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Nieuws in vogelvlucht
_ RABAT —Volkomen onverwacht

Ipbben Marokko en Algerije hun di-
plomatieke relaties hersteld.Zij ho-

Ei dat dit besluit bijdraagt aan
indigingvan het conflictrond de

Westelijke Sahara, welke door Ma-
| pkkosedert 1976bezetwordtgehou-
jito.Een deelvan de Westsaharanen
peft in vluchtelingen-kampen inhet

tn van Algerije en hun Bevrij--bewegingPolisariovoert al ja-
irlogtegenhetMarokkaanse le-
ien referendum over de Weste-_ Saharalijkt hiermeeeen stapje

Fichterbij gekomen.

I NEWDELHI—Uitwraakvoor de
Bp doden die tijdens het beleg van de
Kouden tmmpel in Amritsar, Pun-
jab, zijn gevallen schoten Sikhs
Maandagelders inPunjab 25mensen
Jood,voornamelijk Hindus. India en
Pakistan begonnen maandag geza-
menlijke politie- patrouilles aan de
.fensvan de noordwestelijke Indis-
jhedeelstaatPunjad tegen de smok-

kel van wapens voor separatistische
Sikhs in Punjab. Het beleg van de
Gouden tmepel door Indische elite-
hoepen duurt voort. Er bevinden
*ichnogzon40 Sikhs in diehetnieu-
we ultimatum negeerden. Voor het

jjerst gebruikte men mortieren;
daarmee schoot men grote gaten in
de hoge klokketorens, waarin de
Sikhszich hadden verschanst.Daar-
bij vielen 2 doden.

*****JERUZALEM — Op uitnodiging
van Israëlische soldaten hebben Is-
faelische leerlingen Palestijnse ge-
hangenen mishandeld, aldus het
linkse parlements- lidTzaban. Deze
*egt dateen scholier ditheeft toege-
geven. De soldaten hadden het over

Iito nieuwe sport: Arabische gevan-
Ikenen slaan.Het leger ontkende dit.
1pr was wel een sergeant voor de
krijgsraad gebracht die leerlingen
«ad toegelaten tot het cellenblok.

' Een partij- genoot van Tzaban, Yat-
*iv, zei dat het leger Palestijnse ge-
vangenen mishandelten hen onder
Onmenselijke omstandigheden
vaBthoudt. Er vielen in bezet gebied
°ok maandag 2Palestijnse doden en
Kewonden door toedoen van het
'eger.

*****BAYRUT — Het bestand in Bay-
Jut is weer geschonden. Vanmorgen
braken er weer zware gevechten uit
'Ussen de rivaliserende Shi'itische
Milities,welke elkaarmetmortieren
6nraketten bestookten.

*****NEW YORK — Volgenseen CBS-
jMNew York Times peiling ligtDu-

kakis voor op deRepublikein Bush,
jan de ondervraagden zegt 49 % op
Pukakis te gaan stemmen en 39 _
**eeft een voorkeur voor Bush. In
Maart lagBush nogvoor opDukakis
Met 46tegen 45%.

*****AMSTERDAM — De dollar open-
dedinsdag in Europa iets hoger.De
Middenkoers in Amsterdam was
.8915 gulden tegen een slotkoers

.an 1,8895 maandag. De Dow Jones
'ndex inWall Street steegmet 17,08
Punten naar 2007,63.

*****WAGENINGEN — De sprinkha-
nenplaag welke noordwest Afrika
rjistert kan nog jaren aanhouden.
**et is uiterst onwaarschijnlijk dat
Men instaat isde omvangrijkezwer-men onder controletekrijgen. Dezer

wordt een invasievan miljar-
den van de vraatzuchtige woestijn-
diertjes verwacht in de Sahel- lan-
den,waar degraan-productie inern-

gevaarkomt, aid_.s dr irBrader
jMn de Wereldvoedsel- organisatie
*AO.

*****
MOSKOU —Eind junikaner een

gereed zijn inzake de ofïï-
relaties tussen deEG en decom-

munistische tegenvoeter Comecon,
J'aarin 10 landen samenwerken, oa
Sj* SU en de zes leden van het
Warschaupact. Nog deze zomer kan
?r een akkoord worden ondertekendJ.Ssendeze 2economischeorganisa-
**B. De SU doet er alles aan om dit

S^koord te bereiken, aldus deïjestduitse minister Bangemann
zaken), die op bezoekWaa in Moskou.

Bij slot bezoek Peru dringend oproep beëindigen geweld

Paus bij aankomst Paraguay:
ben boodschapper sociale leer

ASUNCION/ LIMA — Bij
zijn vertrek uit Peru heeft
paus Johannes Paulus II zijn
oproep van drie jaar geleden
herhaald aan hen die ver-
antwoordelijk zijn voor zo-
veel verdriet en dood om met
hetplegen van geweldte stop-
pen. Hij deedditinzijn laatste
toespraak op Peruaans
grondgebiedtijdens deze La-
tijnsamerikaanse trip. Ver-
volgens begon hij aan de
laatste etappe van deze reis
enwel met hetbezoekaan Pa-
raguay, een land, aldus de
paus, dat niet gespaard is ge-
bleven van problemen".

De paus zag zich in de hoofd-
stad van Paraguay, Asuncion
met zijn zeshonderdduizend in-
woners, geplaatst tegenovereen
stad welke wel ondergeplakt
leek te zijn met foto's van hem-
zelf en van Stroessner. De veel-
zeggende begeleidende tekst
luidde: Zalig degenen diedevre-
de zaaien in de naam van de
Heer. Tegenover dit op de
borstkloppen door dictatorgene-
raal Alfredo Stroessner plaatste
de bisschoppen- conferentie
langs de wegen affiches met
spreuken in het Spaans en de of-
ficiële erkende indianen- taal
Guarani. Ondermeerdroegenzij
als tekst: Blijfbij ons.

Onmiddellijk na zijn aan-
komst in Paraguay maakte de
paus duidelijk datParaguay een
land is "vol hoop en geloof in
God" ondanks het feit dat het
niet vrij is van problemen. Hij
wees er op datzijnbezoek "voor-
namelijkgodsdienstigekarakte-
ristieken kent. Maar uit "deze
religieuze zendingkunnen licht
en energievrijkomenwelkekun-
nen dienen als een versteviging
van de menselijke gemeenschap
overeenkomstig de goddellijke
plannen. Ikwil de boodschapper
zijnvan desociale leer van deka-
tholieke kerk", zo liet hij
Stroessnerweten. Boven depaus
uit torende een enorme afbeel-
ding van Stroessner in militair
gala- uniform. Want, aldus de
paus, de katholieke kerk heeft
het nodige te zeggen over de na-
tuur, de voorwaarden, eisen en
doelstellingenvan dewerkelijke
ontwikkeling en over de obsta-
kels onderweg daarheen.

se guerrilla om debloedige strijd
te staken. Hetguerrilla- geweld
en het anti- guerrilla- geweld
hebben in Peru in de voorbije
acht jaaraan tienduizend men-
sen het leven gekost. "Moge jul-
lievaderland in detoekomsteen
landzijn vrij van exploitatie, ge-
weld, terreur met hun tragisch
vervolg van onderdrukking en
doden", zo had de paus bij zijn
ontmoeting metondernemersen

intellectuelen gezegd.
Bij zijnvertrek uit het "gelief-

dePeru", herhaalde depaus zijn
oproep van ruim driejaar gele-
den.Hij toondezichbezorgd over
detoename juistvan het geweld
inPeru. "Ikkan moeilijk zwijgen
over de droefheid welke zich
meestermaakt van mijnhart als
herder,als ikvaststel datditede-
le volk blijft lijden onder de gesel
van het geweld", aldus depaus.

HOOGTEPUNT
Een van de hoogtepuntenvan

hetpauselijkebezoek was de hei-
lig- verklaring van de pater Je-
suietRoque Gonzalez, die in
1628tijdens zijn missie onder de
indianen werd vermoord. Hij is
deeerste Paraguayaan die tot de
eer der altaren wordt verheven.
Deze plechtigheid hadmeteen al
op deeerste dagvan hetpauselij-
ke bezoek plaats. Later bracht
hij een bezoek aan Stroessner.
Evenals in andere landen heeft
de paus ook een ontmoeting met
depriesters,religieuzen en semi-
naristen van Bolivia. Dit ge-
beurt dinsdag,op detweede dag.

Ook met de oorspronkelijke
bewoners van Paraguay, deindi-
anen,heeft depaus een ontmoe-
ting en wel woensdag. Die dag
wordt afgesloten met eén ont-
moeting "met degenen die wer-
ken aan de opbouw van het
land". Onder deze noemer zijn
ook degenen begrepen die in de
oppositie zijn tegenover
Stroessner.Dedictatorheeftmet
een verbod "uit veiligheids-
overwegingen" nog geprobeerd
dit onderdeel van het program-
ma te schrappen. Bijna was als
gevolg daarvan het hele pause-
lijke bezoek niet doorgegaan.
Stroessner trok dit verbod toen
maar in.

Voor zijn vertrekuitPeru deed
Johannes Paulus nogmaals een
dringendberoep op dePeruaan-

Van denBroek aanKamer:

Onderzoek in kwestie
Hafkamp nog niet rond

DEN HAAG—Het Surinaams onderzoeknaarhet mrcisver-
bod voor de Nederlandse journalist Victor Hafkamp dat de
Amigoe- correspondent is, isnog nietafgerond. Minister Van
denBroek (Buitenlandse zaken) heeft dat aan deTweedeKa-
mer meegedeeld.

In antwoord op schriftelijke vragenvan deVVD-Kamerleden Bol-
kestein enKeja zegt VandenBroek dathij uitsluitsel vanhet onder-
zoek "wachtende" is. Hafkamp,verbonden aan deWereldomroep, zou
in Surinametotongewenst persoonzijnverklaard enmag dekomen-
de vier jarenhet land niet meer betreden. BeideKamerleden infor-
meerden ofhij Suriname moest verlaten omdat hij "rare verhalen"
over Suriname hadverteld.

Van denBroek wijst eropdat inpublieke uitsprakenvangezagheb-
bende Surinaamsezijde gezinspeeld is op eenvoor burgerlijkeen mi-
litaire autoriteiten "beledigend gedrag" van de betrokken. Neder-
landse journalist.Op vragen vanbeideKamerleden ofdeze gangvan
zaken gevolgenkan hebben voor toekomstige bezoeken van Neder-
landers aan Suriname gaat Van den Broek inhoudelijk niet in. Hij
noemt het niet mogelijk op dit punt enigerlei voorspelling te doen.

