l Ja /)/)Qp -_\ , .*—*.f-*\ te nemen alslJnietthuis bent ij^F^lJßiSß^nöjrx /

v °°o 7 _
._i_____ x II» a«>J. r ■■ '^3«_*C=_J» .^SS-^V ✓

Open voor dinnervanaf 18.00 uur f v_.pv,VVVMM_v^v
__

<np_f._a^^MM«MM_«_tt_M_f^^ i/f_>„„ *_ _.»-» ,'_- '».- _-, . I\ ■lilM'l'lill^vl Mv3-l'l!JlM J ■ull'lrlJiTlWHrr/l Mercunusstraat 13-15 Salina Curacao NA.S.v.p. tijdigreserveren optel: 625666 -625667. V El T iV'h_f^Zfl7i^iT&lC_LnüJHI73 ■flfrla, jVJÏijVkI _1■ iB3l)flihllPi__! Telefoon 612606 - 612999 flL^
, ; J2) — £2)
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M ÊÊ/ïflJrJüW'^ Vc7>P^ F7l PT^l etcetera gifts * Beklede manden "&&___«_.JuAJJWr^ r fy \v O * Bijoux i^tT<^—— ,
JU^^Jffl J K___i \J VT> Boy Ecuryweg 6a * T-shirtS \ met tekst -JI _-,^

fr^ j 1 "A./'SSÏÏSSÏStacto's J I [I for yourmom...
})?10TI1fB^ DnYyUliriQ 99' voor's werelds beste moeder.J f Verras moeder op haar speciale dagmet een

SMctèêl Restaurant *"onze damesafdeling.vJaar^e eenmooienieu-
/%Arjfjf^ E 'w/ C l- \\ vJe collectie hebben ontvangen zoals: K

&mmm 'tKokkehje " Ik^J , BCh_t_t*^__^^ __^^ __t_r^^^^ _^^ _r t B * IBr -W / ■'" __r^^t VF\
AlsjemoederopMoederdagechteensflinkwiltverwennen (S o„r ,„m V_*T* W*?nV fC/ Mama i jurkenen bloeses. *-«£asSé***'fff*kom dan naar baa/caata JlBsS V^ e*: 'T if^__s__? '%J

Restaurant't Kokkeltje ’ PAMM"AY fr schuurtje /Mama
St,mé verkrijgbaar bij: tëi&K^WijstaantotUwdienstmeteen f -^^-.ei.^o / Epro^palabra |*| IÉÉ^E*»BARBEQUE SPECIAL L»fP^*r£s«T r^OrfÉ,\ D _^^:»^i-

Senor pa deseonan na bo \ mê/__\Al} For di mi infansia ____.__m.rn mm 2 M^iM. ' iMw^SÜI I
*..._._

._T___<__S__ honor I f/|t/'_>^ E persona mas H___-L Jl^__^^ #g3*s' Ivan2-su_r-/.12.50p.p. heeft siï^T stlmó ïïiSTI7 léT^l ____ mm m*^
v iv m_ 1 ".___ _Ö.UV_A I_É____L Melodianan pa aleya bo 'eensPeCiaalVOOral- Semperbo ta kla CMldfLGiCIQM __fm__W&m% 7Voor Diner, Menu alacarte. JFf^Mj il Cura_orc. Palabranan 'e moeders kv bokarisianan WW#Wl W_MI|#WPT^ /

Erzaleenverrassingzijnvooral- l^^lfragtolPa __r_^jn escohisincomparashon.E leuke cadeau ideeën zoals: ibotemura Cliracao ■ __ruh_a _/
Ie moeders, en moederontvangt i^^SKjß|K_i 1 bon comportashon di bo * Versebloemen Dafriamidoló V « Mruo°
nogeenkadootje! T|Y^S!BBB >««« «taco ai durante * Leerwerk (portemonnee) FeSa esnan L U weet: W'J "emen OOk bonnen. C^
~„ k ,„ GrSR^J bobidaaboapercura * Glaswerk kutinboainda 'Extra fun voor moeder op haar dag: -^/ *Zakdoekk__ den nan kompania,

__ _
ZIJ hoeft vandaag met te koken! X Es homenaje aki ta bon

t
""^«wjes Mitasigur kXfTT^/^ rv "/i

inwiAn m/^Aiiiif rocArvwen- J mereti.Pecuidocunosari- Cosmetica artikelen kv undakv bo tó, Vïj> \V^-__^^_- -VIndien mogellJKreserveren. < ciblEamorycarinocunos Fantasie Juwelen / botatreselegria; gt ) r^^^i fTel.: 88014-82875 5"">1 kierdemostrabo.DenediaJ * Keuken doekies / Plakanamundu y/ ( MOTIQUEHAIA 1
aki specialmente pabo. / KomlannQon V noporrekompensé / V Veather Shop & Fifce Jewelrd

____.e_.~i? « Lofcepamib'a f /^ '"ij * 1 __
__^

V k|esopUwgemak (l sakrifikd. J f CT^ /%^^rq?" rAVTïTPC 1 porLotoA^ia c_^X W C_?V met iets vanV> mom's day DANDIES v v—üuuit! r^JJ i Z3J rnur r üüd^^f ...A GREAT GIFT IDEA!
,^^-r ,^.^__M

LtitiK WÊÊÈbk
Heeft \oorMoederdagalle soortenchocolade, marse- ■"""É*""*"i"»*ay______^^ op moederdag P|j
pein in diverse verpakkingen. Winkelcentrum Colon,Rio Canario, Fokkerweg en Punda ''Deexclusieve zaak in lederwaren /
Zijden bloemstukken met snoep enchocolade 1 vE^N

tSSrfiK°EDERDAGKADO van Cnra^O //
Verder nog vele geschenken voor Moederdag / RWOKY .HOF«x 117 aTurmi/* _»_^ WaterfoHbogen Plaza-Boog no 20 W
Dus demoeite waardom even langs te komen bij / BKUIiA-ï*llU__s. &LEATHERWARE J fy. 615298 W(l Het meest uitgebreide assortiment in 1^ ICL' vj-j&jo "*^[J
e_*-__ftM. ÏEBOY IP"""*!920 VV LUXE LEREN TASSEN, PORTEFEUILLES,PORTEMONNEES etc.T " S LUUI "L iei:aaai6^^j en niette vergelen de Luxe leren damesschoenen!!!!!!! t^F .—.. .__■.

_
\U__. . m*^www_____ii____ y

\\ _^Éb LASPALVWXS I 1 . / l GIFTS FQR vou* mother!
J) m ._. even bin- Goud is edel, kostbaar, heeft eenf \ J HOTEL AND vacation village m¥^ J^^^^St*. T

nen vooree'\ö bynaonaardseglansengoudisbiy-
TAPRESENTA: ■ !_!x-!la _£im - /^ADOOTJEJjj Het fynste materiaal om een liefde

"DIA Dl MAMA ESPESIAL" voor moeder te bezegelen.

~. "^"Ny y***-* -B»s*ss. Denk aan onze J <fflffi?>

/PCCIAL^SrR,s day T V oSZT/ Ot?i&M,MW^/4WW<il* /K seroe Lor.weo 324- Vv U Bloempot Winkelcentrum
ATRAKSHON T^ l Te1:6717g1 i; . r*^J-J
* Un buffet intemashonal masha espesial »* ■nyk& j\
* Müsika di e guitarista Lucho Carrelli L/
*Müsika bailable di combo Chatlein (A. j

rGIS
Mucha Fis. 12.50 (te kv 10ana) J j^j L|i H |kl T||v^ fr^

Pa informashon i reservashon J ï 5^ KI Lg^ mp—^ -^t V^
yama telefön 625200 C__Tv 19 \T \ '^ Mr!/ "Z7 Wh.l ' BpP \ I \ '^/^ NNPLr 1 p' 1 l)

iY__>c_'',V»_>r*l. jy/*________* j_Wr___W__W H*l .1 I-i* L*Ka 'IW*lh.

_
_! 11 1 1 *!"_ TAI >_-_-_-_! H^^^^ ;' * -^^■'^■«■^ VgesenenK _/^____r.'^__fr \__^rl_Tr,ju7_nÈffffm _W\_^ -_y%^% _r\. -f- _«^* _r* _m 'L rv

MOEDERDAG /zfiÉy I HHRRwM kT -A 1 * C S^S^k

y^^eTp! S7sf?É_lwC_l f EXCLUSIEVE MODE UIT EUROPA.



Granaat ontploft
per ongeluk: vijf
doden in Colombia

BOGOTA — Vijf soldaten
zijn omgekomen toen per on-
geluk een granaat ontplofte
in een legerkamp in Colom-
bia. Vijf collega's raakten
daarbij gewond.

Het ongeluk deed zich voor in
de stadArmeniainhetkoffie- ge-
bied van Quindio. De stad ligt op
tweehonderd kilometer tenwes-
ten van Bogota. De granaatont-
plofte toen pervergissing devei-
ligheids- pal verschoof. Door
rondvliegende scherven werden
officieren en manschappen in de
buurt getroffen. Twee van de ge-
wonden zijn er ernstig aan toe.
De anderen zijnbuiten levensge-
vaar.

Leo Rolfast winnaar
Scorebord nr. 31
LEO ROLFAST, wonende
aan deDruifweg 50, is de win-
naar gewordenvan het Ami-
goe Scorebord- formulier
nummer 31 en ontvangt daar-

door de aan het Scorebord
verbonden weekprijs. Leo
Rolfast kan ten Amigoe kan-
tore op Scherpenheuvel z/n
langs komen om zijn desbe-
treffende prijs op tehalen.

EREDIVISIE
1. Den Bosch - DS '79 1-0T 1
2. PSV -Sparta 6-2 Tl
3. Twente-Roda JC 1-0Tl
4. Utrecht - AZ 3-2 T 1
5. Den Haag - Groningen 0-3 T2
6. Ajax-Haarlem 3-1 Tl
7. Fortuna S-PEC Zwolle 0-2T2
B.Volendam-Willemll 1-3 T2
9. VVV - Feyenoord 2-0Tl

EERSTE DIVISIE
10. Graafschap - Cambuur 3-ITI
11. Eindhoven - Vitesse 2-ITI
12. MW-Veendam 0-IT2

AMIGOE-SCOREBORD UITSLAG:
1-1-1-1-2-1-2-2-1-1-1-2

AMIGOE-SCOREBORDKLM-KANSHEBBERS:
1. H.A.K. van Baren — Landhuis Piscadera Berde
2. S. Capello — Argusweg 9 2x
3. I.H.Fung — San Fuegoweg 12 4x
4. D. van Geest — Mercuriusstraat 18
5. P.C.Goebert — Pos Chiquito 82-A Aruba
6. E.H.Guato — Cassandraweg 20
7. P. van Haren — Kaya Kolonchi 25
8. E.R.van Henneigen — Gladiolenweg 18
9. G. van 't Hof — Admiraalsweg 34

10. A. van Hunen-
Ipskamp — Trompetbloemweg 15

ll.J.HJansen — Schout bij Nacht 2x
12. Carlos Libier — Palntersrust 10
13. Cornelia Maduro — Nieuwstraat 29 Aruba
14. R.F.Mesker — Redaweg3B 2x
15. A.Otten — Artillerieweg 17
16. Arts Petronella — Sta. Cruz 37 Aruba
17. H.Rodriguez —Avesweg 11
18. LeoRolfast — Druifweg 50
19. M.Scheepens — Paradera 131 , Aruba 2x
20. Peter Smit — Flairaweg 11
21. J.F.W.G.Snijder — Van Staverenweg 11
22. P.Steenbakkers — Christinalaan 9
23. Albert van Trikt — Phoenixweg 7
24. Edwin Tromp — Westpunt 3 Aruba
25. Roberto Tromp — Dominicanessestraat 26 Aruba

WEEKEN D AC TIV ITEITEN
X\ Vanavond 6 mei om 8.30 's avondsenzondag 8 mei

om 4.00 uur 's middags presenteren Ecole deDan
x> se en Muziekinstituut Landheer een voorstelling
X\ getiteldeen origineel Moederdag Kado.
xx Deze voorstelling, ter gelegenheid van hettienjarig be- ;
X\ staan van het muziekinstituut Landheer worden gege-
xx ven in Centro ProArte en dekaarten zijn verkrijgbaar è a
xv f. 10,--per persoon. X;

Vanavond 6 mei om 7.30 uur organiseert Jaycees \ÉBanda Bou Curagao een wandelmars in Em-
mastad. X;

svs. Vertrek- en eindpunt Rust & Burgh en na de wandel- xx
mars kunt u genieten van een heerlijke maaltijd. xx:xx Voor destart bij Rust & Burgh kunt u kaartenkopen èf. xx

xx 10.- per persoon. \
x^ Zaterdag 7 mei om 5.30's middags vindt er deoffi- x^
Xs ciele opening plaats van MUSEOSAVONETen de :x
x- expositieOnzeeerstebewoners(lndiaansecultuur X;op Curagao).
\ De expositie werd ingericht m.m.v.AAINA en is terge-
x^ legenheid van het 25 jarigbestaan van STINAPA.xx Plaats: Mangasina van het Landhuis Savonet. x

X Zondag 8 mei presenteert Hubentut 70 een gewei-
X dige show inhunclubhuis aan dePenstraat55 geti- sS
X\ teld "Festival dikanto di Mama".
xx Optreden van o.a Mariachi Solis, Brass Band en DJ. \\
Xs: Stoneen deentreeprijs bedraagt f. 3,--. \n

Vooral de moeders zijnvan harte welkom en voor hun.
x^ zijn er speciale kadootjes. N
x$- §
s^s. Zaterdag 7 mei wordt het 100-jarigbestaan van de

Koningin Emmabrug op grootse wijze gevierd.
\^De hele dagvanaf 10.00 uur's morgenszijn er door
x\ de feest-commissie verschillende activiteiten ge-
X\ organiseerd.
xx Deze activiteiten variëren van optochten, optredens
xx van muziekgroepen en als hoogtepunt onthulling van
xx een plakkaat bij de brug.
xv Terafsluiting is er om 9.00 uur's avonds een grandioos s^xy vuurwerk. \>Sx
X\ Zondag 8 mei, Moederdag, presenteert Doble R
XX SSS een gevarieerde show speciaalvoor allemoe- vj
xx ders in hetHoliday Beach Hotel. X
xxOptredenvan verschillendebekeiide zangers zoals Vi- x
sxs viene Frans, ook zullen er spelletjes georganisserd \
sx\ worden en zijn erverschillende prijzen beschikbaar.
s\X Tijd: 6.00 uur 's middags tot 9.00 uur 's avonds en de vX
XX prijs bedraagt f. 25,-- p.p. x

X\^ Vanavond 6 mei zal door de Surinaamse Vereni-
ging J.P.F, minister Frank Rozendag gehuldigd xx^worden. X

f' Hetfeest begint om9.00 uur'savondsen isvrij toe- X
gankelijk voorleden zowel als intróduceès. X
De muziek wordt verzorgd doorSummitsen tijdens de
pauze zal een trio optreden.

xx Comoser N.V. en Meta Corp. organiseren vana- s
\x vond 6 mei ter gelegenheid van "The Happy Mo- xxx ther's Market Place" op het dak van de Water- x
x. fortbogen een "Buska Tesoro" (Schat zoeken).
x\ De schat is ter beschikking gesteld door Spritzer & >;
XX. Fuhrmannen dedeelnemers moetenbij de inschrijving
XX om 6.00 uur's middags f. 5,-betalen. x
x^ Muzikalebegeleiding van deSintVincentius Harmonie x
xs en deBrass Revolution en de activiteiten vindenplaats x
x tussen 6.00 en 10.00uur 's avonds. x

W\X-x^x^^^^^^

Viering 100 jaar
Emmabrug

WILLEMSTAD — Op zater-
dag 7 mei zal de 100-jarigever-
jaardagvan deKoningin Emma
Bruggevierd worden. Voor deze
gelegenheid heeft defeest- com-
missie in samenwerking met de
zakenwereld van Otrobanda en
omgeving een programma op-
gesteld.

Vanaftien uur 's morgens zul-
len degeheledagdoorallerlei ac-
tiviteiten plaatsvinden in de
straten van Otrobanda en het
Brionplein. Een van de hoogte
punten zal deonthullingvan een
plakkaat zijnbij debrug. De fes-
tiviteitenrond debrug staan ook
een beetje in het teken van moe-
derdag. De activiteiten zullen
variërenvan optredens van mu-
ziekgroepen en optochten toteen
grandioos vuurwerk ter afslui-
tingvanhetfeest omnegenuur's
avonds.

WILLEMSTAD — Gouver-
neur prof. drR. Romer zal op za-
terdag 7 mei de opening ver-
richten van Museo Savonet. Het
museum is gevestigd in
Landhuis Savonet. Tergelijker-
tijd met deopening van het mu-
seum start ook deexpositie 'Onze
eerste bewoners' in ditmuseum-
Deze tentoonstelling gaat over
deindiaanse cultuuropCuragao
en word gehouden in samenwer-
king met het.Archeologisch
Antropologisch Instituut Neder-
landse Antillen. De opening
vindt plaats om half zes 's
avonds.

WILLEMSTAD— In verband
met deviering van het 100-jarig
bestaan van de Emmabrug zf
terdag, 7 mei, maakt de polite
bekend dat in verband met de
festiviteiten van negen uur '
morgens tot negen uur 's avonds
geenverkeer over deHandelska'
de zal worden toegelaten.

FAILLISSEMENT
Bij vonnis van 29 april 1988 heeft de Edelachtbare Heer
Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van de Neder-
landse Antillen, zittingsplaats Curacao, in staatvan faillis-
sement verklaard de Handelmaatschappij:

HANDELSMAATSCHAPPIJ
PEICHER & KARDONSKI N.V.,

gevestigd op Curacao, aan de Prof. Kernkampweg no. 8.
Tot Rechter-Commissaris is benoemd: Mr. A.P.M.
Houtman.
TotCurator is benoemd: Mr. G.G. deWindt, advokaat, kan-
toorhoudende op Curacao aan de Corriweg no. 63.

De Curator,
Mr. G.G. deWindt
Corriweg 63.

m_______M__M_-_--___■___■___—_■

VRIJDAG 6 MEII9BB

NOTICE IS HEREBY GIVEN of a
GENERAL MEETING OF

SHAREHOLDERS
of

TENA INVESTMENTS N.V.
which is to be held at the company's registered
offices, 23Pietermaai, Curacao, Netherlands An-
tilles, on TUESDAY, MAY 24th 1988at 10.00A.M.

The items on the agenda include a proposal to
dissolve and liquidate the company.

Shareholders may acquaint themselves with the
complete agenda at thecompany's registered of-
fices.

The Board of Directors.
\ /

AMIGOE10

_____^_^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M

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.

e slechts $95.- perkubieke meter/kilo.
e GRATIS transport tot aan huls in Curacao.
e GRATIS inklaring en athandeling.
e GRATIS opslag.
e geen minimum tarief.
e conossement slechts $12.-.
e 20 ft. container load voor $2.000.-.

Voor verdere inlichtingen:

I AEROCARGO N.V. SOCANA SHIPPING
HATO AIRPORT ROTTERDAM / AMSTERDAM
Tel. 82244 / 88575 Tel. 010-4360644 / 020-860711
CtC. MIRELVA FECUNDA etc. TONY SWAGERS

THELMA PHILIPA NOL STUVEL

Mmoederdagomtk
begint zondagmorgen vroeg 4^lll^ 1SmeimetwaïirdeTollekadö'svan ~_KH Sff*. I
Winkel brothers "f

spesial pa hasa FREEZER SPESIAL " FAN PA PLAFONI batata, pla QallAa etc. Pa nos klima Tropical 11 di Palu bunlta Model 421SW
fl. 5950 8Ó Model OC 25 |ty J fl. 129.50 s 6" fl. 750.- só 11111111 , I

BUKOPENER strijkijzer E uniko WRINGER WASHER 100% —^ fl. 50,- 7
blender voor slechts f 1 .19.50 amerlcano. Pa Mamai tor difl. 850.- —-— 'Model 600 A fI. 31,50 f^Siß J^^\

M WmÊ 11 TOASTER Dl PAN MIXER Model 34945 V Mooie
V ______! \ r̂ Tl7Model bunlta kv stand 1 2 bowl Praktische Plafond Fan *>*—*<" |^^ fl. 29,50 SÓ f|. 139.50 SÓ HANDMIXER metSversnellmgen Mooie staande|

m i Tl. J5- j.oi.9v fan 16" voor
OVEN. TOASTER i BROILER 1 ■ I I I . | - . . . ’.81.50l iM99 sri Winkel brothers N.V. I

die toch nog het voordeligst is mmmm
Buena Vista-Kaya Kaymanz/n i —-— 1 Salina- Ontariowea
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Gelijkschakeline’

Olitiebond
uurt premier
elegram

— De Neder-
ig Antilliaanse Politie Bond,
"J*B, heeft in eentelegramaan
fiinister- president geprotes-
ïp tegen de wijze waarop de
ÏF'ng de salarissen van ge-
f den en ongehuwden isgelijk
Hken.
!re bond wijst erop, dat de
jjdsverordening Materieel
rbtenarenrecht, LMA, precies
{[■schrijft hoe veranderingen
$e wettelijke status van een
f^enaar dienen te wordentebracht: die dienen te wor-
V behandeld in het Georgani-
jN Ambtenaren Overleg,
|A>en via deRaad van Advies.re bond schrijft aan de pre-
rr> dat de veranderingen bij
r Politie- personeel als een
f 1zijn ingeslagen.

Curaçao JazzFestival

’Perfect’ optreden
Roy Louis Band. WILLEMSTAD— "Jazz

's alive on Curacao", dat
de woorden waar-mee ceremonie- meester

**ercy Pinedo een volle
Pro Arte gisteren

*vond verwelkomde voor
deeerste editie van hetCu-
f«cao JazzFestival. Na de-

** eerste avond waren alle
Aanwezigen het met de ce-
j"enionie meester eens. De

voor deze
avond en deovatiesenaan-
""oedigingen die de ver-
killende artiesten in ont-
vangst mochten nemen tij-
rens en nahun presentatie

de verwachtingen
jj*ndeorganisatoren in ie-
"er gevalovertroffen.
„ Zonder vertraging kon hetestival even over half negen
japend worden. Na een mi-
üut stilte voor de onlangs

Curagaose jazz-ba-
,lBL Guillermo Begilia, be-lM het Angel Salsbach Trio
£et podium. Voor deze gele-
genheid werd het trio ver-
'krkt metvocaliste Bibi Pro-vence.

Eric Calmes stal gisteren
avond met 'Nos Kos' de harten
van het Curagaosejazz- publiek.

GEMAK
Verfrissend en ongedwon-

P?i Was demanier waaropBi-
-1 Jiethaar heldere stem het
j^bliek bespeelde. Met ge-
j/akzongzij als eersteen neg-
*" worksong. Negro-
Orksongs waren een van de

uitingen die geleid
.ebben tot de hedendaagse
?z*- Met hetzelfde gemak
geteerdeBibi hetpubliek op
j..roadwayjazz van recentere

Haar performance heefteker aan een openingvan ni-
au bijgedragen. Een ope-
lng die later door heta _bach Trio werd gebruikt
n\ verschillende onderdelen

jazzritmes en richtingen
te brengen.u«danks het feit dat de

ij eP al enige tijd niet meer
v^tef is bleken de musici aan
j aardigheid niet te hebben
2J^boet.Na deovaties van de
LkL ontvangst genomen te
e^hen dachtAngel Salsbachhardop over na om maar
v er een baan in deze vorm
Hü

n ?ntertainment te zoeken
* 2jjn carrière als gedepu-
r^fde van Cultuur voorlopig

ROOTS
°Uri a enigszinstoch al watQere jazz was het moment
„t?gebroken dat de nieuwe
WÜratie zich aanmeldde. Dej^atievanEric Calmes. Al-teden van deze groep heb-

ben hun luui? up v. uuiuiu. be-
halve de drummer die uit Ne-
derland afkomstig is. De
groep van Calmes werd met
groot enthousiasme onthaald
na hun openings nummer dat
gelijk al een manifestatiewas
van de talenten van de musi-
ci. Deze gelegenheids forma-
tie die heel toepasselijk de
naam'NosKos' kreeg heeftop
deze avond zeker het hartvan
de aanwezigen veroverd.

In eenkorte maarzeer wer-
velende performance toonden
gitarist CedricDandaré,Rudi
Emerenciana op toetsen. Ju-
chi Cordova alspercussionist,
de steelpanspeler Felix Wal-
roud, drummer Lucas van
Meerwijk en basist Eric Cal-
mes, datzij jazz speelden met
gevoel. De heren brachten
voornamelijk eigen werk ten
gehore en dat werd door de
zaal ontzettendgewaardeerd.
Vanavond zal deze groep voor
een tweede en laatste optre-
den in theater De Tempel te
zien zijn.

PERFECTIE
Na de pauze was het woord

of liever gezegd het podium
aan de Roy Louis Band. Roy
en zijn broer Elmer droegen
dit optreden op aan hun on-
langs overleden vader, Edgar
Supriano.De band diebestaat
uit leden die een behoorlijke
staat van dienst hebben,
brachtmoderne jazzten geho-
re die alleen met het woord
perfectie kan worden bena-
derd.

De composities, onder
andere vanRoy Louis, waren
een p^ne^nschakeling van

muzikalehoogstandjes. De le-
den van deband vielen vooral
op door hun perfecte
technische beheersing van
hun instrumenten.Een speci-
ale vermelding verdient de
drummervan deze groep, Na-
sir. die met zijn slagwerk die-
pe indruk maakte op de aan-
wezigen. Hij was niet voor
niks drummer bij Dizzy Gal-
lesby.Roy Louis Band zal zon-
dag avond nog eenmaal te
zien zijn tijdens dit festival.

De eerste avond mag een
succes genoemd worden on-
danks delange zit. Vanavond
wordt het festival voortgezet
in theater deTempel alwaar
vanaf half negen achtereen-
volgens Lito Scarso's Sound,
het Delbert Bernabela kwar-
tet en 'Nos Kos' van Eric Cal-
mes zullenoptreden.

INZICHT
Vermeldenswaardig is het

feit dat dit hele festival geor-
ganiseerd is door drie perso-
nen, te weten de heren Jac-
quesRoyer, Rob deLannoy en
John James Willikes. In een
gesprekmetdeAmigoeredac-
tie vertelde Jacques Royer
dat ze met inzicht en 'know
how' te werk zijn gegaan".
Voor zon evenement komen
heelwatzaken om de hoekkij-
ken. Met ons drieën hebben
wij ditkarwei aangepakt en
zijn ontzettendblij dathetCu-
ragaose publiek ons initiatief
zo goed heeft ontvangen. De
verwachtingen die wij had-
den zijn overtroffen. Wij zul-
lenin detoekomstzeker weer
aandacht besteden aan zulk
een evenement dat naar onze
meningzijnbestaansrecht zal
bewijzen gedurende de ko-
mende dagen," aldus Royer.

Directie: ’Financiële
problemen opgelost’

Werknemers Antem
krijgen rest loon

WILLEMSTAD — De
werknemers van het installa-
tie- bedrijf Antem N.V. krij-
gen vandaag hetresterende

bedrag van hun salaris volle-dig uitbetaald. Zoals de Ami-
goeeerderberichtte, beschik-
te de directie de vorige week
over onvoldoende geldmid-
delen om de lonen en salaris-
senover demaand april te be-
talen. ledereen kreeg toen
een voorschot van vijfhon-
derd gulden.

"Het geld is in demarkt, maar
de betalingen bij ons verliepen
zeer traag", aldus directeur ir
StevenStenfert. "Wehebben ex-
tra mensen ingezet om de uit-
staande bedragen te innen. Dat
heeft geholpen. We verwachten
de volgende maand geenproble-
men mee".