VERTRAGING
President Reagan heeft ge-

zegd dathij graag zou willen dat
de senaat het akkoord goedkeurt
voor hij eind mei naar Moskou
reist voor zijnvierde topontmoe-
ting metpartijleider Gorbatsjov.
Ofdatlukt, hangt volgens Byrd
af van het aantal amendemen-
ten datop hetverdragzalworden
ingediend. Een probleem vormt
tevens een amendement over de
doodstrafvoor drugsbaronnen,
datde afhandelingvan deDefen-
siebegroting ophoudt. Ook een
eventueel veto van de president

op een omstreden handelswet
kan voor vertraging zorgen.
NaarverwachtzalReaganalshij
een veto over de wet uitspreekt
alternatieven aanbieden, wat
kan leiden tot langdurige debat-
ten en pogingen om het veto on-
gedaante maken.

Maandag werden de senaats-
commissies voor de
strijdkrachten, Inlichtingen-
diensten en Buitenlandse zaken
door deregering op dehoogte ge-
bracht van hetresultaat van het
overleg dat Shultz en Sje-
vardnadze in Geneve voerden.
Daarbij werden negen proble-
menopgelost dieteelfderure wa-
ren gerezen met betrekking tot
de controle op de naleving van
het INF- verdrag en de zoge-
noemde futuristische INF-
wapens. Door die problemen
stelde de senaat vorige week het
INF-debat uit.

De voorzitter van de commis-
sie voor Buitenlandse betrek-
kingen, Claiborne Pell, merkte
op dat alles op alles gezet moet
worden om de overeenkomst
voor de top te ratificeren. Naar
verwacht zal het verdrag, dat de
ontmanteling regelt van alle
kernraketten met een bereik
van vijfhonderd tot 5500 km.

worden goedgekeurddoordever-
eiste twee-derdemeerderheid
van de senatoren.

HINDERNIS DRUGS-DOODSTRAF ONTWERP
Reagan hoop op ratificatie voor vierde top met Gorbatsjov

INF-debat in Amerikaanse
senaat vandaag van start

WASHINGTON—DeAmerikaanse senaatbegintvan-
daag aan het debat over de bekrachtiging van het INF-
verdrag. De laatste obstakels voor de behandeling van
ditakkoord, datvoorziet in de vernietigingvan de Mid-
dellange-afstandsraketten, werdenmaandaguitdeweg
geruimd.

De leider van de Democra-
tische meerderheidin de senaat,
Robert Byrd, maaktebekend da-
het debat kon beginnen, nadat
drie belangrijke senaats- com-
missies het groene licht hadden
gegeven. De commissies waren
tot de conclusie gekomen dat de
laatste problemen rond het ver-
drag vorige week naar bevredi-
ging zijn opgelost door minister
van Buitenlandse zaken George
Shultz en zijn Sovjet- collega
Edoeard Sjevardnadze. "Op
grond daarvan is het ge-
rechtvaardigd om metdebespre-
king van het verdrag te begin-
nen", aldusByrd.

DOODSTRAF
De senaat had maandag met

68 tegen 27 stemmeneen amen-
dementop dedefensie-begroting
aangenomen, datalle statenver-
plicht de doodstraf in te voeren
voor drugsbaronnen die
opdracht tot moorden geven en
voor drugsmisdadigers die pol-
genten of bij de drugsbestrijding
betrokken militairen ver-
moorden.

Het amendement werd inge-
diend door de Newyorkse Repu-
blikeinse senatorAlfonseDama-
to. Volgens waarnemers is het
amendement een propagandas-
tunt van deRepublikeinen tegen
de Democraten dienietmoe wor-
den het failliet van het anti-
drugsbeleid van de regering-
Reagan aan de paal te nagelen,
tegelijk met de dubbele moraal
van deRepublikeinen d' inmid-
dels de verdenking op zich heb-
ben geladen geen bezwaar tegen
drugshandel te hebben voor het

financieren van anti- communis-
tische gewapende groepen.

Senaaten huis moetenhetnog
definitiefeens worden over de
Defensiebegroting. Hetamende-
ment van Damato wordt als een
nieuw struikelblok gezien voor
het bereiken van overeenstem-
ming, omdat een meerderheid in
het Huis er hoogst- waarschijn-
lijk op tegen is.

KOPENHAGEN — De Deense
parlements- voorzitter, de sociaalde-
mocraat Jakobsen dievan koningin
Margrethe een informatie- opdracht
kreeg heeft deze teruggegeven. Hij
kreeg geensteun bij de niet socialis-
tischepartijen. Bij derecente verkie-
zingen kreeg de centrum- rechtse
minderheids- regering van premier
Schlueter 70van de 179zetels, even-
veel als daarvoor.

DEN HAAG — De Nederlandse
regering moet meer gebruik maken
van hetverlagenofstopzettenvan de
ontwikkelings- hulp aan landen
waar men mensenrechten schendt.
Aldus het VVD- wetenschappelijk
bureau, de Telder- stichtig. Er moet
op ditgebied helderheidkomen.

Voor rechtszaak Aruba-Exxon
Rapport over 150 miljoen
winstbelasting van Lago

ORANJESTAD — Het rap-
port dat de rechter in de
rechtszaak van hetland Aru-
ba tegen Exxon /Lago over
nogtebetalen 150miljoendol-
lar aan Winstbelasting ge-
vraagd heeft is gereed ge-
komen.

Beide partijen zijn nu doende
met bestudering van ditrapport
om voordat de rechter in deze
zaak vonnis wijst nog een en an-
der mondeling te kunnen toe-
lichten. Zoals bekend heeft het
land Aruba toen Lago plotseling
zijnpoorten slootalsnogeen aan-
slag van 150 miljoen dollar
Winstbelasting gezonden, waar-
tegen van Lago zijde bezwaren
bestonden omdat volgens Lago
menniets meer schuldigzouzijn.

Hetgingdaarnazo ver datExxon
deze Winstbelasting claim van
Aruba onderdeel wilde latenzijn
van de onderhandelingen met
Arubaover hetsluitenvanLago.
Deregering van Arubaweigerde
diten stapte naar derechter.

In een eerdererechtszaak ver-
loor Aruba vanwege onvoldoen-
de voorbereiding, ditmaal heeft
Aruba zich ter dege voorbereid
en de zaken zouden er goed voor
staan. Bij behandeling voor de
rechter verzocht dezeaan Aruba
en Lago ieder een expert aan te
wijzen die derechter in deze zou
kunnen adviseren. Het rapport
van de experts is nu klaar geko-
men en zal binnenkort bij verde-
re behandeling van de
rechtszaak gebruiktworden.

DHAKA -In Dhaka, de
hoofdstad van Bangla Desk lie-
pen jongen oud mee in een de-
monstratie voor water. Bangla
Desh is één van dearmste landen
ter wereld. Waterleiding is ereen
zeldzaam verschijnsel, zodat de
mensen voor hun waterbehoeftezijn aangewezenop bronnen ofde
aanvoer in tanks. De tempera-
tuur in het overbevolkte Dhaka
stijgtoverdag tot boven deveertig
graden. Veel bronnen zijn uitge-
droogd en de aanvoer stagneert.
De inwoners maaktenmetveel la-
waai hun ongenoegen kenbaar
over de situatie en eisten vervul-
ling van deeerste levensbehoefte:
water. .
f Un bon beter di

BRANDY
ta te hastabon pa bo salüy

ANDRE VAN DUIN
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VRIENDELIJKE BEVOLKING VAN ARUBA VOOR EEN ONVERGETELIJKE VAKANTIE.
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Smeek-demonstratie om water



MENSEN

Vorige week nam het personeel
van de Staf Hoofd- commissaris
officieel afscheid van KEN-
NETH E. LOPES, die vanaf 1
mei 1973 tot laatstleden
werkzaam was als chef admini-
stratie, Comptabiliteit en
Archiefaan deStafvan de Hoofd-
commissaris. Uit blijk voor
waardering voor de ondervon-
dengoede samenwerking mocht
Lopes uit handen van collega's
een klein afscheids- cadeau als
aandenkenin ontvangst nemen.
Ziefoto.

Een computerspelletje heeft af-
gelopen weekeinde voor onnodi-
gePANIEK gezorgd in hetstadje
Oss (Nederland). De politie ont-
ruimde zelfs een aantal wonin-
gen omdat menbang was dathet
een bom betrof. Dit deelde eer
woordvoerdervan depolitie mee
Een inwonervan Oss bezochtaf
gelopen zaterdag- avond een cul-
turele bijeenkomst. Een klein
koffertje met persoonlijke be-
scheiden zette hij zolang in de
hoek van het podium. Toenhijna
afloop thuiskwam hoorde hij in
hetkoffertje ietstikken. De man
vertrouwde het niet en
waarschuwde de politie. Die
bracht hetkoffertje met de nodi-
ge omzichtigheid naar de tuin.
Vervolgens werden de ex-

plosieven opruimingsdienst en
de brandweer gewaarschuwd.
Uit voorzorgbesloot depolitie te-
vens de woningen in een straal
van 50meterrond hetkoffertje te
ontruimen. Twee uur nadat het
eerste alarm was gegeven herin-
nerdeeenvan dekinderen van de
man zich dat hij een compu-
terspelletje in het koffertje van
zijn vader had gedaan. En dat
was spontaan afgegaan.

De broer van prins Bernhard,
prins ERNST ASCHWIN zur
Lippe- Biesterfeld, is zaterdaga-
vond in Den haag op 73- jarige
leeftijd overleden. Dat heeft de
rijksvoorlichtings- dienst zater-
dagavond meegedeeld. De beg-
rafenis zal in besloten kring
plaatsvinden, aldus deRVD. De
RVD kon geen verdere medede-
lingen doen over de dood van
prinsErnst Aschwin.Ookkon de
dienstniet zeggen of de prins in
een Haags ziekenhuis is overle-
den en of hij een ziekbed heeft
gehad.

Vier in gevechtstenue gestoken
en met automatische geweren
gewapende mannen hebben vo-
rige week een negen maanden
oude BABY uit een katholiek
ziekenhuis in Monrovia meege-

nomen, zo meldde deLiberiaan-
se Pers. Hetkind werd naar de
moeder terug- gebracht, die de
medische behandeling niet kon
betalen. Het katholieke zieken-
huis van Monrovia houdt er de
regel opna dat patiënten pas
naar huis mogen als aan alle fi-
nanciële verplichtingen is vol-
daan.

LUCILLE BALL, de 76- jarige
ster van de televisieserie 'I love
Lucy', is zondagavond ontslagen
uit het ziekenhuis waarin zij vo-
rige week woensdag was opgeno-
men omdatzij zich nietgoed voel-
deen vreesde hetaanhet hart te
hebben. Een woordvoerder van
ziekenhuis Cedars Sinai in Los
Angeles, Ron Wise, zei dat Ball
in goede conditie was en was op-
gehaald door haar man, Gary
Morton. Hoewel Lucille Ball in
54 films heeft gespeeld, is zij het
beste bekend als dwaze
huisvrouw uit de 'I love Lucy'-
reeks. Ruim 25 jaarna deverfil-
ming van de laatste van deze af-
levering wordt de serie nog
steedsvertoondin deVSen daar-
buiten.

*****PRINSES ALIA, de oudste
dochtervan koning Husayn van
Jordanië, gaat trouwen met de
26-jarige Mohammed Anwar
Farid Saleh, die op het ogenblik
in militaire dienst is. Het jonge
paar verloofde zich onlangs in
Husayns paleis 'Nadwa' in Am-
man. De 32- jarigeprinses heeft
een zoon uit een eerder, in 1983
ontbonden huwlijk, die naar
haar vader is genoemd. Zij is de
dochter van Husayns eerste
vrouw, deEgyptischeprinses Di-
na. Prinses Alia staat aan het
hoofd van dekoninklijke stallen
in debuurt van Amman, waar zij
toeziet op deverzorging van een
100- tal paarden, voornamelijk
Arabische volbloeds.

Delphine, een Frans meisje van
negen jaar, isdankzij haargroot-
vader MILJONAIR geworden.
Deze week ontvangtzij inEpinal

in de Vogezen een cheque voor
een miljoenfrank, diezijin deLo-
terieNationale heeftgewonnen.
Vorige week vertelde een agent
van de loterij aan eencaféhouder
in het dorp Fraize dathij niet al
zij lotenwaskwijtgeraakt. Daar-
opkocht deanders nooitgokken-
de grootvader, 'omdat het de
week van vrijdag de dertiende
is', deresterende drie lotenengaf
er een aan zijn kleindochter. Zij
is nu waarschijnlijk de jongste
miljonair die de NationaleLote-
rij ooitheeft gehad.

In de nachtvan zondag op maan-
dag isbij een Marokkaanseafge-
vaardigde in Parijs een tiental
SCHILDERIJEN gestolen,
waaronder een Chagall, een Pi-
casso en een Utrillo. De diefstal,
een schadepost van naar schat-
ting 12 miljoen frank, werd
maandagmorgen door de eige-
naar, de64-jarige JohalaO'Han-
na, ontdekt. De dieven zijn door
inbraak binnengekomen en heb-
ben daarvoor over een muur
moetenklimmen.

*****

Een wildpark in de Amerikaan-
se staat Californië heeft een op-
merkelijke PRIMEUR beleefd:
de eerste geboorte van een con-
dor in gevangenschap. De jonge
vogel, dieMaloko is genoemd, is
gezond, aldus woordvoerster
MarthaBaker van het wildpark
SanDiego. In hetpark leven vijf-
tien condors, die een spanwijdte
vanviermeterkunnen bereiken.

Miljoenen dieren worden jaar-
lijks in Groot- Brittannië levend
verbrand, gevild, vergiftigd, uit-
gehongerd of opzettelijk besmet
met gevaarlijke ziektes. Deze
dierproeven, die altijd worden
verdedigd met het nut dat zij
voor de mens zouden hebben,
houden juist de vooruitgang in
de medische wetenschap tegen.
Dit is de strekking van hetboek
'The cruel deception' (het wrede
bedrog) geschreven doorRobert
Sharpe, een van debelangrijkste
leidersvan debewegingtegenvi-
visectie in Groot- Brittannië.
Volgens Sharpezijn de dierproe-
ven een rem op het gebruik van
meer betrouwbare en verfijnde
methodes. Dierproeven noemt
hij een 'failliete techniek. Shar-
pe valt ook de Britse regering
aan die al jaren geheimzinnig
doetover dierproeven inhet land
van Winnie the Pooh en niet
heeftgezorgdvooradequate wet-
ten om dieren tegen menselijke
wreedheid te beschermen.

Een in Groot- Brittannië gevon-
denreusachtige AARDWORM,
die werd doodgewaand na een
aanval dooreen vogel,blijkt nog
te leven. Volgens de directeur
van een natuurpark Alan
Breeze, had de worm een we-
reldrecord- lengte van 1,95 me-
ter enzouhij worden opgenomen
in het Guinness Book ofrecords.
Tijdens het maken van foto's
bleek het kopgedeelte nog te le-
ven. Breeze plaatste dit deel in
een pot aarde en hoopt, "dat het
dier \nat van zijn oude glorie zal
terugkrijgen".
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Heer Bommel en het wroeg-wezendoor MaartenToonder

1597— Opgesard doorhetwroeg-wezen werkte heerBommelzich door het dossierheen. Hij lasrapporten en toelichtingen,
brieven en protesten, ordende besluiten en wetten, maakte
aantekeningen en voerde telefoon- gesprekken en na enkeleuren lag de toestand ordelijk voor hem. "Zie je?" vroeg hetwroeg-wezen honend. "Zon dossier dientalleenmaarom iets,
wat helder is, minderhelder te maken,zodat hetlijkt alsofhetheel watis! Maarnu heb je geenreden meer om delijn te trek-ken, Bommel!Vooruit! Aan deslag!" "Ik trekgeenlijn!" protes-
teerde heerOllie."Ik ben altijdbezig, datzietutoch?"De ander
was echteralweer inde grondverdwenen, zodatheerBommel

even laterhetvertrekvan deheerFlaterslagerbinnentradmet
depapieren onder de arm. "Het is klaar!" sprak hij. "Wat isklaar?" vroeg de hooggeplaatste ambtenaar nerveus. "U be-doelt toch niet, dat u dossier Q 527 hebt doorgewerkt?" "Datbedoel ik!" zeiheerOlliekalm. "Hetprobleemvan die huizenen
zo, is niet zo moeilijk als het lijkt. Maar ja,men moeteen Bom-mel zijn om in te zien, hoe helder het allemaal is!" "Wat is hel-ler?" vroeg Flaterslager toonloos. "Wel," zei heer Ollie. "Vol-
gens dat dossier moet dit Bureau voor huisvesting bijvoor-
beeld ontruimd worden en gebruiktworden voor huisvesting,als Ubegrijpt, wat ikbedoel!".

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uurTheLast Emperor (’.5,- p.p.).

*****
TELECURAÇAO
TELECURAgAODINSDAG: 16.30Ora pa mucha; 17.00
MTVMusical;lB.ooObradi mankv Lou-
pe; 18.30Mirai Skucha; 18.45 Informe
deportivo kv Hector Rosario; 19.00
Tempopa Dios; 19.05Kushinadi ora kv
SaidaHernandez; 19.30Small Wonder;
20.00NotisieroTele-8;21.00Dokumen-
tario Landsradio; 21.30 Tesoro di Kör-sou kv Hermanito; 22.00 Wega di Num-
ber; 22.10 HotShots; 23.00 Sluiting.
(Wijzigingen voorbehouden).

Berlijns blad
over Rafaelito

WILLEMSTAD — Het Duit-
se ochtendblad,Berliner Mor-
genpost, besteedde op haar
voorpagina aandacht aan het
eiland Curacao. In maart
werd in Berlijn een toeristen-
beurs gehouden. Curasao
werd daarvertegenwoordigd
doorRafaelito C. Hato, dieon-
langs tot directeur van het
Toeristenbureau werd be-
noemd.

Hij maakte met zijn zonni-
geimageeengoede indruk op
de Duitse pers. Het dagblad
noemthem in het artikeldan
ook 'Sonnyboy'. Hato heeft in
zijnfunctievan'toerismepro-
motor' honderd uitkunnen
vertellen over'friendly'Cura-
cao.Alsvice- president van de
Caribbean Tourism Associa-
tion (CTA), vertelde Hato on-
der andere over de mooie
stranden en de beroemde
'freezone'.

De Berliner Morgenpost
meldt in het artikel verder
hoe het kwam dat Hato in
1970 door puur toeval in het
toerismeterechtkwam enhoe
hij zich daarna in deVSinzet-
te voor zijn eiland. "Zijn hob-
by, duiken in het heldere wa-
ter, schiet tekort door zijn
drukke werkzaamheden.
Maarzijn grote liefde is naast
zijn vrouw Mary, het eiland
Curacao. En dat is niet zo
raar, want de naam Curasaois volgens een legende af-
komstig uit het Portugees en
betekent: Met heel mijn
hart," aldushet ochtendblad.

„Aus ganzemHerzen"

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvafl
artsenvan Bandabao (3e distrikt) kunnet
spoedgevallen telefoon 641658 bellen
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische*
trikten kunnen voor spoedgevallen
artsenpraktijkvan hun eigenhuisartsbel
het antwoordapparaatzal dan mededet
wie dedienstdoende arts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduyn*
naast UNA, tel.: 85544):openingstijden*
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.001
op zon- enfeestdagen alsmede op wei*
gen na 17.00uur voor spoedgevallen*85917.

*****
WIT GELEKRUIS PRINSES MARGr.
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 1
tel.: 82947/81078; geopendvan maand
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaten-
degehele daggesloten;na 17.00uurkurf
de zustervan dewacht belten: zusterLel
tel.: 641217.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralle*
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddJ
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagva"
07.15-10.30 uur; alleen volgensafspraak... * *.

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voOfheen Wijkverpleging Curagao): Kante*
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopen
van maandag t/mvrijdag van 07.00-1B$
uur; de wacht heeftzuster Beaumont, l*676240, pageboy027-345.

*****
GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famirf
geopend van maandag t/m vrijdag va'
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor S»
Maria 17,tel.: 80222.
FUNDASHON LECHI Dl MAMAKORSOjj;
voor meer informatiekunt u de volgend*
nummers belten: 75628,672289.0f55504'

*****
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parer*
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopendva*
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterd»
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, .*"
54300.
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopefd
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda Curacao, Breedestraat 13
tel.: 623575.
Punda del Pueblo, Sha Capriteskade 7*
tel.: 612444.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEVVf-
GING
Brievengat: iedere maandag- "'woensdagavond om 19.30uur te Jtrtija-*
weg 8, CentrumDcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond o"!
19.30 uur te Openbare Basisschol'
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond o"
19.30uur gebouw Credit Unicn San Pedro
Kanga: iedere woensdag- en zaterdag*
vond om 19.30 uur te Centrum AbraxaG
achterKooyman.
'SantaRosa: iedere maandag-en zaten-*
gavondom 19.30uurte Aloêstraat 12.

DIVERSEN
TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM (Van Leeuwen-
hoekstraat z/n): openingstijden dinsdajjt/mzaterdagvanOg.OO-^.OO/M.OO-iy.Oo
uur; zondagvan 10.00-16.00 uur; maandafl
gesloten

t/m 5 juni 1988 expositie tekening va»
Eppo Doeve.

WOENSDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHEPEN
08.00-17.00 uur "Royal Princess"; 14.00'
24.00 uur "Fairwind".

DrRoberto Palacios
naar Venezuela

WILLEMSTAD — Op zater-
dag 21 mei wordter in Sociedad
Bolivariana te Scharloo, om zes
uur 's middags, een receptie ge-
houden ter gelegenheid van de
benoemingvan drRoberto H. Pa-
lacios tot directeur van de
archief-en documentatie-biblio-
theek van het departemant bui-
tenlandse zaken in Venezuela.
Palacios is lid van de stichting
Pedro Luis Brion.