De directieisookin overleg ge-
treden met de Inspectie der Be-
lastingen. Het bedrijfkreeg eni-
ge tijd geleden een aanslag, die
gebaseerd was op een verwachte
winst van een half miljoen gul-
den over het lopende boekjaar
(tot 1 oktober dit jaar). Aan
winstbelasting werd door de ei-
landsontvanger deswege al on-
geveer tweehonderdduizend
gulden ingehouden. Een gevolg
daarvanwas, datAntemover on-
voldoende liquide middelen be-
schikte om het personeel te be-
talen.

ACCOUNTANTS
"Indetweedehelft vanmeiko-

men landsaccountants bekijken
in hoeverre een winstbelasting-
aanslag terecht was. Ik ver-
wacht, dat dan die tweehon-
derdduizend gulden ook weer
vrijkomen. Dan hebben wehele-
maal geenprobleem meer",zozei
Stenfert.

Een bijkomende moeilijkheid
was ook, dat het bedrijf tekam-
pen kreeg met een aanslag van
zeshonderdduizend gulden aan
loonbelasting.Ook daarover zul-
len binnenkortbesprekingen ge-
voerd worden.

De Curagaose Federatie van
Werknemers, CFW, die dedirec-
tie een ultimatum had gesteld
tot vanmiddagtwaalfuur, is on-
middellijk van de gunstige ont-
wikkelingen op de hoogte ge-
steld. De werknemers kregen
gistermiddag al hun loon- slip-
penuitgereikt, terwijl debanken
gisteren opdracht hebben gekre-
gen debedragen over te schrij-
ven op de salaris- rekeningen
van de werknemers.

De sfeer onder het personeel,
dat een week heeft moeten
wachten op derest van hun loon
of salaris was "opvallend posi-
tief', zo zei directeur Stenfert.
"ledereenheeftrustig en gewoon
doorgewerkt, hoewel je— toen
het einde van de week naderbij
kwam — toch iets kon proeven
van: zal het lukken? Nou, die
angst is dus volledig wegge-
nomen".

Colombia
Nog een
journalist
ontvoerd

BOGOTA-De ELN- guer-
rilla heeft in Colombia nog
een journalistontvoerd. Eer-
derhadmen aldertienbuiten-
landers en Colombianen ont-
voerd.

Vanuit een kamer waar zij
gegrimeerd werd voor haar
optreden in het nieuws- prog-
ramma van detvomtwaalfuur 's
middags werdGloria Cecilia Go-
mez dooreen guerrilla-comman-
do van vier man meegenomen.
Het kwartet was zwaar bewa-
pend. Men deelde haar mee dat
men haar nodig had in verband
met een persconferentie. Zij
werd in haar eigen auto afge-
voerd. Deze ontvoering was een
onderdeelvan deoperatie Souve-
reiniteit en waardigheid in ont-
wikkeling van de ELN- guerril-
la, binnen welk kader eerder al
twee ere- consuls van de Duitse
bondsrepubliek waren ontvoerd
evenals de pers- attache van de
Franse ambassade entwee Zwit-
serse bestuursleden van de Co-
lombiaans- Zwitserse Kamer
van Koophandel evenals vijf
journalistenen drie Colombi-
aanse politieke leiders.

SIDON—Ruim 300Palestynen in
Sidon, Libanon, die tot voor kort tot
de dissidente pro- Syrische minder-
heid in de PLO behoorden hebben
zichdonderdag aangeslotenbijdegu-
errilla- beweging El- Fatah van
Arafat.

Computer-project
scholen van start

WILLEMSTAD — In 1985
heeft de Stuurgroep Compu-
terkunde van het eilandge-
bied Curasao een proefpro-
jectopgezet om zeven scholen
van een volledig ingericht
computerlokaal te voorzien
en zodoende het vak Burge-
rinformatica op deze scholen
te kunnen geven als voorlo-
per op een integratie van de
computer in het gehele on-
derwijs.

Voor de verdere financiering
van dezeeerste fase en de volgen-
defasen is eenprojectplan opges-
telden ingediend alssociaaledu-
catief project om in aanmerking
te komen voor financiering via
de ontwikkelingshulp van Ne-
derland. Dit project is goedge-
keurd doorKABNA in november
1987.

"We hopen door derealisering
van ditcomplete project, waarbij
dan alle scholen voor LTS, HHS,
ETAO, MAVO en HAVO/VWO
horen,'de leerlingen inzicht te
kunnenbijbrengen voor wat be-
treft het kritisch gebruik van
computers, het kritisch kunnen
beoordelen van dit gebruik en
hetkunnen inzienvan het wel of
nietnoodzakelijk zijnvan ditge-
bruik van de computers". Aldus
een persbericht van het BC.

Er wordt gewerkt met MS-
DOS- machines. Voor de zeven
scholen van de eerste fase is ge-
kozen voor de Tulip Compact 2,
welke geleverd wordt door Info-
Track nv. In elke lokaal wordt
een netwerk geïnstalleerd dat
door Tulip speciaal voor het on-
derwijs isontwikkeld. Bij de hui-
dige klassegroottes werken er
twee leerlingenper computer.

In totaal zijn er ongeveer 750
leerkrachten op de 35 tot de
doelgroep behorende scholen.
Tijdens de duur van het project
krijgen 250 leerkrachten een ba-

siscursus nascholing. Elke cur-
sus duurt 25 lessen van drie
uren. Het cursusmateriaal van
het Nederlandse NIVO-project
wordt gebruikt.De nascholing is
op vrijwillige basis.

Daarnaast komen er enkele
aparte korte cursussen: sys-
teembeheer, netwerkbeheer en
voor de schoolleidingen. Na de
basiscursus is het de bedoeling,
dat er enkele kortere cursussen
wordenaangeboden die meer ge-
richt zijn op integratie in de ver-
schillendevakgebieden.

In totaal zijner 35 scholen die
tot de doelgroep behoren. Een
aantalrelatief kleine scholenen
scholen diedichtbij elkaar gele-
gen zijn, zullen gezamenlijk een
lokaalkrijgen.

WILLEMSTAD — Het
computer- project voor de
scholenvergt een investering
van 2,2 miljoen gulden: onder
andere 1,2miljoen voor de ap-
paratuur; een half miljoen
voor de aanpassing van de lo-
kalen; 120.000 gulden voor
het lesmateriaal.

In totaal zullen vierhon-
derd computers uit Neder-
land naarCuragao worden ge-
transporteerd. In Nederland
maken tweeduizend scholen
gebruikvan deTulip- compu-
ters.

Nico Willemse, directeur
van Infotrac, de importeur
van Tulip en vijf andere "ex-
clusievelijnen" hooptvan Cu-
ragao een "high tech"
centrum te maken voor het
Caribisch gebied en Midden-
en Zuid- Amerika, zo zei hij
gistermiddag tijdens een
persconferentie in het Be-
«tnnrskantoor.

(

Pierson, Heldring & Pierson (Curacao) N.V.

zoekt voor de Trust-Sector

ADMINISTRATEUR
Pierson, Heldring & Pierson (Curacao) N.V. is een vol-
le dochtervan Pierson, Heldring & Pierson N.V., een
internationaal georiënteerdebank die zich toelegt op
off-shore banking, trust activiteiten en vermogensbe-
heer.

Tot dewerkzaamhedenvan de Administrateur beho-
ren 0.a.:

— hetzelfstandig bijhoudenvan boekhoudingenvan
bij ons kantoor gedomicilieerde vennoot-
schappen— het samenstellen van financiële overzichten— het voeren vancorrespondentie in de Engelse- en
Nederlandse taal.

FUNCTIE-EISEN
— vooropleiding SPD- en/of HEAO-diploma met of

zonderervaring of— MBA met ervaring— kennis van de Engelse en Nederlandse taal (zo-
wel in woord en geschrift)— goedecontactuele eigenschappen— zelfstandig kunnen werken.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
Pierson, Heldring & Pierson (Curasao) N.V.,
John B. Gorsiraweg 6,
Willemstad, Curagao, t.a.v. deafdeling Personeelszaken.

I J

veer 350 mensen ondervraagd.
Deze groep vormde qua sa-
menstelling een goede doorsnede
van de bevolking.

De Lanooy, die zelfkeurmees-ter is, overhandigdeheteerste ex-
emplaar van het onderzoek- rap-
port aan de gouverneurprof dr.
Rene Romer. Hij werd hierbij
vergezeld door mevrouw E. Cu-riël, diedepublicrelations van de
Jayceesverzorgt.

WILLEMSTAD-In opdracht
van Jaycees Curagao en in sa-
menwerking met de Universiteit
van de Nederlandse Antillen en
Academia di Computer heeft N.
de Lanooy een enquête- onder-
zoek verricht naar de voedings-
gewoonten van de Curacaose be-
volking. Voor dit voor Curagao
unieke onderzoek werden van fe-
bruari tot eind april 1988 enge-h _ RsarrAufum- 'fl

j li_. vraagt

Vriendelijke jongeman U
die opgeleidwil worden tot gastheer. W ■I

Interesse?

j i Vraag naar Johan IiI Tel.: 612606 ]]fesK_____X_l____E3^^^E^

I

ANTILLIAANSE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ H.V.

zoekt voor haar afdeling JuridischeZaken opkorte termijn:

HOOFD JURIDISCHE ZAKEN
Funktie inhoud:

Het onderkennen, behandelen en adviseren ten aanzien van
juridischeaspectenvan hetbedrijfsgebeuren en de luchtvaart
politieke aspekten verbonden aan de uitoefening van het
luchtvaartbedrijf.

Funktie eisen:- Universitaire opleiding rechtswetenschappen, liefst Neder-
lands/Antilliaansrecht.
- Kennis van Internationaal recht (met betrekking tot
luchtvaart) strekt totaanbeveling.
-Bekendheid met luchtvaartpolitiekoftewel belangstelling om
zich daarin te verdiepen.- Ervaring als bedrijfsjurist.
- Kennis Nederlands, Engels, Spaans inwoord en geschrift.- Leidinggevende kapaciteiten en slagvaardig met stafleden
kunnen omgaan.

Een psychologisch onderzoekzal deel uitmakenvan deselec-
tieprocedure.

Aangeboden worden:- een levendige werkkring- arbeidsvoorwaarden nader overeen te komen
- gunstige vliegfaciliteiten
Een medisch onderzoek gaat aan de aanstelling vooraf.
Gelieve Uw sollicitatie schriftelijk te richten aan Hoofd Dienst
Personeelszaken ALM, Aeropuerto Hato, Curacao N.A.

V J

BEKENDMAKING
Tengevolgevan een verhogingvan deprijsvan brandstof MA-
RINE FUEL met ’.5.80 per 1000 kg., en MARINE GASOIL
met ’.9.60 per 1000 liter, is de brandstoftoeslag per 3 mei
1988 met0.2331 cent perkWh verhoogd.
De brandstoftoeslag bedraagt aldus per 3 mei 1988 4.7118
centper kWh, instede van 4.4787cent per kWh.
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W Verkrijgbaar bij: CASACOHEN T
g^ agent voor Rotpunkt: \^
/>< Domhoff Agencies ?^

Onderzoek voedingsgewoonten



QUITO— Ecuadorzorgt
zondag mogelijk voor een
historisch feit, als het
namelijk de 35- jarige Ab-
dalaBucaramkiestals pre-
sident. Hij zou dan name-
lijk de jongste president
zijn welke Latijns Amerika
ook heeft voortgebracht.
Zeker is wel dat zijn cam-
pagnenietdeschoonheids-
prijs zal krijgen maar eer-
der het tegendeel. In de
Ecuadoraanse verkie-
zings- geschiedenis waar
men heteen en anderis ge-
wend ten aanzien van per-
soonlijke aanvallen op de
politieke tegenstander
heeft de nu achter derug
zijnde campagne alles ge-
slagen wat menkende aan
slagen onder degordel.

Bucaram kan er zich daar-
bij wel opberoemen dathij de
als droog staande Rodrigo
Borja zover heeft gekregen
dat deze zijn imago als be-
trouwbare en onkreukbare
politicus heeft gelaten voor
wathet isen geprobeerdheeft
het laag bij de grondse peil
van Bucaram te halen. Dit is
hem niet gelukt maar toch
heeft ookBorja zich schuldig
gemaakt aan uitspraken wel-
ke niets met de verkiezing
voor het hoogste ambt van
Ecuador te maken hebben
maar alles van doen hebben
met een verbale straat-
vechter.

SPERMA
De stemgerechtigden kun-

nen namelijk weinig of nietsdoen met de wetenschap dat
Borja een alcoholist is en
evenmin worden zij veel wij-
zer als het over staatszaken
gaat wanneer men weet dat
hetspermavan Borja van een
inferieure kwaliteit is. Van
de andere kant zegt het niet

PLEIDOOIEN PERS
Het gebeurde dezer dagen

dat Bucaram voor de tv- ca-
mera's twee whiskeyflessen
omhoog hield om daarmee
zijn stelling kracht bij te zet-
ten datBorja een alcoholisten
drugs- verslaafde is. Borja

sloegterug met een ander tv-
spotje waarin hij verkondigt
dat Bucaram een bewonde-
raar van Hitler is.Dit gebeur-
de ondanks alle pleidooien
van dezijdevan demedia- we-
reld maar ook van kerkelijke
zijde om zich wat meer in te
houden. Het dagblad Hoy
constateerde ineen hoofdarti-
kel het volgende: Het resul-
taat van deze golf beledigin-
gen is een verkiezings- cam-
pagne die een schrijnend ge-
brek aan ideeën laat zien".

Van Bucaram had men dit
peil wel verwacht. Hij staat
erom bekend. Hij heeft voor
niemand ontzag en is een der
felste critici van het leger.
Het is om dezereden datvele
Ecuadoranen bang zijn dat
meteenzege voor Bucaram de
tere democratische plant
weggebuldozerdzal worden
door het leger. Vele waarne-
mers menen namelijk dathet
leger het niet zal pikken dat
een man als Bucaram presi-
dent wordt. Het was overi-
gens een hele verrassing toen
hij bij de eerste verkiezings-
ronde als tweede eindigde.