REDEYE By Gordon Bess

BEETLE BAILEY By Mort Walker

■■■■.m.i.n».i.v..».n.i..._.t--_..-t._.n«

; Met vreugde geven wij kennis von de ge- r/ \
boorte van onze zoon en broertje -È_\* _. 'i CHRISTOPHER ALEXANDER , \

\ Karel en Cthleen Braam-Statia J *ffiL y*> \
Brandon '
; St. Elisabeth Hospitaal * f__!\_Tr ~ $ '*; 16 mei 1988 Kamer 33. *W^.
<-____mn._..w.....-_M._._.t.___

HENRY By Dick Hodgins

BONER ’SARKByAddison&Frank Johnson
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CURAÇAO
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AGENDA

ARUBA
jKANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/0 '4.00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

Wfoon: 24333.

1Por spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
(2950 en 22316.(fageboy: 127-743.
fenkrek. nr. 10.815.445Banco diCaribe.

|(0LITIE:100.
SAlarmcentrale: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
.dag en kunnen iedere dagtussen 08.00-

-{[2.00/14,00-17.00 uurworden opgegeven;
f tehalve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
j[p maandag en donderdag voor 10.00uur

[ innen zijn, kunnen de dag daarop (dus
[. sdag en vrijdag) verschijnen.

' jjOTICA'S(nachtdienst)
[abao brug: Oduber, tel.: 21780.

t 'ariba brug: San Lucas, tel.: 45119......
' jjACHTREGELINGDOKTOREN
(wanjestad, Madiki, TankiFlip, Noord,Tanki

" >*endert, Paradera en Sta. Cruz: dokter E.
Laclé, Seroe Pita 54-B, tel.: 23379/28442.'os Chiquito, Savaneta en San Nicolas:f "okterB. Britt-Croes, viaCentro MedicoSan
'jcolas, tel.: 48833.
Kinderarts: dokterCroes, tel.: 27591/24300>TOspitaal).

Centro medico carabobo (l.g.
Smith Boulevard, tel.: 21777): de wachtr 'toeft dokterL.G. Beke-Martinez,Engeland-

««raat 7, tel.: 24696.
i

JTT GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord:tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:tfel.: 28288/25543;Savanetaen Brazil: tel.:I} .20/48301; San Nicolas: tel.: 45906;Da-
kota: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-
tor).

k 'v»or brandgevallen, ongelukken of
! _ of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen,tel.: 115)
1 *****
'j&OSCOPEN
Boulevard theater
l;2o.lsuurPnVafe/es--n (18jr.);

|":2045 uurLeonardPari VI (18jr.).
öRIVE-IN:2o.3ouurHar-waytoD/e (18jr.).

ÏELEARUBADINSDAG: 18.00 Robotech II; 18.30

'CNN international news; 19.30Political
Program; 19.45Actualidad; 20.00Tele-
lOücias; 20.30Alf; 21.00 Falcon Crest;
22.00 Larry King show; 22.45 Showbiz
"Way; 23.00 Moneyline; 23.30 Sports

" tonight; 24.00 Sluiting.

i 18.00 Thundercats;, '8.30 CNN international news; 19.30
Profile of nature; 20.00 Telenoticias;

I 20.30 BUVO-forum; 21.15 Special:
| 'From the horsesmouth»; 22.13 Larry
King show; 22.15Showbiztoday(CNN);

I 23.00 Moneyline; 23.30 Sportstonight;
24.00Sluiting.

DIVERSENFlight informationcenter: dage-. "jks geopendvan 07.00-20.00 uur; na 20.00
"ur informaties viaverkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00uur perdaggeopend(alleen geslo-
tenvanzondag 20.00 uur totmaandagmor-
gen07.00 uur).

Dokter horacio oduber HOSPI-
TAAL^!.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
'18.30-19.30 uur.
Koningin wilhelmina fonds (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
Jjoensdag geopend van 08.30-12.00 uur -paardenbaaistraat8 (boven).
"VITGELE KRUIS19.00 uur Informatieavond over ge-
zondheidszorg - Theresita Center San Ni-
klas.
ÖOMINO BOND ARUBA"8.00-10.00 uur Borrel t.g.v. 25-jarig be-
staan - Joey's Drive Inn.

*HllBA VOLLEYBALL ASSOCIATION
uur Vergadering - vergaderzaal Wil-

Ogj.mina stadion.

Woensdag
pjversen

HISTORIKO ARUBANO: ope-
maandagt/mvrijdagvan 09.00-- 200/16.00-16.00-19.00uur;zaterdagvan 09.00-

-2-00 uur.

Richting tot bevordering ver-
antwoord OUDERSCHAP (Famia Pla-Jea): dagelijks van 08.00-12.00/13.00-
-i6oo uur - Medical Centre, Bemhardstraat!_" San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/_s-?j de praktijken in het Wit GeleKruis- ge-
?°üw: dinsdag10.00-12.00uur te Noord66,

**"'" 23425; 13.00-14.00 uur te Oranjestad,
_?ningstraat/Emmastraat, tel.: 23168;
yoensdag: 13.00-15.00 uurte Santa Cruz

tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00
ïfr te Pampoenastraat 15,Dakota.

di Barrio Dakota, Pampoenastraat
1* tel.: 23822; donderdag08.00-10.00uur.
:.* Caiquetio,Paradera 47A, tel.: 24280:
""isdag 08.00-10.00 uur.

P.UREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
r'KS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
\\ verdieping): iedere werkdag van 07.30--'«"00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
-Bpraakraakte maken viatel.: 23145of 25111).

j*'BLIOTECA NACIONAL (ope-

SECTIE, STUDIEZAAL,
KRANT- EN TIJDSCHRIFTEN:

Paandag i/m vrijdag vanaf 07.30uur (de
Tan.- en Tijdschriften- afdeling is ooktus-
f^.l2.oo-13.30 uur open).
_" TLENING AFDELING: maandag,
ï^ensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30-- dinsdagvan 09.00-12.00/13.30-
-''■oo var; donderdagvan 13.30-17.30 uur,s morgens gesloten).

'L|AAL SAN NICOLAS: openingstijden,,aandagt/m vrijdag van 09.00-12.00/
t__ ■ 70° uur; woensdagochtend geslo-
-19ri? dernidda9uren geopendvan 12.30--.f-00 uur, om 13.30uur uitlenen van boe-
-1?Ü_an maar>dag t/m vrijdag van 08.00--studiezaalopenvoor

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

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

KIWANIS (afd. Oranjestad): 19.30 uur
dinner meeting -Bushiri Beach Hotel.

DE NIEUWAPOSTOLISCHEKERK (Schu-
bertstraat 12): 19.00uur kerkdienst.

Repressaille-maatregel vermoed
FTA-protest tegen vier
ontslagen bij Coral Reef

ORANJESTAD - In een
briefaan ministervan Arbeid
mr Mito Croes heeft de FTA
felle kritiek aangetekend te-
gen het ontslag van vier
werknemers bij het in aan-
bouwzjjndeCoralReefhotel.

Volgens deFTA bestaat sterk
de indruk dat het hierrepresail-
le- maatregelen betreft door de
directie in Venezuela omdat een
van de vier onder meer
woordvoerder was bij het neer-
leggen van het werk vorige

week. Het betreft echter vier
werknemers die in hunproeftijd
werdenontslagenzodater legaal
weinig gedaankan worden.

De FTA verwacht dat aan-
staande vrijdagbij het onder toe-
zicht van landsbemiddelaar
Dooley Tromptehoudenreferen-
dum de lokale werknemers
duidelijk voor de FTA zullen
stemmen. Na erkenning zal de
FTA zonder uitstel het belang
van de werknemers gaan behar-
tigen.

GRONTMIJ-RAPPORT
Ten aanzien van deLago-faci-

liteitendieaan deregering wer-
denovergedragen, zei de minis-
ter dat volgens het Grontmij-
rapport er in de grond onderdeze
faciliteiten geen vergiftige stof-
fen zitten.

Wat betreft de belangstelling
voor vestiging van industrieën
ophetLago-terrein, lietministerMansur horen, dat deregering
met verschillende groepen aan
het onderhandelen is. Totnu toe
heeft geen van deze groepen een
vergunning gekregen omdat ze
nogniet helemaalklaar zijnmet
hun projecten, aldus de be-
windsman.

MEP vraagt Staten-vergadering aan

Stagnatie bij project
financieel centrum Aruba

ORANJESTAD — De MEP
Statenleden Nelson Oduber,
Guillermo Trinidad, ing Ro-
land Lacle, Hilario Angela,
Felix Flanegin, Freddy Re-
funjol en mr John van der
Kuyp hebben de voorzitter
van deStateneenbriefgezon-
den om een openbare ver-
gadering te verzoeken.

Zij willen als agendapunt "De
politiek van deregering ten aan-
zien van de promotie om van
Aruba een financieel center te
maken — economisch en in het
algemeen en speciaal de wetge-
ving ten aanzien hiervan". De
MEP- fractie constateert uit in-
lichtingen van handel, beroeps-
organisatie en pers dat de plan-
nen om van Aruba een econo-
mischen financieelcenter te ma-
ken gestagneerd worden. Onder

meer zouden van Nederlandse
zijde de plannen tegengewerkt
worden. De MEP- fractie is van
meningdatgezienhet belangom
meer verscheidenheid in de eco-
nomie van Aruba te brengeneen
openbaar debat hierover in de
Staten belangrijk is.

Voortsverzoeken de Statenle-
den depremier mr Henny Eman
en minister van Financien Ar-
mandEngelbrechtvoor dezever-
gaderingtewillen uitnodigen.

MINUUT STILTE
Tijdens de spreekbeurt van de

ministerverzochtStatenvoorzit-
ter mr Hector Gonzalez de leden
om een minuut stilte in acht te
nemen, nadathetberichtvan het
overlijdenvan dezusvan Staten-

lid Lala Angela, was binnenge-
komen.

Spreekuur
consul VS

ORANJESTAD — De Ame-
rikaanse consul, Richard
Morgan, houdt op vrijdag 20
mei spreekdag op Aruba.

Personen die om een visum
willen verzoeken, kunnen dit
doen van negen tot twaalf uur
's morgens en van twee tot vier
uur 's middags op het bureau
Voorlichting (BUVO), aan de
Dominicanessenstraat 1, in
Oranjestad. Op genoemde dag
zelf wordt geen visum gegeven,
alleen verzoeken worden in be-
handeling genomen.
Geïnteresseerdendiemet decon-
sul willen praten moeten van
tevorencontact opnemenmetRi-
chard Tromp in het Buvo (tele-
foon 24900- toestel 186). Men
kan met de heerMorgan ookpra-
ten over hetonderwerpResiden-
tie voor Arubaanse studenten in
Amerika.

Student
verliest
examen geding

ORANJESTAD— De stu-
dent A.V. dieeenkort geding
aanspande tegen hetbestuur
van de Stichting Middelbaar
Onderwijs Aruba (SMOA)
omdat hij uitgesloten werd
van het eindexamen 1988
heeftditkortgedingverloren.

Tijdens het schoolonderzoek
werd A. V. betrapt dathijspiekte
waardoor hij automatisch werd
uitgesloten van het eind-ex-
amen. De rechter zette in zijn
vonnis uiteen dat het schoolon-
derzoek gezien moet worden als
een onderdeel van het eind-ex-
amen mede opdat de punten
meetellen voor de punten geldig
voor het diploma. Voortsweeshij
erop datdestudentdeonderwijs-
inspecteur had moeten benade-
ren in deze. Daarom heeft de
SMÖA gelijk dat zij betrokken
studentuitsloot van deHAVOen
VWO-examens diedezeweekbe-
gonnenzijn.

Dekosten vanhet gerechtbeg-
root op vijfhonderd florin en die
van de advocatenkomen voor re-
kening van de student.

WASHINGTON — VS- Buiten-
land-minister Shultz gaatbeginjuni
weer naar het Midden Oosten in een
nieuwe poging om het overleg op
gang te brengen tussen Israel en de
Arabische landen.

MODERNER
Bohica heeft verschillende in-

stantiestoestemming gevraagd
voor deontslagen en het sluiten
vanhet casino. Het zalwel zozijn
dat de nieuwe beheerder eind
van het jaar een moderner en

froter casinoter beschikking zal
rijgen.
De juridisch adviseurvan Bo-

hica mr Roy Brown liet de pers
desgevraagd een en ander weten
en wees er nog op dat de groep
nietdekennis heeft om een casi-
no te beheren en er daarom mee
stopt.

In FTA- kringen heeft men
zijn ontstemming reeds duide-
lijk aan deregering laten horen,
die beschuldigd wordt de oor-
zaakvan alles tezijn. Het casino
werd destijds door een Arubaan-
se groep beheerd (groep Fradl

red) die de nodige ervaring had
doch plaats moest maken voor
Bohica die totaal geen ervaring
noch interesse had zoals thans
blijkt.

De FTA eist van de regering
dat een oplossing wordt gevon-
den om de 75 werknemers aan
het werk te houden. ledere keer
weer, aldusFTA voorzitterPon-
tilius, worden dewerknemers de
dupe van het overheidsbeleid in-
zake hotels en casinos. Indien de
Bohica groep beter gescreend
was, zou ditniet gebeurd zijn.

OVERLEG GAANDE INDUSTRIE-VESTIGING
Staten bijeen over Ontmantelings-akkoord
Minister Don Mansur: kwestie wel
degelijk nationaal aangepakt

ORANJESTAD—Indeontmantelings- overeenkomst
met deLago wordt alleenover ontmanteling gesproken.
Minister Don Mansur, die dit op maandag in de Staten
verklaarde, zeidaaromniet tekunnen ingaan opvragen
over SeroeColorado en de milieu-claim. Over dezetwee
punten worden nog onderhandelingen gevoerd die,
naar de minister verklaarde, niet zon vaart lopen.

Minister Mansur gaf in eerste
ronde van deStatenvergadering
over deDismantlementAgreem-
ent een uitvoerigeinleidingover
het ontstaan van het Lago- pro-

bleem, de sluitingvanhetbedrijf
en het verder verloop tot op he-
den. De minister zei de stelling
van deoppositie datbij de onder-
handelingen met de Lago geen

sprake was van nationale aan-
pak, niet tekunnen begrijpen.

Hij wees op de benoemingvan
deCommissievan dertig,waarin
alle sectoren van de ge-
meenschap opgenomen werden
en ook waarindeoppositie verte-
genwoordigerskreeg. Er kar ius
niet gezegd worden dat de zaak
niet nationaal werd aangepakt,
aldus de bewindsman. Evenmin
was hij het er mee eens dat het
legalewapen van deregering te-
gen de Lago ingetrokken werd.
Dit legale wapen—ofwel de wet-
telijkeverplichtingen van deLa-
go — blijft bestaan en de rege-
ring heeft vertrouwendat de La-
go alzijn wettelijke verplichtin-
gen zal nakomen. Gebeurt dit
niet, dan zal de Exxon ver-
antwoordelijk worden gesteld.

Op de vraag waarom Esso Pe-
trolera niet aangezegd wordt
zich naar Barcaderate verplaat-
sen, verklaarde minister Man-
sur dat deze verhuizing nieuwe
investeringen betekent voor Es-
so Petrolera, welke investerin-
gen dan in de tarieven voor het
publiek zullen worden doorbere-kend.

ORANJESTAD -In het
RCA- sportcentrum werd voor
het vijfde jaar het adspiranten-
voetbaltoernooi om de CopaRa-
monMancillageorganiseerd.Bij
de kleine adspiranten wonRCA
in definale met3 -2 van SanLuis
Deportivo en werdhierdoorkam -
pioen en San Luis subkampioen.
Dekampioenstitel bij degrotead-
spiranten was voorDakota welke
in definale met2-0 vanAyo won.

Na afloop werden de bekers
uitgereikt door de heer Mancilla
(rechts), de ex-consul van Vene-
zuela, en de AVB- voorzitter
Frans Figaroa (links), op defoto
samen met de team-captains en
de .4 VB- bestuursleden Zieg
Andrews en Carlos Hart.

FTA: regering schuldig aan ontslag 75 werknemers

Bohica stapt uit Americana-casino
dat dicht gaat wegens vernieuwing

ORANJESTAD — In krin-
gen van Bohica nv bestaan
plannen om het casino in
Americana hotel per 1 juli
aanstaande tijdelijk te slui-
ten. Zogenaamd voor ver-
nieuwingen, waarna men te-
gen heteindvan het jaarweer
openwil gaan meteennieuwe
beheerder omdat Bohica niet
zo geïnteresseerdis in casino-
beheer.

Het ligt in de lijn der ver-
wachtingen dat deregering niet
zomaar toestemming zal geven
om het casino te sluiten dat dan
over enige tijd weer opengaat
met een nieuwe beheerder en
werknemers. HetbesluitvanBo-
hica nv om het casino per 1 juli

aanstaande te sluiten zal tot ge-
volg hebben dat vijfenzeventig
werknemers op straatkomen te
staan.

REGERINGBESCHULDIGD
Inmiddels heeft FTA voorzit-

ter Anselmo Pontilius reeds
duidelijk latenhoren dat deFTA
deze gang van zaken onder geen
beding zal accepteren. Hij be-
schuldigde de regering van de
problemen omdat men de Bohi-
ca-groep werd onderhandeld,
waarbij steeds weer gesteld
werd, dat het hier een serieuze
gro.ep betrof die haar ver-
plichtingen welaanzoukunnen.
Doch thans laat deze groep zon-
dermeerhoren dat het casino ge-
sloten wordtomdat de groep niet
in staat is het casino te runnen.
De FTA heeft intussen deze
kwestie al met enige ministers
besproken, waarbij de veront-
waardiging over deze gang van
zaken duidelijk geuitwerd.

VanBohica- zijde werd verno-
men datinderdaad per 1 juli het
casinotijdelijk dicht gaat, inver-
band met uitbreidingen en ver-
nieuwingen, hetgeen verband
houdt met deuitbreidingvan het
hotel met tweehonderd kamers.
Ook is de groep niet meer
geïnteresseerd het casino te
beheren, waarvoor een nieuwe
beheerder wordt gezocht, waar-
voor wel contacten zijn gelegd
dochwaarvoorgeenbeslissingen
zijn genomen.

Nevada
ORANJESTAD—De stand

in de dames softballfinale
staat nu op 2-2 gelijk tussen
Amstel Doves en Nevada.

Amstel Doves dat aanvanke-
lijk een 2-0 voorsprong had
moest toezien hoe Nevada zowel
de derde als de vierde wedstrijd
won. De vierde wedstrijd won
Nevada met 4-1, waarbij Rubia
Ras dewinnende pitcher werd en
Soraima Martina de nederlaag
van Amstel Doves op haarnaam
kreeg. De vijfde tevens beslis-
sende wedstrijd wordt zondag-
middag één uur op het Caribe-
veld gespeeld.

Ing. MetionArrindell (ADN) uit Grontmij-rapport citerend:

Regering grote verliezer
bij overeenkomst met Lago

ORANJESTAD—Ing. Met-
lonArrindellvan deoppositie
partij ADN, verklaarde
maandag ten aanzienvan het
ontmantelings- akkoord met
deLago, dathet zeertriest is
te zien hoe Lago er vandoor
gaatmetalle comforten voor-
delen, terwijl Aruba alle na-
delenheeft.

Diverse groepenhebben op de
op 29 januari dit jaar gesloten
overeenkomst kritiek geleverd
en terecht, meent ing. Arrindell.
Er is zelfs een Statenvergade-
ring belegd om over dit punt te
praten. Deregering had aan het
denken moeten gaan en had in

elk geval moeten trachtenom de
zaak met deLago weer op te ne-
men. Dit is nog nietgebeurd, al-
dus Arrindell.

Alles wat Lago volgens het
contract straks gaat ontmante-
len—verklaartArrindellverder— kan Lago verkopen en daar-
voor een redelijke compensatie
ontvangen en misschien wordt
zelfs winstgemaakt. VoorAruba
is de deal echter triest omdat
Aruba deterreinen vergiftigd te-
rugkrijgt metachtergelaten fun-
deringenvan opslagtanksen ge-
bouwen, oude pijpenenkabels in
de gronden oliein degrond inhet
grondwater.

Het Nederlands bedrijf
Grontmij heeft — aldus Metion
Arrindell — becijferd dat een
groot deel van het San Nicolas
winkel- en wooncentrum en het
gehele Lagoterrein van Zeewijk
tot Rodgers Beach vergiftigd is
met olie en zwavelwaterstof.
Olie is hierverzamelwoord voor:
dieselolie, gasoline, kerosine,
benzine, tolueen, vluchtige olie-
soorten / aromaten, ruwe olie,
PCA's en PCB's. Voorts komen
er zware metalen, radioactieve
materialen en andere chemische
afvalproducten op bepaalde
plaatsen voor.

Ook de vaargeul, het Lagoen
bij de haven en dezee ten zuiden
van deLagoenriffen zijnveront-
reinigd met olie- emulsie en af-
valslib.

EXPLOSIEF
Het meest triest van de over-

eenkomst—vindtArrindell—is

dat juistbij deLago powerhouse
nummer 1 de vergiftiging heel
grootis, letterlijk explosiefisen
dat dit gedurende vele jarenzo
zal blijven. Namelijk door de
aanwezigheidvan veelvluchtige
oliesoorten in de grond zijn er
volgens deADN-man grotekan-
sen op gas- explosies boven de
grond. Grontmij duidt dit aan
met lowerexplosion level (lel) is
groter dan 100procent.