VERLEID
Zijn tegenstander Borja, is

met zijn52 jaarlinks georiën-
teerd en staat bekend als een
eerlijk en betrouwbaar mens
met een goed georganiseerde
partij achter zich: Democra-
tisch links (ID) welke de

grootste fractie is inhet uitén
kamer bestaande en 71 zetels
tellende parlement. Hij heeft
echter geen charisma maar is
eerder een kleurloze techno-
craat. Hij heeft zich bij deze
campagne echter laten verlei-
dendoorBucaramtot verbale
straatvechterij.

Bucaram was bekend om
zijn krachttermen, smerige
toespelingen en regelrechte
beledigingen. Hij heeft
zichzelf op dat gebied over-
troffen. Borja heeft het op dit
vlak moeten afleggen tegen
hem. Bucaram heeft overi-
gens kaas gegeten van com-
municatie en weet heel goed
gebruik te maken van de tv
alsvervangervan het balkon,
dat in het verleden zon be-
langrijke rol speelde in deLa-
tijnsamerikaansepolitiek.

Campagne bereikte nog nooit zo'n laagpeil

Ecuador kiest tussen
alcoholist of Hitler-fan

alles over de politiek welke
Bucaram wil gaan tenuitvoer
leggen als men weet dat hij
een Hitler- adept is. De man
heeft inderdaad de snor van
Hitler maar zegt daar zelf
over dathij zich die heeft aan-
gemeten omdat zijn vrouwzon snorretjezo sexy vindt.

Volgens kenners van de
Ecuadoraanse politiek bete-
kende deze campagne het
dieptepunt wat ongepaste
aanvallen en beledigingen
betreft. Sinds de beide juris-
ten werden uitgekozen voor
de tweede ronde van de ver-
kiezingen in januariis erover
Ecuador een stortbui van be-
ledigingen, vuilspuiterij en
schendende taal losgebroken
welke zijn weerga niet kent.
Nu was men in Ecuador niet
gewend aan verkiezings-
campagnes waarbij ideologie
en partij- programma's alle
nadruk kregen. Maar de co-
lumnist van het landelijke
dagblad El Universo moest
toch bekennen dathet beledi-
genvan elkaar door dekandi-
daten "nooit zo erg was ge-
weest alsditmaal".

LIJFSPREUK
De Ecuadoraanse politicus

Jose Velasco Ibarra die niet
minder dan vijfmaal presi-

dent is geweestover Ecuador
en die in 1972 door het leger
aan dekant werd geschoven
zei eens:"Geefmij een balkon
waarop ik het volk kan toe.
spreken en ik word presi-
dent". Dit kan beschouwd
worden als een moderne vari-
ant van Bucarams lijfspreuk.

Via de tv werden de Ecua-
doraanse kiezers met de re-
gelmaatvan deklok onthaald
op termen als"kandidaat van
de armen" en "de president
van de gerechtigheid, welke
titels Bucaram zich had toe-
bedacht. Over zichzelf spre-
kend zei hij dathij "de kracht
van het volk, de indiaan, de
mesties, de neger, beli-
chaamt.Hij liet dekijkers ook
weten dat hij het minimum-
loon fors zal verhogen, voor
gratisonderwijs zalzorgen en
ook met een apart ministerie
voor de indianen zal komen.
De armen, zo weet hij, hebben
geen behoefte aan ingewik-
kelde politieke partij- prog-
ramma's, maar aan de aan-
pak van urgente problemen.
Dat isvan Borja, de"man met
een waterig sperma" niet te
verwachten, aldus Bucaram.
Die isbovendien ooknogcom-
munist, aldus Bucaram.

Borja zal destrijd, zo menen
waarnemers, winnen. Velen
zijntochbang voor depopulist
dieBucaram is enzienmet ge-
spannen aandacht naar zon-
dag uit.

ONHOUDBARE SITUATIE
Men zette een punt achter de

actie in hun vakbonds- gebouw
toen de waterleiding en de tele-
foon- aansluiting verbroken

werden op last van de autoritei- !
ten. Ook was er een politie- cor-
donrond het gebouw gelegd zo-
dat niemand er binnen kon ko-
men. De toestand was onhoud-
baar geworden, aldus Gustavo
Tablada als secretaris generaal
van de Socialistische partij-
Twee van de honger- stakers |
werden met uitdrogings- ver-
schijnselen ineenziekenhuis op-
genomen.

Negentien kaderleden van
veertien verschillende opposi-;
tie-partijenzijn woensdagkorte !tijdaangehouden toenzij hun so- jlidariteitmet dehonger- stakers
wilden betuigen. Volgens de
regering gaathet hierom eenre-
actionaireactie.De stakingin de
bouw gaat nog steeds door. Ook
een aantal automonteurs is in
staking. Hetis deeerste serrieu- .
ze staking sinds dekomst van de,
Sandinistenaan demacht.

ZWARE SLAG
InBogota zeimen dathet poli-

tie-optreden van delaatste week
de grootste slag betekende voor
de drugsmaffia sinds jaren. De
nu ontdekte laboratoria behoor-
den toe aan het Kartel van Me-
dellin, de organisatiewelkever-
antwoordelijk wordt gesteld
voor tachtig procent van alle in
de Verenigde Staten gebruikte
cocaine. Bij devoorgaande acties
had de politie echter meer suc-
ces. Toen werd ook 5,5 ton cocai-
neen cocaine- pasta inbeslag ge-

nomenenvervolgensvernietigd-
Toen werden er ook 29 ver-
dachtenaangehouden. Maaron-
derhen waren geen top- figuren-

PARIJS —Ruim 50.000 aanhan-
gersvan de extreemrechtse politicus
Le Pen demonstreerden in Parijs en
betuigden hunsteun aande anti- im-
migranten- politiek van het Natio-
nalefront. Le Pens stemadvies was:
geen enkele stem voor Mitterand.

Als gevolgvan afgrendeling van buitenwereld

Hongerstakers in Managua
maken eind aan protestactie

MANAGUA—Naruim tien
dagen hebben 38 Nicaragu-
aanse honger- stakers een
einde aan hun actie gemaakt
De bedoeling was de aan-
dacht te vestigen op de al we-
ken lang durende staking in
de bouw- sector in Managua.

De staking ging uit van de
vakbond van de Socialistische
vakbond en is een protest tegen
de economische maatregelen
welke deregering tweemaanden
geleden afkondigde. Men eist
een fikse loons-verhoging en on-
gedaanmaking van de maatre-
gelen. Om meer kracht achter
hun eisentezetten gingenenige
tientallen leden van het vak-
bonds- kader in hongerstaking.

Meteigen stroomvoorziening
Bogota: derde cocaine
laboratorium ontdekt

BOGOTA— Voor de derde
maal binnen één week heeft
de Colombiaanse politie een
ultra modern cocaine- labo-
ratorium ontdektHetlaghal-
verwege de verbindings- weg
tussen de steden Bogota en
Medellin.

De installaties van het don-
derdag ontdekte laboratorium
lagenverspreid overvier boerde-
rijen. Menbeschikte over een ei-
gen electriciteits- voorziening.
Men trof er slaapplaatsen aan
voor meer dan honderd man. Er
lag ook een startbaan bij het
complex. Alle leiding- gevende
figuren van het laboratorium
waren echter verdwenen. Er
werd ook geen cocaine aange-
troffen.

ELN: gijzelaars
vrij tijdens
persconferentie

BOGOTA — De Colombi-
aanse guerrilla- beweging
ELN heeft bekend gemaakt
datmen bereid is de gegijzel-
de buitenlanders en media'
werknemers en politici vrij te
laten tijdens een persconfe-
rentie.

Een ELN- eenheid heeft eefl
overval gepleegd op het aan de
grens met Venezuela gelege»
plaatsje Salazar de las PalmaS-
Daarbij kwam één politie- agent
om hetleven.

In een document van ELN
staat dat de volgende groep die
men gaatontvoeren de gouver-
neurs van de Colombiaanse de-
partementen zijn. Met hen Wl'
men van gedachten wissele0
over de vorming van een volks-
regering. Blijkens de medede-
ling zal men dedezer dagenont-
voerde ere- consuls, journalis-
ten, politieen twee Zwitserse le-
den van de Colombiaans- Zwit'
serse Kamer van Koophandel
vrijlaten tijdens een nog aan te
kondigen persconferentie. V&
worden zij overgedragen aa"
buitenlandse correspondenten-
De politie heeft nog geen sp<X.
kunnen ontdekken dat kan lei-
dennaar deverblijfplaats van<*e
ontvoerden.

®GOBIERNU DI KÖRSOU

SERVISIO SALU PUBLIKO KÖRSOU
(G.G.D.)

Servisio Salu Publiko Körsou (G.G.D.) ta partigipa
kv entrante dia 9 di mei 19Ü3 e Departamentu di
Kuido Hubenil (Sociale Kind crhygiëne) ta muda pa
van Leeuwenhoekstraat 15, banda di e edifisio di
V.K.C. Por alkansa e Departamentu telefónikamente
via no. 627209 - 627212 - 627214 - 627217.

E Hefe Interino,
DeP*- RP- Dr. G. Godfried.
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o ONZE LICHTREKLAMES 2
" SPREKEN* EEN o
o DUIDELIJKE TAAL! #

" o
n Nieuwe revolutionaire, ontwikke-

ling, die vele voordelen biedt ten "" opzichte van de tot nu toe O
g bestaande systemen.

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

O TL buizen. U bespaart dus maar liefst 2/3 op de g|
elektriciteitskosten! w

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

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

7 JAAR GARANTIE! O
O Daar wij alléén kwaliteitsmaterialen gebruiken en 0de lichtreklames met groot vakmanschap gecon--9 strueert worden, kunnen wij U een garantie van O_ maar liefst 7 Jaar verlenen.o , ""

Bel ons. geheel vrijblijvend, voor meer Informatie,of voor een afspraak. Tel. 77411, ONeptunusweg 30, Curacao. /

O Spreek met onze tevreden cliënten: Avx Boekhandel Salas, Curacao Plaza Hotel, Curgas, Curoil. Fatum,

"
'Garage Cordla, Kuzeta, v.d. Lubbe Verzekeringen, N.M.B. Bank, —.
Princess Beatrix Airport (Aruba), Setel, V.M.F. Systems, etc. (_)
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¥ MAHAAI "_________" SALINA

IkA Speciat I
I fiK/ Voora"e eve moe<^ers

■■üb^ I MAHAAI I I SALINA II
I _S\ (r*:^3 G*'te
I __f.-':_-_y i»-'! 1I tH Spare-Ribs KeshiYenaI ML/ 1 "Dinner" | | "Dinner" j I

jßfl|| Bijaankoopvanl"dinner"voordenormaleprijsvan/.7.3sontvangt
I iÜfrl U een tweede voor Slechts ’.l.-

Wk pl^ Profiteer van dezeofferte waarbij U slechts ’.8.35betaalt voor 2
B__jjlllJpllP'^ maaltijden. __ j
iff/ Geldig t/m 8 mei. 1

I Minnaar.van de slickervan de maand

De eigenaar .an deze aulo
kan bij ons langskomen

_fsn h i ■
Madurostraat 4 I

om de prijs beslaande uit’. 100.- aan arti-
kelen bij ons op te halen.
"WiltUde .olgendevJinnaarvJorden??
Kom langs bij

Fashion Palace \'\
om UvJ sticker op te halen. __ |

ÊDE STATEN VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN

Vanwege het feit dat de Ministers van het huidig Kabinet
demissionair zijn alsook vanwege het feit dat momenteel
gearbeid wordt aan de vorming van een nieuwe Regering,
waarvan het Regeerprogramma alsnog gepresenteerd
dientte worden, is naampele overweging door deRegering
besloten afte zien van het houden van degebruikelijkerede
ter gelegenheidvan deopening van het nieuwe zittingsjaar
van de Staten op 10 mei a.s.
Inverband met hetvorenstaande zal deVoorzitter der Sta-
ten, namens de Gouverneurvan de Nederlandse Antillen,
dezitting 1988 -1989 openen in een gewone vergadering
van de Staten op dinsdag 10 mei 1988.

Willemstad, 3 mei 1988.
De Voorzitter,
J.A.O. Bikker.
De Griffier,
mr. G.M. Grüning.

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

* Maandag 9mei 1988
vanaf09.00 t/m 15.00uur

* ?_?ir e_~eK?.!,baW!9 (vanaf hoek B|o"nteweg tot omgeving

»M£ff_^^
= ïKODELA^

I ANDERE PRODUKTEN NatuvitKruiden & Honing
UIT DE NATUVIT-SERIE. siropen. Voor verlichting van de~ ■ luchtwegen.
Natuvit Knoflook capsules. K, , ■._, ~ __ _, .Voor vercterking van het hele %%% %miden & H""* ,
organisme bonbons. VW een zachte keel

en'n frisse adem.NatuvitTarwekiemoliecapsules. m,_,__,.:_ , _. n , r_
Voor meerenergie' Natuvit Ladytare. Vitaminenr ' en mineralen v<x.r vrouwen inNatuvitLectthinecapsules. elke levensfaseVoorn sterk zenuwgestel. ( Y^tr^-flxvrt—hNatuvitJeneverbesoliecapsules. L I*l I I k i I FVoor het behoud van 'n goede * 'ff 1 J ZJ-J-IJvochtbalans. .. <__"*.■■ , VU'fHOI" ii
Natuvit Hiergist tabletten. ——Voor'ngave r^.*,.*._"»*.,». .>.%.._-,._,.

huid.
.hwns ■' "■■■■;■■■■'mms
«g mm*

—___T __ ,;'../ ■■■■

Verkrijgbaar bij Uw: Botica of Supermarket
AgentDistributeur:
Sanitas Curacao N.V.
P.O. Box 3265
Tel.: 79047
Codistributeur:
Manrique Capriles& Sons
Tel.: 611857

———————_____-___



Ontbreken vergaderruimtepijnlijk gevoeld
Bonaire-sectie van ABVO klopt
bij ABVO Curasao aan voor hulp
KRALENDIJK — De afge-

i '°pen week heeft het onlangs
Sekozen bestuur van de Bo-

sectie van de AB-
"0 onderleidingvanvoorzit-
ter Walter Conquet een ken-
lismakings bezoek gebracht
*an het bestuur van de vak-
Wd ABVO op Curacao. Tij-
[jens de vergadering met het
hoofdbestuur van de ABVO

een groot aantal
Agendapunten aan de orde
Besteld.