Grontmij heeft verder becij-
ferd dat zelfs bij het toepassen
van de meest efficiënte
olieschoonmaak- methode het
halen van deolie uit degrond on-
geveervijftien jaarzal duren.
Het is duidelijk — aldus Arrin-
dell — dat het vestigen van be-
drijven op die plek binnen bij-
voorbeeld tienjaartijdgroterisi-
co's met zich meebrengt. Ookbe-
drijven die gebruik moetengaan
maken van zeewater voor hun
proces lopen groterisico's omdat
de op het grondwater drijvende
olierichting zee gaat.

Metion Arrindell stelt verder
datuitzijn verklaring volgt, dat
Aruba ten opzichte vanLago de
grote verliezer is, de huidige
regering hiervoor ver-
antwoordelijk is door namelijk
een zeer eenzijdige overeen-
komst met Lago te hebben gete-
kend. Er is nog wat tijd — zo
merktArrindell tot slot op— en
daarom is het te hopen dat de
regering alsnog zal trachten La-
go te overtuigen dat zij alle ter-
reinenopruimt en goodwill toont
aan Aruba voor wat betreft de
blijvende schade aan de natuur.

André van Duin over Aruba:
’In juli komen we terug!’

ORANJESTAD — "We
hebben er spijt van, datwe
maar tien dagen hadden
geboekt. Wat waren graag
langer hier gebleven. In
één woord: fantastisch",
aldus een enthousiaste
André van Duin vanmor-
gen vlak voor zijn vertrek
van Aruba naar Neder-
land. Tien dagen heeft hij
vakantie gevierd in het
GoldenTulip Hotel, samen
met zijn vriend Wim van
der Pluim. André: "In juli
komen we terug. Langer.
Dan bezoeken we ook Bo-
naire en Curacao".

Voor Nederlands be-
kendste enpopulairste radio-,
TV- en theater- artiest.was
Aruba een herhaalde kennis-
making. Ruim twintig jaar
geleden was hij ook al op het
eiland en op Curagao en Bo-
naire. Toen was hij hier sa-
men met Tony Huurdeman.
Van Duin was in die tijd een
'komende' man met zijn ban-
den- act; hij bracht een play-
back- show.

NuisVanDuin zover geko-
men, dat hij in augustus we-
derom een theater- show
brengt waaraan 52 mensen
meewerken. "In acht trailers
moet alles vervoerd worden

door heel Nederland", zo zei
Wim van der Pluim, die zelf
ook is uitgegroeid tot een
groot zakenman: hij verzorgt
de festiviteiten rond de ople-
verihgenvan denieuwevlieg-
tuigenvanFokker, zoals deF-
-50 en de F-100.

TEGEK
Over Aruba: "De mentali-

teit hier is te gek voor woor-
den.Wat een gastvrijheid! We
zijn ontvangen bij de mari-
niers, we zijn rondgereden
door de oud- chef van de re-
chercheRien van denBerg—
met een cocktailtje en een
lekkere hap —, en natuurlijk
isDick NijhoffvanhetGolden
Tulip een gigant", aldus
André.

Vol enthousiasme: "We
hebben gelogeerd in dezelfde
suitealskoningin Beatrix vo-
rig jaar.Drie badkamers, vier
televisie- toestellen, drie deu-
ren naar buiten. Schitterend
uitzicht over dezee. Vanmor-
gen hebben we nog foto's ge-
nomen. Die latenwe uit-ver-
groten en diekomen dan in
onze sauna te hangen, zodat
we, als we daar inzitten, den-
ken dat we op Aruba zijn".

De koninklijke suite paste
geheel bij Van Duin, want
enige tijd geledpn interview-

de hij nog prins Bernhard in
hetkader vaneen leden-wer-
vings- actie voor het Wereld
Natuur Fonds, WNF. Twee
wekenvoordathijnaar Aruba
vloog, werd Van Duin nog
door de prins ontvangen: het
leden- aantal van het WNF
was gegroeid van 115.000 tot
250.000.

CRACKERS
Van Duin heeft zich onder-

wijl ook een wereldnaam ver-
worven met zijn 'Animal
Crackers', korte TV- films
metdieren, diehij 'inspreekt'.
De 'crackers' blijken krakers
te zijn: zeventien landen heb-
ben tijdens de laatste TV-
beurs in Cannes een optie ge-
nomen op de films. Van de
theater- show worden drie
TV- programma's gemaakt.

Daarnaast maakt Van Duin
zestien nieuwe afleveringen
met 'Animal Crackers' en
heeft hij elke maanda-
gochtendbij de TROS eenra-
dio- show. Plus schrijft hij
sindsenige tijd twee pagina's
vol in hetweekblad Privé.

VanDuin: "Geen woord ge-
logen in onze advertentievan
vandaag in de Amigoe: een
onvergetelijke vakantie heb-
ben we gehad. Tot juli!"

:
TRENITARIA
DRUGSTORE

Dakota ShoppingParadise
Tel.: 22450

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

Bekijk onze wekelijkse specials
"iet goedkopeprijzen.
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Bijsterveld scoort 2000e betaald voetbal-treffer

RBC in na-competitie
na 4-0 zege op NAC

DEN HAAG— Zonder veel
problemen heeft RBC zich op
delaatstedagvan decompeti-
tie in de eerste divisie ge-
plaatstvoorde na-competitie. 'De Roosendaalse ploeg, dit

jaar voor het eerst onder lei-
ding van Epi Drost, versloeg
op eigen veld buurman en
concurrent NAC met 4-0.

JohanVoetswas voor dethui-
sploeg voor 6500 toeschouwers
de grote man: hij scoorde drie-
maal. Belangrijk was ook het
doelpunt van Bijsterveld. Zijn
treffer in de 60e minuut, het
tweede voor RBC, was het 2000e
in hetbetaald voetbal in het sei-
zoen 1987 - 1988. Het doelpunt
van Bijsterveld maakte ook een
einde aan denacompetitie- aspi-
raties van Excelsior. De Rotter-
damseploeg hadnogkans ophet
toetje in deeerste divisie alsRBC
metmeerdaneentrefferverschil
verloor en hetzelfCambuur ver-
sloeg. Aan de tweede voorwaar-
de voldeed de ploeg van Henk
Wullems. Twee treffers van
VinkeneenvanAndreWasiman
bleken echter van weinig nut (3-
-1).

Voor De Graafschap volgt er
ook nog een extra gerecht. De
Gelderseploegwerdvierde in de
reguliere competitie door Go
AheadEagles inDeventer met3-
-0 te verslaan. Het plaatste zich
daardoor voor de na-competitie.
De drie treffers van de gasten
vielen alle na rust. Van Eek
opende de score, Leeuwerik en
Oonk zorgdenvoor de eindscore.

EVEN GESTAAKT
Voor de supporters van NEC

duurde het seizoen nog niet lang
genoeg. Zij zorgden in Velsen bij
het duel tegen Telstar voor een
verlenging van drie minuten.
Scheidsrechter Blom vond het
gooienvanbakstenen ophetveld
aanleiding de ploegen van het
veld te halen. De frustraties bij
de Nijmegense supporters was
danookgroot. NEC hadna 14 mi-
nuten viaArts (8e) en Carbo een
2-0 voorsprong genomen. Maar
negen minutenvoor tijdhalveer-
de Tania de achterstand. De ge-
leende Ajacied Regtop scoorde
vier minuten voor tijd zijn 13e
seizoen-treffer voor Telstar.
Regtop liep, evenals Allbers en
Paymans van NEC, tegen geel
op.

De meeste treffers waren in
Veendam en in Schiedam te be-

wonderen. Zowel Veendam als
SWspeelden tegenrespectieve-
lijkWageningen enMVV met4-
-4 gelijk. De derby tussen Hel-
mond Sport en Eindhoven ein-
digde onbeslist: 1-1. De treffer
van Corbijn voor Eindhoven in
de 40e minuut werd drie minu-
tenvoor tijd door Teube geèeven-
aard.

Vitesse oefende voor de na-
competitie nog even flink tegen
Emmen: 5-0. Talan en De Vries
scoordentweekeer. Everswas de
derde speler die voor Vitesse in
Arnhemraak schoot.

Heracleskon hetal na acht mi-
nuten niet meer bolwerken in
Heerenveen. Na de treffer van
Dijk voegden Schulting, Jan de
Jongeen Bijl de score op tot 4-0.
Afgezien van het duel tussen
RBC en NAC was dit duel in
Friesland het meest bezocht
(2000).

EINDSTAND
De eindstand in de eerste divi-

sie is*
I.RKC 3665(104-30)
2. Veendam 3651(66-39)
3.MW 3644(65-39)
4. Graafschap 36 44 (58-42)
5. NEC 3642(68-51)
6. Eindhoven 36 40 (58-47)
7.RBC 3640(55-50)
8. Excelsior 3638(48-42)
9. Vitesse 3636(58-67)
10. Heerenveen 36 34 (59-52)
ll.Cambuur 3634(55-57)
12. GAEagles 3634(49-51)
13. Telstar 3634(61-71)
14. Wageningen 36 31(51-67)
15.SW 3629(57-72)
16. Helmond Sp. 3625(36-57)
17. NAC 36 25(45-69)
18.Emmen 3622(29-59)
19. Heracles 3616(31-91)

0-0-0-0-0
ATLETIEK /ROUEN — Adri
Leermakers heeft te voet in een
etmaal 190kilometer en 141me-
ter afgelegd. De Nederlandse
wandelaar eindigde als 5e tij-
densde 24uurvanRoven. DeIta-
liaan Claudio Sterpin won. Als
enigetippelde Sterpin meer dan
200 km (200,7 km). De
Fransman GillesLetessier werd
tweede met 198,408 km en de
Brit Richard Brown derde
(193,684).

VOETBAL/ZAANDAM— Son-
ny Silooy zal definitiefniet in ac-
tie komen voor het Nederlands
elftal tijdens de EK in West-
Duitsland. De verdediger van
RacingClubde Parisheefteen op
vier plaatsen gebroken oogkas
en magtot eind juninietvoetbal-
len van de specialisten, die een
Elastic plaatje inzijnoogkas heb-

en geplaatst. Het is de eerste
keer datdeex-Ajacied langdurig
is geblesseerd.

VOETBAL/LONDEN — Het
aantal clubs in de eerste divisie
van deEngelsevoetbal- competi-
tie is met één teruggebracht tot
20, volgend seizoen. Dit seizoen
was decompetitie ookal met één
verminderd in vergelijk met het
seizoen ervoor. Drie clubs deg-
raderen automatisch:
Portsmouth, Oxford en Watford.
Millwall promoveert. In Schot-
land spelenin deeerste divisiein
plaats van twaalf volgend sei-
zoen slechts tien clubs.

Chelsea boekt
eerste winst

LONDEN — Met het duel
Nottingham Forest - Luton
Town (1-1) is officieel de
laatste wedstrijd voor de En-
gelse eerste divisie in het sei-
zoen 1987/1988gespeeld.

Het Londense Chelsea dat te-
genploegenuit detweede divisie
wedstrijden voor het behoud in
de eerste divisie moet spelen is
goedgestort. Het won het eerste
duel tegen Blackburn Rovers: 2-
0.

De eindstandin deeerste divi-
sie in Engeland is nu:
1. Liverpool 4090
2. Manchester United 40 81
3. NottinghamForest 40 73
4. Everton 40 70
5. Queens ParkRangers 40 67
6. Arsenal 4066
7. Wimbledon 4057
8. Newcastle United 4056
9. Luton Town 4053
10.Coventry City 4053
11. Sheffield Wed. 40 53
12. Southampton 40 50
13. Tottenham Hotspur 4047
14. Norwich City 4045
15. Derby County 4043
16. WestHam United 40 42
17. Chartlon Athletic 4042
18. Chelsea 4042
19. Portsmouth 40 35
20.Watford 4032
21. OxfordUnited 40 31

§ GOBIERN UDI KORSOU

PARTISIPASHON
TOKANTE"LUMPSUM"

Dia 22 di aprel 1988 e lei enkuantu "LUMPSUM"
a bini na vigor. Relashona kv esaki Gobièrnu di
Körsou ta partisipa tur persona kv ta riba
"Wachtgeld" i kv ke bini na remarke pa
"LUMPSUM", pa pasa na Departamenlu di
Asuntunan di Personal na Scharlooweg 88, promé
kv dia 23 di mei 1988 pa firma e petishon al kaso.
Nos ta hala atenshon di e personanan ariba
menshona kv dia 23 di mei 1988 ta e ultimo dia kv
por hasi vso di e derecho aki.

Gobièrnu di Körsou,
Gezaghebber, Sekretaris,

R.A. Casseres. Mr. E.A. Vlieg.

AW^mmma*^m^mmim*a*^mmÊ^Êa*waa*mÊmmaaamma**aw^*^^^^^mm*a*^Ê*mm.t
ADMINISTRATIEVE KRACHT GEVRAAGD

Op het VGKS-kantoor is er op korte termijn plaatsingsmo-
gelijkheid voor een administratieve kracht voor halve
dagen.

Vereisten:
HAVO-diploma (boekhoudkundig pakket)
Ervaring metpersonal computers
Goede contactuele eigenschappen
Kennis van verzekeringen strekttot aanbeveling

U bent behulpzaam bij het afhandelen van diverse zaken,
die de bezoekers van het kantoor aan U voorleggen. Ook
wordt U geacht diverseadministratieve handelingen te ver-
richten en nauwsamen te werken met deoverige leden van
het administratieve team, bestaande uit vier personen.

Solicitaties uiterlijk 23 mei a.s. te richten aan:
Bestuur VGKS, p/a Refineria Isla (Curacao) S.A.,
Emmastad, Alhier.

t———in—■ iii ii
______________
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Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Woensdag 18 mei 1988

vanaf 09.00 t/m 14.00 uur.
* Gedeelte Ajaxweg, Pergamaweg, Herculesweg, San

Fuegoweg, gedeelteErosweg (vanaf JongBloedweg
richting Ronde Klipweg), Nestorweg, voorheen
Noord Zapateerstraat A-B-C-D-E-F-G-H en I, omge-
ving Oost Jongbloed, gedeelte Kaya Pachi Jan Bak-
huis, Kaya Minguel Suriel, Kaya Rafael Hansen,Kaya
Misa Alegre, gedeelte Ronde Klipweg (vanaf Eros-
weg tot St. Luciaschool).

= .=KODELAS=

® GOBIÈRNU DI KORSOU
Servigio di Agrikultura,

Kr ia di Bcstia i Peska.
L.V.V.

Hefe di Servisio di Agrikultura, Kria di Bestia i
Peska ta anunsia kv Gobièrnu di Benesuela taofresé
luga p? un kurso di Agrikultura na "Escuela Granja
-El Baul" na San Carlos, Estado Cojedes. E kurso ta
inisia den luna di yüni 1988 i su durashon ta 4 luna.
Kontenido di e kurso ta: Kria di Galiiïa. Karné,
Kabritu i Mashin pa Agrikultura.
Rekisito pa e kandidatonan la: Edat 18 — 25 Afia.
Mester ta heride kv la bini di kuntiku i mester
domina spanó. Edukashon ruitiirno skol basiko.

'Interesado por pasa PËRSONALMENTE pa inskri-
bi seka sra. H.M. Hoyer naL.V.V., Klein Kwartier 33
Ultimo dia pa inskripslion la dia 20 di mei 1988.

Hefe di e servisio menshona,
Dept. R.P. ing. R. Winkel.

HBH HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK
|l H : U"l| MET BUDGETONDERZOEK.

Eén van detaken van het CentraalBureau voor de Statistiek is hetmetenvan deontwikkelingvan dekosten vanlevensonderhoud. Daartoe starthetCBSin juni
met een budgetonderzoek. Hoofddoel van ditprojekt is om gegevenste verzamelen over hetkonsumptiepatroon van debevolking dat alsbasis dient voorde
berekening van het konsumptieprijsindexcijfer.
Tenbehoeve van ditonderzoek verzoekt hetCentraal Bureau voor de Statistiek demedewerkingvan huishoudens om gedurendeeenbepaalde periode hun
uitgaven bij te houden.
Degelijk gelegitimeerdeenquetrices zuilen de huishoudens benaderen om nadere informatie te verschaffen over dit onderzoek.
Het CBS vraagtvriendelijk aan alle huishoudens die benaderd wordenom hun waardevolle medewerking te verlenen aan dit onderzoek. Alle gegevens die
toevertrouwd worden aan het CBS blijven strikt geheim.

DOOR GOED MEE TE WERKEN WERKT U MEE AAN UW EIGEN VOORUITGANG EN DIE VAN UW LAND
EEN LAND ZONDER GEGEVENS IS EEN LAND ZONDER TOEKOMST

VRIJWILLIGERS
U kunt zich ookzelfopgeven om aan hetbudgetonderzoek mee te werken. U kunt ditdoen dooronderstaandeinte vullenen voor30 meiopte sturen naar één
van de volgende adressen:
CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK
Fort Amsterdam of A.Th. Illidgeroad of Kaya Pedro Luis Brion 3
Willemstad, Curacao Philipsburg, St. Maarten Kralendijk, Bonaire
BON OM UIT TE KNIPPEN.
""* **""****""**"""*""*"***--******"**-"**_********„*"***„*

DE FAMILIE (naam)

ADRES ;

EILAND

TELEFOON _ ._.
GEEFT ZICH HIERBU OP OM MEE TE WERKENAAN HET BUDGETONDERZOEK 1988/1989. ONS HUISHOUDEN BESTAAT UIT PERSONEN
(aantal invullen).
ONS TOTAALBRUTO INKOMEN IN 1988 VALTWAARSCHIJNLIJK IN DE INKOMENSKATEGORIE:

0— 40.000
40.000— 80.000
80.000—120.000

meer dan—l2o.ooo
(aankruisen wat van toepassing is)
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RBCvierde deelnemer
Na-competitie eerste
divisie start 21 mei

DEN HAAG — De vierde"celnemer, die gaat strijden
'"a het laatste entreebewijs;oor de eredivisie is ook he-tend geworden na dit wee-
Nnde: RBC voegde zich bij"e Graafschap, MVV en Vi-

Deze vier clubsspelen een hele
wpetitie, welke op devolgende
Na is vastgesteld:

1mei:RBC - De Graafschap, Vi-
.sse - MVV.
3 mei: MVV - RBC, De

?_aafschap - Vitesse.fmci: Vitesse -RBC, MVV -De
Faafschap.
9 mei: RBC - Vitesse, De

Wschap-MVV.
;JUni: RBC - MVV, Vitesse - De
'Raafschap.
iüni: De Graafschap - RBC
W - Vitesse.

Italiaansebondscoach
maakt selectie bekend

.ROME — De Italiaanse
Sndscoach Azeglio Vicini
**eft een debutant opgeno-men in de selectie voor de
f'ödronde van de strijd om

Jet Europese kampi-
ï*öschap voetbal in West-

De 24-jarige Roberto Cravero
*Q Torino is een van de zeven
i^fdedigers in de groep van

diedoorVicini is samen-festeld.
o.»an landskampioen ACMilan
"vier spelersopgenomen in de
|°ep. De verdedigers .Baresi enjjaldini, middenvelder Ancelot-
iel aanvallerDonadoni. Opval-

is datMilanstopscorer Vir-?s door Vicini niet goed genoegpacht wordt voor het nationale
£*öi. Wel geselecteerd is de 32--De spits van In-
jj^tiazionale is de oudste speler
£ de groep. Het meest aanval-
y!ide gevaar is te duchten van
'j^li, de spitsvan Sampdoria.
J^e volledige selectie luidt:Ji°el: Zenga (Internazionale)
_*acconi (Juventus).

f j Verdediging: Bergomi en Fer-
u'fnternazionale), Baresi en
fj. Idini (AC Milan), Cravero
(j>o,*ino), Ferrara en Francini

jgpoli).I^iddenveld: Ancelotti (AC
"an). Romano en De Napoli

(Napoli), De Agostini (Juven-
tus), Fusi (Sampdoria), Gianinni
(Roma).

Aanval: Altobelli (Internazio-
nale), Donadoni (AC Milan),
Mancini en Vialli (Sampdoria),
Rizzitelli (Cesena).

WILLEMSTAD - Ter gele-
genheidvan deeerste lustrum-
viering van de biljart vereniging
van Club UnionBoneriano werd
opzondagls mei een toernooige-
houden waaraan verschillende
teams meededen uit Aruba, Bo-
naireen Curacao.De uiteindelij-
ke winnaarvan hettoernooi werd
deArubaanse verenigingBara-
cuda-Cooltemp. Uithanden van
de gedeputeerde van sportzaken,
GeorgeHueck, mocht deaanvoer-
der van de winnende ploeg, Mi-
chel Victoria, een trofee in ont-
vangstnemen.

{gCREY. MELBOURNE —v' toernooi om de Champions
3_°Phy voor heren- hockeyte-l^8 zal in 1990 in Melbourne

Datheeft de direc-
(J*van deAustralischehockey-
HKeith Murton, bekend ge-

takt. In het toernooi worden
ij. ëelaten gastheer Australië,
1i Minnaar van de Champions
j4a vanne* toernooi volgend
Cf *n West-Berlijn en de vier
ijjjSste landen van de Spelen in

V_. 0-0-0-0-0
tcNNIS/PARIJS-Delnterna-bjjale Tennis Federatie (ITF)
s|J^ India voor een jaar uitge-t^-en yan deelneming aan het
"t-af °°*omac Davisbeker. Dezedi 8̂:kegel is genomen omdat In-
w ln de nu nog lopende editie
tjg^de tegen Israel uit te ko-
wj en Jaareeraer > toen India
di '8 definale haalde, had de In-
.jt

eregering nog bij wijze van
Moe *rinS de Israëlische

")eSelaten- Ditmaal stond
BPel echter niet toe dat de eigen

naar *srael reisden. Er
.e i.?an geen diplomatieke be-logen tussen beide landen.