De delegatie bestond behalve
litvoorzitter Conquet uit de he-
Jen Jombi Silberie, Gerry de
{alm, Gabby Mereera, Herbert
Cecilia, Eric Tjie Tjie en Anibel
plarenda. Een van de be-
"^grijkste punten die het nieu-we sectie- bestuur behandelde
tyis de vertegenwoordiging van

in hethoofdbestuur. De
j^ftunissie die de belangen van
"Onaire zal moeten behartigen

bestaat uit de heren Chacuto,
Cecilia en Royer. Ook werd de
mogelijkheid besproken om op
Bonaire meer seminars te orga-
niseren. Gezien het feit dat de
dienstgroepvan de Abvo op Bo-
naire niet de beschikking heeft
over een adekwate ruimte om
met de leden te vergaderen, was
dat ook een onderwerp van ge-
sprek. Besproken werd hoe deze
dituatie op korte termijn opge-
lostzou kunnen worden.

Het hoofdbestuur beloofde in
ieder geval alle mogelijke steun
om de gewenste vergaderruimte
inderdaad terealiseren. Voorzit-
ter Conquet deelde voorts mede,
dat hij van meningwas, dat met
demedewerkingvan deBonaire-
aanse leden getracht zal worden
de gestelde doelen te bereiken.
Daarvoor istrouwens aleen jaar-
overzicht samengesteld voor
1988 waarbij ook ambtenaren

dienog niet aangesloten zijn be-
naderd zullen worden.

Voor ditjaar staan er twee se-
minars op hetprogramma. Het
eerste zal in september gehou-
den worden, terwijl een tweede
volgt in november. Welke de on-
derwerpen van dezebeide semi-
nars zijnis nognietdefinitiefbe-
paald. In decemberzal erm ieder
geval een evaluatie komen van
het huidigedienstjaar terwijl de
plannen voor 1989 dan oppapier
worden gezet.

Er is inmiddels ook een
functie- verdeling geweestinhet
bestuur, datnubestaat uitvoor-
zitter en vice- voorzitter W.W.
Conquet enN.H. Silberie; eerste
en tweede secretaris C.J. de
Palm en E. Tjie Tjie, eerste en
tweede penningmeester G. Mer-
eera en H. Cecilia en tenslotte
een drietal leden J.Ridderstaat,
J.A.Clarinda en S.E. Sint Jago.

Twee films van
Alliance Francaise

WILLEMSTAD—Op 10en 11
.ei vertoont Alliance Francaise
1,1 theater De Tempel twee bij-
andere films.

Op 10mei is dit defilm van de
°Pera Esther, naar de gelijkna-
mige tragedie van Racine. Aan
(*eze opera verleenden onder
j^deren hun medewerking ar-

resten alsElisabeth Conoueten
Chateau. HetFranse

jMioentelevisiekoor- orkestdie
Ie opera verzorgde stond onderRiding van Bernard Thomas. In
Set stukwordt deterugkeer van
j^cine naar godsdienstige le-
Jjens- opvattingen uitgebeeld.
*evens is de film een afschilde-

van detweede helft van de
egeringvan Lodewijk XTV.

b Op il mei draait de film Les
r^Usses Confidences, een blijs-
"l van Marivaux, met Micheli-
*ePresleen BrigitteFossey. Het
!ethaal van een jongerijke we-
r^e dienaeenreeks voorvallen

met de manwaar zij aan-
a&kelijkonenigheid mee had.
De toegangsprijzen voor de

,°orstellingen zijn voor leden,
gulden per avond en voor

Q,et leden,vijfguldenper avond.

WILLEMSTAD - Bij de
Bloedbank in het SintElisabeth
hospitaalwerd woensdag doorde
Lionsclub Curagao wederom een
cheque overhandigd ter onder-
steuning van de bekende bum-
persticker- en T-shirt- actiesvoor
de werving van nieuwe bloeddo-
nors.

Mede daardoorkan de Bloed-
bank zich in een steedsgroeiende
belangstelling verheugen, vooral
ook onder dejongere medebur-
gers. Op hetmomentis hetaantal
geregistreerde donors3600.

Foto: vlnr mrML. Alexander
en J. Snel van de Lionsclub en
broeder E. Gonesh, die namens
het hospitaal de cheque in ont-
vangst nam.

Voortweede keer
Geslaagde harttransplantatie
in Venezuela
tpARACAS — De 28- jarige
y^enzo Suarez is de tweede
j'^ezolaandie het hart van
C^and anders ingeplant
*j ecg. De operatie als zoda-

S leek geslaagd.
8i
ueingreep namachtuur inbe-

w.g en werd uitgevoerd in het
CJ.Su§l Perez Carrero- zieken-

dat onder dezorgvaltvan de
L.Jr-iale verzekeringsbank. De
>_ i

gkij deoperatie had drMa-
*eff enso-111 oktober heeft de-
eg 'de ploeg specialisten de

J"ste Venezolaanse hart- tran-
ypötatie uitgevoerd en wel op

ictor Dejeramo die toen 47 jaar
j*Ben die sederteen maand zijn

k rftiale werkzaamheden heeft

ih °Peratie was nu een beetje. Sewikkelder omdat depatient
j 0̂ Wat meer uitgezet hart had.
j^aralles is goed gegaan en de
y^ient ontwikkelt zich naar te-
p^denheid, zei dr Penso aan de
acf?- Het wachten is nu opdere-
<_k Van corganen vanSuarezp«et nieuwe hart.

Uitslagen
Schweitzerschool

WILLEMSTAD —Tijdens de
voordrachtsavond van de dr Al-
bert Schweitzer- basisschool in
theater De Tempel vielen de vol-
gende leerlingen in de prijzen.
Van klas 1 en 2: eerste plaats
voor M. Christiaan, tweede
plaats voor I. vd Hulsten de der-
de plaats voor I. Kateman. Van
klas 3 en 4: eerste plaats voor P.
Manotas, tweede plaats vóór I.
Schnitzler en de derde plaats
voor R. Ledeboer. Vanklas 5 en
6: eerste plaats voor N. Post,
tweede plaats voor O. Martinaen
de derde plaats voor F. Luurse-
ma. Het hoogst aantal punten
werd door de jurytoegekend aan
Niels Post diedaarmee dewissel-
beker won. De negen winnaars
mogen zich 'ip 21mei meten met
de winaars van de Marnix-
schoo 1 'r_ Centro Pro Arte.

Colombia en Argentinië:

Solidair op gebied
buitenlands beleid

BOGOTA — Argentinië en
Colombia ontwikkelen een
internationale politiek welke
door solidariteit wordt ge-
kenmerkt. Dit blijkt in de in-
ternationale strijd tegen de
handel in verdovende midde-
len.Daarbij zijn beide landen
de mening toegedaan dathet
zuidelijk deel van de Atlan-
tische Oceaan vrij moet blij-
ven van oorlogs- geweld. Zo
verklaarde president Belisa-
rio Betancur bij gelegenheid
van het bezoek van zijn Ar-
gentijnse ambtgenoot Raul
Alfonsin.

Argentinië en Colombia heb-
ben hun inzet gebundeld bij het
zoeken naar vrede in het kader
van deContadora. Ookstaanbei-
de landen eensgezind tegenover
het streven van de Verenigde
Natiesom het zuiden van de Pa-
cific tot een "zone van vrede" om
tevormen. Daarbij kan Argenti-
niëverzekerd zijnvan deColom-
biaanse solidariteit waar hetland de souvereiniteit claimt ten
opzichte van de Malvinas- eilan-den.Britse manoeuvres in ditge-
bied worden doorBogota danook
metkracht afgewezen.

BINNEN OAS
Argentinie op zijn beurt is

duidelijk solidair geweest bij het
streven van Bogota om de abso-
lute armoede te bestrijden. Ookbleek deze solidariteit waar Bo-
gota streeft naar vreedzame op-
lossingen van geschillen en eve-
neens tenaanzienvan de univer-
sele strijdtegen dedrugs.Bogota
ervaart de Argentijnse solidari-
teit binnen de Organisatie van
Amerikaanse Staten (OAS) zo-
als ten opzichte van de on-
rechtvaardige en unilateraal
door de Verenigde Staten aan
Colombia opgelegde maatrege-
len. Dit gebeurde naar aanlei-
ding van legale hindernissenwelke de uitwijzing naar de VS
van de kopstukken van de
drugshandel wettelijk onmoge-
lijk maakten.

Bij het bezoek van Alfonsin
aan Colombiakwam ook duide-
lijk tot uitdrukking hoe beide
landen zich inzetten voor de de-
mocratie en de noodzaak deze te
bewaren tegen eventuele aan-
slagen. Zij zien zich ook ge-

plaatst tegenover de situatiedat
men niet steeds afdoende kan
optreden tegenbewegingen wel-
ke anti- democratisch zijn en
welke zich inzetten om de demo-
cratie tedoenmislukken.Zokan
men niet steeds de propagandis-
ten van repressieve ideeën en
van gewelddadige acties snel ge-
noeg aanpakken.

Toneel-cursus
WILLEMSTAD—Fundashon

Tera Kora begint in samenwer-
king met het departement van
Cultuureentoneelcursus. De be-
doeling is om een toneelvereni-
ging opterichten van Tera Kora
en omgeving onder leiding van
Eligio Melfor.

Toten met 5meikan men zich
opgeven voor deze toneelcursus
bij I. Ferero, tel: 648168. De mi-
nimum leeftijd voor deelnemers
is vastgesteld op 14 jaar.Bij vol-
doendebelangstelling zal Eligio
Melfor op 10 mei om vijf uur 's
middags een introductie avond
houden in Kolegio AnnieKoen-
raad.

GEEN ANGST
Alfonsin wees er tijdens zijn

bezoek aan Colombia op dat de
democratie in zijn land geconso-
lideerd is. Men hoeft niet te vre-
zen dat de vrijheden verspeeld
worden, ook al zijn er groepjes
Nazi'sdietegen de democratie in
willen gaan. Op zijn beurt heeft
Colombia temaken, aldus presi-
dentVirgilio Barco, met een toe-
nemend offensiefvan politiek
geweld datdoor linkse guerrilla-
bewegingen wordt opgeroepen.
Dezeprobeert namelijk demacht
te veroveren via de gewapende
strijd.

Expositie
Eppo Doeve

WILLEMSTAD — Op vrijdag
13 mei om halfnegen 's avonds
zal gezaghebber Casseres in het
Curagaosch Museum de ex-
positie Eppo Doeve openen. De
expositie is tot5 juni. Na de offi-
ciële opening zal A. Tamminga,
directeurvan drukkerij Jeka die
praktischdetotalenalatenschap
van hetwerkvanEppoDoeve on^

der zijn hoede heelt, een in het
brons gegotenbeeldje aanbieden
aan de gezaghebber. Tijdens de
openingzal er een dia-presenta-
tie zijnoverhetdoorDoeve inhet
ieven geroepen begrip 'doedel'.

Vrachtwagens na
joyridingterug

WILLEMSTAD—De 34-jari-
ge M.J. werd, na een achtervol-
ging door de politie, met 'zijn'
vrachtwagen aangehouden. Het
voertuig bleek op de opspo-
ringslijst te staan in verband
met joyriding.De man verklaar-
de dat hij de wagen onbeheerd
had aangetroffen in de mondi
vanBrievengat. Depolitie vroeg
deman ofhij toevallignietbij de
kruising Haïtiweg - Bahamas-
weg, alwaar de wagen was ont-
vreemd, bedoelde. Dat kon J.
zich niet herinneren. Hij werd
overgebracht naar het bureau
om zijn geheugen op tefrissen.

Tijdens vervroegde verkiezingen
Deense kiezers beslissen
over lidmaatschap NAVO

KOPENHAGEN —Met
meer dannormalebelangstel-
lingkijkt hetbuitenland naar
de verkiezingen die dinsdag,
vervroegd, in Denemarken
plaatshebben. En in hetbui-
tenland dannogvooral dere-
geringen van de vijftien lan-
den, die samen met het Scan-dinavischkoninkrijk lid zijn
van deNAVO.

De vier miljoenkiesgerechtig-
de Denen zijn door premier Poul
Schluternaar het stemlokaalge-
roepen om antwoord te geven op
de vraag of, zoals hij het formu-leert, het land "loyaal lidblijft"van het Noordatlantischebondgenootschap. Directe aan-leiding voor de eerste minister,aan koningin Margrethe II het
ontslagvan zijnpasinseptember
vorig jaar gevormde regering
aan tebieden, vormde een motie
in de Folketing. De Sociaal- de-mocraten, de grootste oppositie-
partij, hadden aan het éénka-
mer- parlement de uitspraak
voorgelegd, dat aan buiten-
landse schepen voortaan
schriftelijk meegedeeld moet
worden dat Denemarken te-
genstander is van kernwapens
op zijn grondgebied, met inbeg-
rip van zijn havens.

Tegen het uitdrukkelijke ad-

vies van Schluternam hetparle-
ment deze motie aan. Belangrij-
ke NAVO-partners als de Vere-
nigde Staten en Groot-
Brittannië lieten weten, dat ze
doordezemotie inernstigeverle-
genheidkomen. Het is namelijk
hun vaste beleid geen medede-
lingen te doen over de precieze
lading van oorlogsschepen.
Daarbij komt dat Denemarken
zo belangrijk is voor deverdedi-
gingvan de noordflank van de
NAVO, dat— als dezeresolutie
na de verkiezingen ten uitvoer
gelegd wordt — moeilijk valt in
te zien watvoor maatregelen de
bondgenoten kunnen nemen
zonder hun eigen belangen te
schaden.

Denemarken vormt een stra-
tegische schakel in de verbin-
ding tussen het Westeuropese
vasteland en Noorwegen (ook
NAVO-lid), dat te maken heeft
met de grootste concentratiema-
rineschepen ter wereld op het
schiereiland Kola, even ten
noordenvan de grensmet deSov-
jetunie. Net als Denemarken
voert Noorwegeneen beleid, dat
gekenmerkt wordt door het af-
wijzenvankernwapens. Maar de
regering in Oslo volstaat er mee
bezoekende oorlogsschepen te
herinneren aan hun plicht de

wet teeerbiedigen, zonder metzo
veel woorden te verwijzen naar
het Noorse anti- kernwapenbe-
leid.

"Met zon compromis kunnen
de bondgenoten leven", aldus
een NAVO- diplomaat. "Noor-
wegen behoudt zijn trots door
middel van een tactiek van 'stel
geen vragen, dan krijg je ook
geen leugens als antwoord."

Kalender van
Erasmus school

WILLEMSTAD — Op 7 méi
begint de Erasmus- school met
het verkopen van de 'Kalender
Karibense 1988. Deze kalender
zal ter gelegenheid van de 100
jaarEmmabrug- viering, op de
Handelskade te koop worden
aangeboden. De opbrengsten
van deverkoopzijn bestemdvoor
het schoolmateriaal- fonds. De
humanistische schoolis een par-
ticuliere onderneming. De ka-
lender is gemaakt in het teken
van de Seü. De illustraties zijn
van A. Will en deproductie van
S. Leonora. Voor meer informa-
tieover dekalender kan men ook
bellen met de Humanistische
stichting, tel: 54062.

WILLEMSTAD — Gisteren
bocht gedeputeerde van Econo-
mischeOntwikkelingA.Diazeèn

____to&!__l_____ Een b,oeiende P,an'van or' 'aa *'en

I tf©W____S^ hoeveeljevan Vhaay houdt.

/Kom genietenvan deovervloedigebloemenpracht, 22verschillendebloeiende
planten. 0.a.: roze en rode potroosjes en kalanchoë's in 4 verschillende
Kleuren. xvli////-
Ook fleurig gecombineerde plantenbakjes voor §mÊm_.-...^ijk...
moederdag. Tets moois! WÈ_Ws_%_W!^(Ër / 'Plantenkwekerü Fiori^»lK /
in het Arex Shopping Center. Ingangvia parkeerplaats '^É]É^'|§f fl
PetCare (Zuikertuin) of Gladiolenweg (zijweg Ma- IWP " )V J
haa'weg.) * Y\_
Zaterdag non-stop open. . _!_& .»*__ >__ff___P

/ *§. GARDENS |
KNAL aanbieding

voor Moederdag
15% KORTING op onze beginnersset, be-
staande uit 1 tapconnector, 2 hose connectors, 1
adjustable spray.

15% Korting f^^Ö7^^7
Turbotrimmer V^Ol/c;// J

model 190. J
JONKAENTERPRISES N.V. \VI Sta. Rosaweg nst. 196 -Tel.: 676655 \X

f-~_A Kom Moederdag 8 mei UQt^* est _ ur _
n

vierenin

ImL|lLlS_^_& IxOUuwif

's middags lunch tussen 12.00 ■ 14.00uur
met Warm en Koud buffet
a ’.25.00 + 10%voor volwassenen

’.12.50 + 10% voor kinderen
's avonds tussen 19.00en 23.00uur
tijdens het diner met è lacarte of ons

Moederdag Menu met 4 gangen 0k j&
a ’.37.50 + 10%p.p.j*v jWmÊ

* Kipperoom soep rag llJliH ï / "A * Tournedos Imperial *- . SI L/C.en aardbeien ¥p
\f Voorkinderen onskindermenu a ’.17.50 + 10%. T/:
r^-fm Gaarnereserveren: Cas Coraweg 56-A. jr~^J :
yfri TeL: 75388 ■81Og>^Jj^i;

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

* Dinsdag 10 mei 1988
vanaf 09.00 t/m 15.00uur

* Telamonstraat, Poseidonstraat, gedeelteOberonstraat (vanaf -
Poseidonstraat tot hoek Telamonstraat), gedeelte Helicon-
straat (omgeving Telamonstraat).

* Exumaweg, gedeelte Bermudaweg (vanaf Exumaweg t/m Los
Roquesweg), gedeelteLos Roquesweg (vanafBermudaweg tot
hoek St. Barthsweg), gedeelte St. Barthsweg (vanaf Los Ro-
queswegtothoekGuadeloupeweg),gedeeltePinosweg, Marti-
niqueweg, Swanweg en Turneffeweg.

= S=KOPELA _______;

luuvesterl
Qtrabanda J

*i Slfförl&l *r I En P__Jto_*'
J JMR'lmlkSi 4-. _______HM__Miv__ ■___■ ■flßHfi__P-'___tii _____£ \w^^^^*^^ ■WBill ________/■ HLUnf^j^riS I i
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ißjffityjffffl ___^^^^ ____ BWiy_ii_i___!

____SB__l W____ '___éê_\É EËS
__■_.______■Wij wensen alle

moeders een
GELUKKIGE
MOEDERDAG^S^
toe! (»5Pr

vÜ*^_f ■- i

AMIGOE~C<IJDAG6MEII9BB 13

I everpromised you a Rosegarden

vanKorpodeko kreeg de gedepu-
teerde een rondleiding in de
kwe kerij.

bezoek aanKoriflor N V. opBoka
Sami. In gezelschap van C. Go-
mes Casseres en E. Ong A Kwie
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EIKEN EETHOEK, z.g.a.n., vr.-
prijs ’.450,-. Adres: Sta Cathari-
na 467. Tel: 77150 toest. 29 tij-
denskantooruren.
BMW 75/5, vr.-pr. ’.2.300,-.
Tel.: 674342.
BATAVUS COURSE, nieuwe
crankset+ banden ’.550,-; Mon-
goose Californian, stuur GT, dy-
no, nummerplaat, ’.295,-; race-
fiets stuur, nieuw,’.40,-; Hornet
R/C, 9 ballbearings, 4 nieuwe
banden + rims, radio, charger
battery (2), extra banden + on-
derdelen, ’.500,-. Tel.: 54748
tussen 19.00-21.00 uur.

JEEPRENEGADE, bj. '83,
i.z.g.st., standard, powerbrake,
steering,four wheeldrive, econo-
mische6 cylindermotor, vr.prijs
’.11.000,-, eventueel inruil
mogelijkmetgoedkoper Japanse
wagen ofvan dezelfdeprijs. Inf.:
Brokopondostraat 50, Muizen-
berg(oud).

COMPLETE
WINDSURFPLANK Ten Cate
hunter met imperial + banden.
Tel: 73116.

HOLLANDSE INBOEDEL:
kasten;boekenrek; eethoek; box;
platenspeler; kinderstoel; app.
220V; boeken; diversen. Zater-
dag 7 mei9-5 uur: Kaya Isaac 17
(Moises), Abrahamsz. Tel.:
674899.
DODGE DART 1970, Custom, 4
deurs, standard. Inf. tel.: 88851.
JuanDomingo 184.

PITBULL TERRIER, pup, 8 we-
ken oud.Tel: 642228.

BOUVIER- PUPPIES, prima af-
stamming. Tel: 76295.

EEN VAN merk Dodge, bouw-
jaar1978. Tel.: 76226 na 18uur.

WEGENS VERTREK: inboedel.
Porchsale zaterdag 7-5-'BB van
3-6 's middags: Ficusweg 19 (Ju-
lianadorp).

EPSON PORTABLE computer,
rom + software utilities, z.g.a.n.
prijs NA/.450,-. Tel: 84530.

INBOEDEL W.O. meubilair;
wasmachine; serviesgoed e.d.
Kaya Pachi Jan Bakhuis 91

Tel.: 78332 na
6 uur pm.

WEGENS VERTREK: Lada
1987als nieuw. Inl.: 616994.

INBOEDEL: ZITKAMERSET;
tv; 2-pers. bed; klerenkast; bij-
zettafels;fan; haardroger; toilet-
kast; tapijt; strijkplank; strijkij-
zer enz. en eenauto Mazda 1981
in goede conditie. Tel: 74595.

TERREIN 750 m 2; gasfornuis 5
jr. oud’.500,-. Tel.: 676499.

TWEE PRACHTIGE Escriba
notenhouten bureaus met lades,
180x86en 140x86 enbijbehoren-
de deluxe bureaustoelen. Info:
77065of 77256.

PORCHSALE ZATERDAG 7
mei van 10.00 tot 15.00 uur: 2
pers. slaapkamer + linnenkast;
huisraad; lampen; 2 kinderfiet-
sen. Cassandraweg 49.

SPOED: WEGENS vertrek: ei-
kenbankstel + Lada Sport 1984
met belasting- en keu-
ringskaart. Adres: Salsbachweg
57 (Sta Maria). Tel: 623891.

TWEE SURFPLANKEN Ten
Cate Fun Fan, Ten Cate Spacer
mcl. grootzeil, stormzeil, trape-
ze, als nieuw, ’.850,- (per stuk);
freezer ’.350,-; koelkast ’.500,-;
tuinstel ’.750,-; boekenkast
’.40,-; klambu ’.80,-. Poezen
gratis (groot en klein). Tel.:
82241.
BROMMER BMW R-100 RS,
1000cc/.5.500,-;brommerHOn-
daCM-400 Costum 1984,25.000
km, inzeer goede staat ’.3.800,-.
Tel: 82241.

SHARP KOPIEERAPPARAAT
(SF-756), i.z.g.s Inlichtingen tij-
dens kantooruren tel.: 72509.

HUIS OP 2310 m 2 eigen-
domsgrond. Oleanderweg (Juli-
anadorp). Te bevragen tel.:
82470.

2E HANDS AUTO, automatic
en airco. Niet meer dan 60.000
km gereden. Betaling: cash.
Aanbiedingentel.: 82470.

GEM. WONING te Sta Cathari-
na 467, 2 slaapkamers, douche,
keuken, washok etc. Tel: 77150
toest. 29tijdenskantooruren.
NIEUW WOONHUIS in nette
buurt(2edistrict) met3 slaap-en
2badkamers, overdekte voor- en
achterporch. Huurprijs
NA/.650,- per maand. Vereiste:
2 jarenvooruitbetaling. Aanbie-
dingenonder letters: HUIS, P.O.
Box4016, Curasao. Sluitingsda-
tum aanname brieven: 13 mei
1988.
LUXE VAKANTIE- bungalows,
fully equipped, 4-6 pers.,periode
22 mei-18 juli(minimaal 14 da-
gen). Caribbean VacationHome
nv. Tel: 615636 na 18.00uur.

HUIS MET 2 slaapkamers voor
een echtpaar, ’.300,- p.m. Een
vooruitbetaling van 6 mnd. Tel.:
626617 van 5.30 t/m 6.30 p.m.
Zaterdag de gehele dag.

HOUSE FORRENT
Magdalenawegsl

Rooicatootje
Phone 74960
F. 2000 p.m.

3 bedrooms - study, 2'/_
bathrooms, unfurnis-
hed, unusual patio, 4
airco's, available Ist.
July 1988. J

033*^^"
WANTED FORrent: a complete
furnished modernhousewith 2-3
bedrooms, for 1-2 years in a re-
presentative area. Tel: 76003
(officehours)/615591(home/sat-
mon)-

SÏSSEÏ^K&
54656.

OPPASHUIS GEZOCHT voor
Ned. gezin, periode 12-29 julien
16 aug. Vergoeding mogelijk.
Mogelijkheid tot ruilwoning in
Arnhem. Griffith. Tel.: 672581.

NED. GEZIN, 5 pers., van 1968-
1978 op Cur. woonachtig, zoekt
huisvoor 4 of2 weken van 10/7
ofvan 27/7 t/m 5/8. Info. tel.:
77290.

W_UÊÊÊ_WSB_m
VLOOIENMARKT VAN groot
tot klein, 4 families houden een
markt. Op zaterdag 7 mei vanaf
10uur: VanGoghstraat4s.Kom
u ook?

|^_Ü____l"
ZWAAREIKENbankstel; eiken
eethoek; 6 stoelen; zwaar ronde
salontafel; eiken kast; wasma-
chine; Philips ijskast en nogveel
meer. Tel: 45794.

HUISINBOEDEL. Na 5 uur:
tel: 33289.
PRACHTIGE postzegelver-
zameling Oud-Nederland, cata-
logus- waarde ruim ’.29.000,-.
Tel: 46036 na 2 uur.
■■■ziiih:»".-*--.!..--.!

GEMEUBILEERD HUIS te
Washington, periode 15 mei tot
15 oktober. Voor informatie bel
32758.

Gemeubileerd ap- I
parlement
v ■■ ( cnnMUUrpriJS T. OUU,"
p.m.
eXClliSief StrOOITI -
water
R^tige buurt

Tel. 673794 J
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Schottegatweg Oost 36
Tel.: 79785 -79787 #% " " " " "_/

aankoop Om U\)

llfffc'"* Moederdagkado
|p f van ’.50.- ofmeer

'J^L leuke verrassing!

t 1 Caribbean Hotel A*^rfivH7
■j Hr Heerenstraat V/s 7w

GEVRAAGD
NAAIWERK-

VERSTELWERK
Ook gordijnenzijn welkom.

Diaconale Naaigroep
Tamarijn

l Telefoon: 615970

J TEHUUR j4 Modem zeer centraal gelegen

KANTOORRUIMTEI te Salina
1 mettelefoonaansluitingen, airconditioning, alarm-Installatieen carpeting.
I Voor Informatie:

INGMARN.V.
9 tijdens kantooruren Tel.: 613543/613544
4 nakantooruren Tel.: 672044/676639

<BestRates from

PUERTO RICO
Please contact:

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

"woonhuis te janthiel^
TE KOOP

Begane grond: woonkamer, 2 slaapkamers,keuken, wc/bad,wasruimte,
2 bergingen.
Bovenverdieping: woonkamer, 3 slaapkamers, studeerkamer, 2 wc/
bad, porch (uitzicht op het Spaanse Water) en ruime patio. .Eigendomsgrond: 1090m .
Vraagprijs: ’.197.500.-

-k Tel.: 673356.Ik J

BËTÖN-M IX CENTRALE- i
FUNDERINGEN, RINGBALKEN. BLOKKEN, BOUWMATERIALEN.

OOK VOOR VERKOOP VANBLOKKEN, ZAND EN GRIND
—j_ -Brakkeput Ariba z/n (naast Technische School)- ' _____

:^^_B________^^TWi674673-672204^^^^^^^^

3aas...c/oeenvóéai/f/

Jkwordsispt/oeJtwidat
uuwmgtkrdb'.bthandtlme
ê/^tUièftmeileii teowdót
cngedivie .... a/vêitMankt!

II DIEREN Cs&^
■ BESCHERMING

verzekeringen

CTC travel
GUATE
MALA

Klassiek en grandioos.
Waar oude cultuur
samengaat met een

heerlijk klimaat.

8 dagen -7 nachten
vanaf 887,-

-per persoon

CTC travel

drip irrigation"
AA '^ÜA Booster

78ZB RriiéiwgVlioetAhtlaiaw.j, _\

( TE KOOP 1r!
wegensvertrek B

j
2 persoo'nsbed met ,_
nachtkastjes en matras, »
houten 1 persoonsbed a
met matras en auping lo
spiraal, Toyota Starlet f[
bouwjaar '86 y

ï
Tebevragen Tel: (o

79299 f_ _ A
I ! ■ '-± *«Echtpaar afkomstig suit Ned. zoekt

WOONHUIS
F

te huur in goede buurt. (
c
f

Tel: 674134
na 18.30— l

Nolhingßeals . V_t-iru_nri ’ %
energy PgirOflJr^yy «ggg.

IttNTYHOSE AVAILABLE IN MDST FINE STORES JJg )
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b^

■^ Madurostraat 13

HEEFT UW kind bijles nodig of
begeleiding bij het maken van
haar/zijn huiswerk? Een erva-
ren lerares helpt hierbij. Infor-
matie tel.: 73570.

* VOOR
MOEDER"' vCn\S\^rte-&&muDiian,... Jan Noorduynweg T 12 ,j£Cgffi§

TEKOOP AANGEBODEN
EVENTUEEL TE HUUR:

2 WOONHUIZEN
op Bonaire

Kaya Gouverneur Debrot 42en 46
Voorverdere informatie: Curasao tel. 78621.
Eventuele financiering mogelijk.V /

TE KOOP OPKORAAL PARTIR - KAVEL 19
Sleutelklare woning,2 slaapkamers, op 730 m 2ei-
gendomsterrein.
Prijs: ’.80.000.- totaal.
Opleverbaar 1 septemberaanstaande.

1-! Tel.: 84670.
BOUWORGANISAIi|__

f TE KOOP TERREINEN v
Janthiel (Kaya) 1210m2(mcl. bouwv.) Na/. 45.000.-
JongbloedKaya Achilles 12000m2aNa/.20.- Na’.240.000.-
Jongbloedweg naast no. 1021260m2aNa’ .40.- Na/. 50.400.-
Klipstraat No. 271090m2èNa/.200.- Na/.218.000.-
Philipsburgweg Kavel 8 965 m2aNa/.25.- Na/. 24.1 25.-
Piscadera 850 m2èNa/.30.- Na/. 25.500.-

CARESTO EO Arraratweg4B ,
_ wliiL _^HM^ Inlichtingen: j\

_S_ _A y Tel.: 614744-614712 __^/Jy^^^m^'-^k l^f 'Sen-ice is our business "m__^^^

f TE HUUR 1
aangeboden

Gedeeltelijke ge-
meubileerd woon-
huis

L Tel: 74595 I

Exclusief |Te Koop: zwaar eiken
meubelen
3-zits bankstel
2 fauteuils met jucht
leder bekleed
1 salontafel
1 buffetkast
Eetkamertafel en 4
stoelen
Bijzettafeltjes

Tel 87499 na 17.00
uur. J

r'i—i 1"* —i 1—i—i—ii—i—ia—ii—ll—ll—i—W~ir__»

CLIMACARS
fe#C __

AÜTOMRCoSmÖJnNG
j Herst lA-Tel. 672059 Sto.Rosa . \

GEVRAAGD fmet spoedhulp inde Jhuishouding 2 dg.
per week

Vredenberg.
Tel. 53853

(13.00-18.00) j

Heerlijke Surinaamsegerechtenkunt U bij ons
krijgen, zoals:

Pom, Chin-kip, Ro-
ti, Nassi, Bami, Am-
soi.

Kom eens langs
TJERKHIDDESLAAN 1

TEL.: 73930

j> EMMA TOWN V_

RAGTIME STOMPERS
(Jazz oude stijl)

zoeken een: klarinet-
tist/saxofonist, bas-
sist, gitarist.

k^Tel 79324 (na 7 m_x)J

VARENVERKOOP ]l
Geef moeder (of Uzelf) een prachtige varen uit de mooiste I
varentuin van Curacao.
Zaterdag, de gehele dag.

Kaya Tentalaria 4, Janthiel. Tel. 673649 |l

FKadoa&
' Üor&mrte]
Jan Noorduynweg f 12 J

K Internationale verhulzeis en verschepers

iöTERSIERODokwegz/n. ochterMaduro Pkuo -Curocoo, NS.
Tel.: 70140 — Fax 70141
Affiliated with Steens International

1 Woridwide Moving Group. J|

w») 'tillMsB Leuke combinaties Ws
van „Brentwood",
„Country Suburban" en
„Anua". _^

Boutique j& \
L-_ Caracasbaaiweg \Lz£^' 4lJw 'gg> Te1.:613496 U**9 f%JX%- fëC

©
MANPOWER

UITZENDORGANISATIE
's Werelds grootsteuitzendburo met40 jaarervaring in
de dienstverlenende sektor.

Biedt U
tijdelijke arbeidskrachten
met "POWER".

Telefoon 611195.
L Salina 108,Curacao^/

AMIGOE14 VRIJDAG 6 MEII9BB



AGENDA
BONAIRE

*>LlT__Booo
WANDWEER: 8222
AXICENTRALE: 8845"OSPITAAL:B9OO

LANDFlLL teLagoen: maandagt/mvrijdag
'an 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
*. zondag gesloten.

EENBARE BIBLIOTHEEK
'openingstijdenvoor hetpubliek)laandag en donderdag van 14.00-18.00
W, dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/14-00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
lür)
openingstijden voor lezers)

pensdag van 14.00-19.00uur.

JOSTSLUITING: maandag t/m vrijdagijngetekende stukken 15.45 uur; gewone
"ukken 16.30uur.

CLUBS
JWanis:donderdagavond 19.30uur -Hotel
«naire.
*Ns: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
jound Table: elke tweede maandag -jjurtcentrumTerra Corra.

'«tary:woensdag 12.00 uur-HotelBonaire.

EN BEVOLKING:
«"00-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-
H«nd.

[JUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
Jervan gelievecontactopte nemen met de
"a»Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

pOLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
popendopvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
*Wag van 12.00-24.00uur.

SPREEKUUR5PREEKUUR (gezaghebber): elke donder-dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
jjhurskantoor,Kralendijk; laatste donder-
dag van de maand van 10.00-12.00 uur te
"incon.
KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
Jjaireaanse schelpen en koraal; open van
Jnsdagt/m vrijdag van 10.00-12.30uur -Mya Nikiboko Zuid 3.

J-W: openingstijden slachthuis maan-
Jagt/ m woensdagvan07.00-12.00/13.00-
J6.00 uur en donderdag en vrijdag van

1.00/11.30-14.30 uur.

Kerkdiensten
JtotBernarduskerkKralendijk:
"agelijks 18.45uur; zondag 08.30 en 19.00
Uur.
■*romotokerk Antriol:"agelijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00
lilir

|r^dovicuskerk Rincon:
j'agelijks, ookzondag, 19.30uur.

KIACHTENBEZORGING doorgeven

J*n mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
4.

LONDEN — De Britse zeelieden-
SdNUSzet deal3 maandenduren-

* actie bij de veerbootmij P and O
'oort ondanks het beslag dat de
Mitbank lietleggen op de bezittin-
Hvan de NUS. Opde meesteBritse
Verdiensten werd woensdag ge-
bakt. De beslaglegging gebeurde
°Hldat de NUS bij andere bedrijven
Midariteits- stakingenuitriep, wat
volgens deBritse wet is verboden.

*****

KRALENDIJK - Op 4 mei
werd opBonaire zoals gebruike-
lijk ook de gevallenBonaireanen
herdacht uit de Tweede Werel-
doorlog.

' De pastoor van de St
Bernardusschool leidde samen
metdomineeMereerahetofficiëlegedeelte waarbij in gebedterug-

gedacht werd aan de gevallen
strijders. Gezaghebber mr Geor-
geSolianalegde samenmetdeei-
lands- secretaris mrFrits Goed-
gedrag een krans. Hoewel de 4
mei herdenking opBonaire vrij-
wel nimmer druk bezocht is, viel
het wel op, dat de belangstelling
dit maal groter was dan andere

jaren. Verschillende leerlingen
van de Scholengemeenschap Bo-naire (SGB) woonden dekorteplechtigheid bij. Bij de foto: ge-
zaghebber mr Soliana en mr
Frits Goedgedrag na het leggen
van de krans. Een overzicht van
het aantal benodigden en be-
langstellenden.

CANADA
De afgelopen jarenscheenook

de Canadese toerist het pad ge-
vonden te hebben naar het Fla-
mingo eiland. De charters vooral
van Caroussel waren daaraan
natuurlijk niet vreemd. Het is
nog steeds niet geheel duidelijk,

of deterugloop in dezeeerste drie
maanden van het jaarvan 1355
bezoekers in 1987naar 1007 be-
zoekers in 1988het gevolg isvan
de problemen rond de dood van
de Canadese toeriste Harwood.
Bij het bezoek van de gedepu-
teerde van Toerisme Ramoncito
Booi in januarivan dit jaaraan
Toronto (Can.) betwijfelde hij of
de gewelddadige moord van het
meisje inderdaad zijn invloed
zoukunnenhebben op hettoeris-
mevoor dekomende jaren.Vene-
zuela, Colombia en Argentinië
blijven — lichte — achteruit-
gangte zien geven. Niet verwon-
derlijk natuurlijk van deze lan-
den, waar dedevaluatieen ande-
re financiële problemen onge-
twijfeld een rol meespelen. Ge-
middeld dus een achteruitgang
van ongeveer tien procent.

BIJ VERKOOP BONAIRE BEACHHOTEL
Copthorne-dochter dreigt met rechtszaken
Bon-Antil ultimatum gesteld

KRALENDIJK—HoeweI deAmigoe uitzeer betrouw-
bare en bij deverkoop betrokken bron heeftvernomen,
dathet Bonaire Beach Hotel (BBH) dat eigendomisvan
Bon- Antil N.V. inderdaadverkocht wordt aan deArda-
naResort N.V., is daaroververder geen enkele officiële
verklaringverschenen.De directuervanBon- AntilN.V.
voor het eilandgebied Papa (C.H.) Statia wilde verder
niet ingaan op de eventuele koper. De bezorgdheid van
Statia betrof uitsluitend de toekomst van de werkne-
mers van het staatshotel.

Zoals bekend is Papa Statia in
feite kortgeleden als een van de
beide directie- leden benoemd.
Hij volgde daarmee Deis Scher-
mer op, dieopzijnbeurtopvolger
wasvanRudy Ellis. Statia'staak
was eenvoudig. Directeur blij-
ven tot de verkoop is afgewik-
keld. Dat was echter in een tijd,
waar zich helemaal geen proble-
men voordeden, maar waar de
potentiële kopers nu eens met
voldoende geld op tafelkwamen
en bovendien bereid bleken om
de gevraagde bedragen voor de
uitbreiding en derenovatie te
garanderen. Geen vuiltje aan de
lucht dus. De problemen begon-
nenpastoen bleek datovername
van het huidige hotelpersoneel
een overteerbarezaak bleekvoor
de directie van Bon- Antil N.V.
Deze n.v. kent slechts twee aan-
deelhouders: het eilandgebied
en de Centrale regering. Wim
Hendriks is alvele jarendedirec-
teur voor de landsregering.

Ofschoon er slechts twee po-
kopers zijn die beiden

geldoptafel leggenen verder el-
kaar in niets ontlopen, moest de
rechter uitspraak doen inwie de
eerste optie totaankoop had.Dat
bleek de huidige managers-
groep Copthorne HotelsLtd. met
de dochter- maatschappijBonai-
re Caribbean Resort hotels
(BCRH) N.V. Dat wasechterniet
dekandidaat van deregering —
met name van ex- minister
Winston Lourens — die met de
Ardanagroepvan Johnsoninzee
wilde. Ondanks de vele be-
richten die inmiddels in de loka-
le media zijn verschenen, is er
nog steeds geen openingvan za-
ken gegeven. Het maakt de
vasthoudendheid van derege-
ring aan Ardana Johnson die
volgens insiderswelcasinomaar
geen hotelervaring heeft, opzijn
minst vreemd.

Nu blijkbaar deknoop is door-
gehakt, heeft deBCRH N.V. een
duidelijkultimatum gesteld aan
Bon-Antil N.V. Indetelex wordt
onder andere vermeld, dat een
van de aandeelhouders van
BCRH onderweg is met een
kwartmiljoendollar voor deaan-
koop van hethotel, derenovatie-
werkzaamheden en de uitbrei-
dingvan BBH. De woordvoerder
van BCRH zegt geruchten te

hebben vernomen van een even-
tuele verkoop aan derden en
vraagt daarvan ontkenning van
dezijde vanBon- Antil.Een ont-
kenning die naar de Amigoe
heeft begrepen tot donderdag-
namiddag nog niet was ont-
vangen.

ULTIMATUM
De BCRH als dochter van

Copthorne die het management
voert voor BBH en als zodanig
via eenkort geding hetrecht op
eerste koop heeft gekregen en
daar vooralsnog stevig aan
vasthoudt, verzoekt Bon- Antil
om een bijeenkomst met deaan-
deelhouders van BCHR dat nog
dezeweek zal moetenplaatsvin-
den. DeBCHR laat deernst van
de situatie geenszinsin hetmid-
denen waarschuwt nureeds dat
bij het negeren van de gemaakte
afsprakenen hetrechterlijk Von-
niswederom rechtszaken zullen
volgen. Hoe explosief de toe-
stand is blijkt wel uit de laatste
zin van de doorBCHRgestuurde
telex: De BCHR houdt de direc-
teuren van Bon- Antil N.V. de
heren C.H. Statia en Wim
Hendriks persoonlijk aan-
sprakelijk voor de gang van
zaken.

Canada laat het afweten
Toerisme in maart en over
hele eerste kwartaal gestegen

KRALENDIJK-In de
maand maart van dit jaar
brachten 3572 toeristen een
bezoek aan Bonaire. In verge-
lijking met het voorgaande
jaarwaren dater426 meer en
dat betekent voor maart een
verhoging van 13,5 procent.
Ook het eerste kwartaal gaf
een gunstig beeld want de
9493bezoekers indezelfde pe-
riode van 1987, zijn gestegen
tot 10.281 over de eerste drie
maanden van ditkalender-
jaar.

Dat betekent een percentuele
verhogingvan ruim zevenen een
halveprocent. Een gunstigbeeld
dus, maar waar wel deterugloop
van het Canadese toerisme een
tamelijkopvallende gebeurtenis
is. Zoals de laatste vijftien jaar
het geval is, steekt het Ameri-
kaanse bezoek aan Bonaire nog
steeds met kop en schouders bo-
ven de rest uit. In de afgelopen
maand maart een stijging van
ruim 22%tot 2361 bezoekers ter-
wijl over heteerste kwartaal het
beeld steeds gunstiger wordt.
Ruim twaalf procent meer dan
het afgelopen jaar,verdeeld over
6466 bezoekers.

Internationaal tennistoernooi
op Bonaire

KRALENDIJK — Na het
vorig jaarzo succesvol verlo-
pen Eerste Internationale
Malboro Tennis toernooi kon
hetnietuitblijven, oferzou dit
jaareentweede worden geor-
ganiseerd. Dat gebeurt dan
ook, ofschoon Malboro — de
initiatiefnemer — wel bui-
tenspel staat

Het tweede toernooi (ITTB)
telt deelnemers uit Curagao,
Aruba, Venezuela en Amerika.
Uiteraard doetookdeAntiliaan-
se kampioen uitBonaire Robby
Domacasse mee.De deelnemers-
lijst uitAruba echterbelooftvan
dat land in ieder gevaleen sterk
veld.

Zoals misschiennog wel inhet
heugen ligt, wist de Arubaanse
kampioen Humphry Jose de
Malboro prijs te winnen. Niet al-
leen deze winst, maar vooral de
aantrekkelijke ambience op het
Flamingo eilanden met name in
hetBonaire Beach Hotel (BBH)
maakt de tennissers van Aruba
als dievan Curagaograag terug-
komende gasten. Er waren trou-
wens meer bekende amateur-
sportlieden die hadden inge-
schreven: de zingende groente-
boer Rudy Plaate, het afgelopen
weekeinde nog actiefin deNep-
tuneroom vanBBH, dieookaar-
dig een balletje slaat, de ex- mi-
nister- president Minquel Pou-
rier. en nogwat favorieten.

Rudy Domacasse die in no-
vember in Aruba kampioen
werd, zal zijn titel ophetspel zet-

ten, maar niet alleen dit en-
kelspel is interessant, want de
wedstrijd- leidingis vanplan een
aantal aantrekkelijke dub-
belspelen te organiseren. De or-
ganisatie van het Tweede Inter-
nationale tennis toernooi ligt in
handen van Zulay Knuf Nouel,
tennisleraar van BBHRudy Do-
macasse en de assistent- mana-
ger vanBBH Dick Breukink, die
op sportgebied steeds meer op
zijn wielrijdende broer gaat lij-
ken. De officiële opening vindt
plaats door de gedeputeerdevan
Sport Carmo Cecilia en dat is op
de avond van Hemelvaartdag
rond het zwembad van BBH.

Voor ouders Beatrix
College cursus
in papiamentu
KRALENDIJK — De voorzit-
ter van de oudercommissie
van het ColegioReina Beatrix
Norman Wilson heeft laten
weten, dater voorbelangstel-
lende ouders een cursus zal
worden georganiseerd in Pa-
piamento.

Deze cursus zal zes weken du-
ren terwijl er eenmaal per week
een les wordt gehouden.ln-
lichtingen over dezecursus wor-
den gegeven door de coordinator
van de Komishon Papiamentu
den Ensenansa na Bonaire (Ko-
pebo) Norwin Willem.

NEDERLAND
Nederlandblijft hetgoed doen.

Ongetwijfeld mede veroorzaakt
door de gunstige dollarkoers
waardoor Bonaire nu enigszins
betaalbaar wordt voor de Euro-
peaanen metname de Nederlan-

der. In het eerste kwartaal van
1988 kwamen 1196 Nederlan-
ders naar Bonaire en dat is een
stijging van 37,8 procent. Het
aantal Duitse toeristen blijft
vrijwel constant en dat is onge-
twijfeld mede te danken aan de
kleinere duikscholen op Bonai-
re, die hun klandizie vooral in
Duitsland zoeken. Zoals bekend
isvooral BuddyDiveergactiefop
de Duitse beurzen, waarevenals
door Bonaire Beach Hotel BBH
een stand werd bezet op de ten-
toonstellingBoot '88.
Functies verdeeld
BVB-stafcommissie

KRALENDIJK — Afgelopen
maand heeft de staf- en protest-
commissie van de Bonaireaanse
Voetbal Bond (BVB) de functies
verdeeld. Voorzitter is Ezzard
Semeleer, die eventueel wordt
vervangen doorRubert Balen-
tien. Eerste en tweede secretaris
GodefricoCeciliaen ImeldaFord
entenslotte deleden Sergio Mar-
tines, Alvin Trinidad en
Ephraim Goeloe.

; OPENBARE VERKOOP
Opwoensdag, deelfde mei 1988, desnamiddagsom DRIE UUR,
zal doorondergetekende, PROSPERO GUILLERMO SILBERIE,
deurwaardervoor burgerlijke zaken op Bonaire, te zijne kantore
aan de Kaya Jan N.E. Craane no. 34-A, alhier, worden overge-
gaan tot deopenbareverkoop van deop desde augustus 1987in
beslaggenomen:

Automobiel
merk: DATSUN
Type: Pulsar
Bouwjaar: 1983
motorno.:DM-143313

De auto is te bezichtigen vanaf achtuur des morgens op de dag
van deverkoopenzalwordenverkocht volgens plaatselijk gebruik
bij opbod en tegen gerede betaling.

De deurwaardervoornoemd,
w.g. P.G. Silberie.
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>> stpckmarket <<

AMSTERDAM TCDAY MAT 6, 1988.
Aegon 75,80 KIM 35,20
Ahold 70,20 Meneba 104,40
Akzo 108,20 Philips 27,60
Cred.lyon. 49,00 Ecyal Dutch 229,60
Fokker 26,40 Telegraaf . 270,00
Gist.Broc. 32,80 Unilever 106,40
Heineken 126,80 Index 245,40

NEW YORK STOCK EXCHAN3E CDOSIN3 MAÏ 5, 1988.
Ahbott Labs. 45 1/8 - 1/2 IBM 111 1/4 - 2
American Exp. 23 5/8 - 1/8 ITT 48 1/4 - 1/2Apache 8 1/8 + 1/8 Jchnson &J. 74 3/8 - 3/8Am.Tel.4 Tel. 26 1/8 - 1/8 McKesson 32 1/4 - 1/8Amoco 75 5/8 - 1 3/4 Merck _ Ooi 155 1/2 - 1 5/8Anheuser B. 30 1/2 - 1/8 Minnesota Mng 58 3/4 - i/eBectan Dick. 53 1/2 - 2 1/4 Mcbil Oorp. 45 1/2 - 1/8Campbell S. 26 1/4 - 1/8 Monsanto 81 3/8 - 1/4Chrysler 23 1/8 + 1/8 NCR Corp. 61 1/4 unch
Citicorp 20 1/4 + 1/4 Narf .South. 27 1/4 + 1/4CocaCola 37 3/4 - 3/8 PPG Ireius. 41

_
5/8Diebold 38 - 1/4 Hiilips Ind. 20 1/8 + 1/4Digital Brj. 105 3/4 - 1 3/8 Placer D.M. 12 5/8 - 1/4Dupont 84 - 1 1/4 " torthrop Corp. 29 5/8 + 1/4East.Kbdak 42 1/8 + 3/8 Pac.First Fin. 13 1/2 - 1/4Exxon 43 7/8 - 1/4 Pfizer 54 - 7/8Figgie 'A' 68 - 1/2 Phelps Dodge 37 7/8 - 3/8Firestone 79 5/8 unch Hiilip Morris 85 3/4 - 7/8Fluor 17 7/8 + 1/8 Quaker 45 3/8 + 1/8Genl.Electr. 40 + 1/8 WR Nabisco 48 1/8 - 1 3/4Genl.Motors 75 3/4 - 1/4 Sara Lee 37 5/8 - 3/4Gulf & West. 37 5/8 - 1/4 Shell Trp.Tr. 79 1/8 - 1/4Hecla Mng. 12 5/8 - 1/8 Southern U. 5 5/8 unch

Hilton 88 + 1/4 Unisys 34 1/4 - 1/2Homestake Mng. 14 1/4 unch Unocal 37 + 1/2'
DCW JCNES
Industrials 2.020,23 - 16,08
Transportation
REUTER.
CIOSIN3 OCfMENT MAY 5, 1988.
THE MARKET CN HIGHER VOLLME CF 171.8 MIN CLOSED DOWN 16.08 at 2020.23.

Ijgjpff MAIN HO & CUIUIiL'S BANK N.V.
jC*§f] INVESTMENT DEPARTMENTs^__-_l For further information call

V^Ê^H Tel. 612511/612991/612294

Koersen Centrale Bank
1 ■ 1 ■!

NOTERINGEN CENTRALEBANK VAN DE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIG OP VRIJDAG 6 MEI 1988 EN TOT NADER
ORDER:

. US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CRN DOLLAR 1.42 1.44 1.46
PNDST€RUNG 3.255 3.31 3.37
N€DGLD 93.97 94.69 95.49
BOUVRR _____
ZUU FRANCS 126.78 127.50 128.30
FR FRANCS 29.91 31.01 31.71
DUITS6MARK . 105.52 106.24 107.04
SURGLD — 100.07 102.59
ITUR6 1.10 1.40 1.46
AR FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENTVANFINANCIEN ENGELDIGVANATHEDEN6 MEI 1988
EN TOT NADERORDER.

9.75 % 08UGRTI€L€NING€NP€R 85/89 99.15
13 % OBUGATI€L6NING€NP€R 86/90 103.03
12 % OBLIGATI€L€NING€NP€R 88/92 102.73
10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 99.96
10.25% OBUGATI€L6NING€N 1986P€R 1990 99.24
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.69%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

/^53fBnCO mDUSTR,ni DE UEfIEZUEIfI
l_t_s_P? maakt dewis-elkoers bekend

7 van de BOLIVAR, geldig tot
MAANDAG 10.30uur

caSh AANKOc^U 6 VERKOOP
l 5.20 5.4Q 6.40

[" PLAYA TRADING BONAIRE 1
.g. een ruime sortering moederdag

geschenken

fM^Mt^^'^M^ ■ verkrijgbaar in onze
/^^®|^Ji3; Showroom
rv\^^^rr^lP^3^^——f''/-£$ 1 De nieuwe lijn 1988/1989
V*.^____S_rali'ill\J_W\jlll tUf^M mixers, blenders, radio's.
V^ISSSiatgMIIIL yj _ ;BËJ j-eeL^r1.ft.;a v, ;? weegschaal, perculators,
l^^^^^^fc_^<lll^_rfi?^S_Pp^É» l_f-_'ïl ijskasten, gasfornuizen,

il&^*£\ss afwasmachines,

Voor MOEDERDAG EEnT X i/„/^ "v^SPECIALE KORTING VAN 20%^ LandT,de
OP ALLE HUISHOUDELIJKE //\nQs,ot^ij \>ARTIKELEN!! K /\ KTnA
playa trading bonaire V
Manager Gaby Saleh Kaya L D. Gerharts 22 -Tel.: 8699
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::i TirhtJ-—r^ftfe youre\JeioLe '{f: \U rosé garden :. N£^^to*k*
": °S * «Plllliflli ": Oudecaracasbaalwegse-Tel^^ \ _J^S&*>^ \\K\\<\> WÊJ SUUr

V * «o*"»- I- TakeMomtodinnerA ;! J%^f#^VJ^ -^ »« nn MfcX*Mf§|74 V Baai Macolaweg- Parera .« May 8th. j£|> W'4)^Yft W» ©©MgUft jft#.I** 'f^_^_sJ^__fly® zaterdagen > #
« (PasanQrahan) ," | M^ÊHË '#* jC^T JÖr I

»* «7* (X^SlftQ zondag > « Hetrestaurantbijuitstekvooreenkrioyomaal- ,* Open i/>^___P-_r '__ # / "***"^_:—ïïi ’,\ I
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