0-0-0-0-0

La Fama: nog geen
beslissing over
RKC-wedstrijd

ORANJESTAD — Voetbalve-
renigingLa Fama hadtoten met
zondag noggeenbeslissing geno-
men over hetspelen vaneen wed-
strijd tegen dekampioen van de
Nederlandse eerste divisie,RKC
welkeploeg momenteel opCura-
cao speelt. Indien La Fama als-
nog zal besluiten tegenRKC uit
te komen dan zal deze wedstrijd
op zondag 22 mei, om vier uur in
het Wiihelmina stadion worden
gespeeld.

Succes verdedigend concept

Verdienstelijk gelijk
spel SUBT tegen RKC

WILLEMSTAD — SUBT/Fatum heeft zich als eerste
Curacaose tegenstander van de Nederlandse eerste di-
visie kampioen RKC Waalwijk niet laten imponeren
door depublikaties waarin dezeploeg op basis van het
uitstekende resultaat in het afgelopen competitiejaar
als schier onoverwinnelijk werd gepresenteerd. Een
verdienstelijk 0-0 gelijkspel werd behaald waarbij de
Curacaose ploeg zich ondanks overwegend verdedigd
spel meer scorings- mogelijkheden wist te scheppen.

Qua organisatie en techniek
beantwoordde de Nederlandse
ploeg overigens geheel aan de
verwachtingen.In deeerstehelft
vooral kwam zij goed uit de verf
met aantrekkelijk aanvallend
voetbal gekarakteriseerd door
steeds opkomende middenvel-
ders en een constante wisseling
van positie dooraanvallers,mid-
denvelders en vleugel- verdedi-
gers. Een speelwijze die onge-
twijfeld een zware wissel heeft
getrokken op de conditie van de
spelers. In detweedehelftkon in
iedergeval geenpassend vervolg
worden gegeven aan ditspelsys-
teem.

SUBT had zich op enkeleposi-
ties versterkt met een drietal
gastspelers wegens het ontbre-
ken van enkelesleutelspelers uit'
zijn basisopstelling. Behalve de

reputatie van zijn tegenstander
als een offensief bijzonder
daadkrachtige ploeg ook hetfeit
dathij gebruik heeftmoeten ma-
ken van de diensten van deze
gastspelers voor trainer Wil-
helm Canword van SUBT aan-
leiding om te kiezen voor een
simpel concept.

BESCHOUWEND
Behoudend voetbal met een

hechte middenveld- bezetting
met daarachternog een voltalli-
ge achterlinie. Ondertussen
werdop decountergeloerdwaar-
mee toch wel menige sco-
ringskans werd gecreëerd. Het
dichtst bij een treffer kwam
SUBT vrij vroeg in de wedstrijd
toen eenkopbal van Eric Oleana
op de doellijn werd gekeerd door
een attente verdediger. Keeper
Peter Gerards was op dat mo-
ment al gepasseerd. Goede
schietkansen deden zich nog
voor CurleyRock, Marlon Coco
en Curley Poppen maar deze
werden niet verzilverd.

De tweede tegenstander van
RKC Waalwijk wordt Jong Hol-
land. Deze wedstrijd wordt don-
derdagavond gespeeld. De ver-
wachting is dat de Nederlandse
ploeg veel beter voorbereid zal
zijnop dezewedstrijden datJong
Holland het wel eens erg moei-
lijk zoukunnen krijgen.

Major League
Baseball

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag-en donderdagmorgengesloten.
BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-biweg)
openingstijden: maandagt/m donderdagvan 17.00-02.00 uur; vrijdag en zaterdagvan 16.00uur tot na02.00uur;zondagvanaf13.00uur.

SCHAAKVERENIGING CURAÇAO
(MaduroPlaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro di Bario Janwé)
elke zaterdag van 00.00-13.00 uur uurschaaklesen -trainingvoor de ieuqd vanaf 7
tot 23 jaar.

BASEBALL (AA-klasse)
20.00uur Sta. MariaPirates vs Sta.Rosa In-dians - SDK.

Club Brugge voetbalkampioen
van België

BRUSSEL — Met nog een
competitie- wedstrijd te spe-
len is ClubBrugge kampioen
van België geworden. Club
Brugge won met3-0 van Win-
terslag en werd daardoor on-
bereikbaar voor de concur-
rentie.

Alhoewel Club Brugge slechts
twee puntenvoorsprong heeftop
FC Antwerp is het kampi-
oenschap in het weekeinde toch
een feit geworden. In België
geldt namelijk deregel dat bij
een gelijkeindigeninpunten het
aantal gewonnen wedstrijden de
doorslag geeft. Club Brugge
heeft er 23, tegen 20 voor FC
Antwerp, gewonnen.

FC Antwerp wonook. St. Trui-
den werd met 3-1 verslagen. De
topper tussen KV Mechelen en
Anderlecht werd een ruime 3-0
overwinning voor de nieuwe Eu-
ropese bekerhouder voor Beker-
winnaars, KV Mechelen.

De uitslagen en de stand in de
Belgische competitie zijn als

volgt:
FC Antwerp - St. Truiden: 3-1;

Kortrijk - Standard Luik: 1-0;
Racing Jet- Cerkel Brugge: 1-1;
KV Mechelen - Anderlecht: 3-0;
Lokeren - AA Gent: 8-1; Club
Brugge - Winterslag: 3-0; FC
Luik - Waregem: 1-1;RWDM -Beerschot: 1-2.

De stand:
1. Club Brugge 33 51
2. FC Antwerp 33 49
3. KV Mechelen 33 48
4. Anderlecht 33 43
5. FC Luik 3342
6. Waregem 33 37
7. Cerkel Brugge 33 32
8. Charleroi 33 31
9. Kortrijk 33 30
10. St. Truiden 33 29
11. StandardLuik 33 28
12.Beerschot 33 27
13.Lokeren 33 26
14.Beveren 33 26
15.RWDM 33 26
16.Winterslag 33 24
17. AA Gent 33 24
18.Racing Jet 33 21

Uitzetters De Jongh en O’Connor

ACC organiseert de
Quick Off-Road Rally

WILLEMSTAD - Op zon-
dag 22mei organiseert deAu-
tomobiel Club Curacao
(A.C.C.) de zogenaamde
'Quick Off-RoadRally. Deze
rally is speciaal uitgezetvoor
rally-rijders die van 'cross-
country'-trajecten houden.
Er zal uiteraard wel over as-
faltwegen in bewoonde wij-
ken gereden worden,maar de
'off-road tracks' zullen debo-
ventoon voeren.

Van de officiëleroute kan het
volgende worden gezegd: het
brengt jeopplaatsen waar jenog
nooit bent geweest en die je

waarschijnlijk ook niet erg snel
zult vergeten. ledereenkan zich
voor dezerally inschrijven. Er is
eenA-enenB-klasse eneen toer-
klasse. De rally wordt gespon-
sord door Quick Food. De toer-
klasse rijdt een wat gemakke-
lijkereroute.

Men kan zich inschrijven
woensdagavond 18 mei tussen
20.00en22.00uurbijQuickFood
teRooi Catootje AutoPark. Dezerally is geldigvoor het Curacaos
kampioenschap.

Vooral in deA-klasse is het be-
langrijk zich voor dezerally in te
schrijven: deeerste zes plaatsen
worden met een miniemverschil
gedeeld. De stand daarin is mo-
menteel: 1. Van de Veen (50); 2.
Van de Kwast (47); 3. De Vries
(47); 4. Rush (47); 5. Kleinveld
(46) en 6. De Wolf-Blanken (46).

De uitzettersvan deze 'specia-
le' rally zijn W. de Jongh en F.
O'Connor, die hun sporen in de
Curacaose rallysport reeds heb-
benverdiend.

SPORTAGENDA
MALTA AMSTEL

NEW YORK — De uitslagen
van de maandag gespeelde wed-
strijden in de Amerikaanse
honkbal- competitie zijn:

WILLEMSTAD - Zondag-
\iddag speelde het team van
XC bij het detachement Suffi-*nt deeerste wedstrijd op Cura-
|o tegen hetteam van demarine,
'SV2. Het was een sportieve en
luke wedstrijd waarbijRKCl*n de temperatuur en deWdcondities op Curacao kon

Ondanks deze handi-
}ps won RKC ruim; de
Wstandwas rond de13-1. Men

de telkwijt. .

AMERICAN LEAGUE
New York Yankees — Seattle
Mariners 3-1,OaklandAthletics— Boston Red Sox 3-0, Toronto
Blue Jays—Chicago White Sox
5-1, Milwaukee Brewers — De-
troit Tigers 3-1, Kansas City
Royals —TexasRangers 7-6.

NATIONALLEAGUE
CincinnatiReds — Atlanta Bra-
ves 4-2, Houston Astros —Pittsburgh Pirates 9-2, Phila-
delphia Phillies — San Franci-
sco Giants3-0,NewYorkMets—
SanDiego Padres 7-4.

Otwin Pieternella in topvorm

Alpha geen mededogen
met GK Stars: 6-1

WILLEMSTAD — Ook
Alpha kende gisteravond
geen mededogen met Groot
Kwartier Stars/CPS/AGTdat
dit seizoen nog niet tot winst
heeftkunnenkomen. Gistera-
vond incasseerde het zijn ze-
vende achtereen- volgende
nederlaag praktisch zonder
tegenstand te bieden. Alpha
zegevierde onbedreigd met 6-
1.

WATERPOLO/PERTH—Opde
eerste dag van het Olympisch
kwalificatie- toernooi waterpolo
in Perth hebben de Europese
deelnemers zich goed geweerd.
In groep A versloeg Hongarije
Japan met 28-5. In groep B won
Frankrijk van Mexico (9-7) en
zette Griekenland Brazilië met
12-8aan dekant.

Alpha nam vanafdetweedein-
ningmet l-Ö het initiatiefen gaf
dit niet meer uit handen. GK
Stars slaagde er weliswaar in
met uitzondering van de eerste
en tweede slagbeurt in alle in-
nings lopers op de honken te
plaatsen maarkwam nietverder
dan 1 punt dat in de vijfde slag-
beurt werd gescoord. Alpha ver-
grootte intussen zijn voorsprong
met 2punten in devierde inning,
1 in de vijfde, 1 in de achtste en 1
in de negende inning. Vooral in
de slotfase waren de slagmensen
van Alpha goed op dreef. Men
sloegzowel in de achtste alsin de
negende inning drie
honkslagen.

De Groot Kwartier ploeg
scoorde zijnenigerun in devijfde
inning dankzij een driehonkslag
van Ludwig Pietersz en een
grondbal in het binnenveld van
Angelo Bentura. Deze slagbeurt
leek een doorbraak voor GK
Stars te kunnen worden toen
daarna ook Lindert Lourens
doorkwam met een honkslag
maar hetbleefbij datene punt.

PitcherOtwinPieterneïla van
Alpha had een belangrijk aan-
deel in het succes van zijnploeg.
Hij wieipdevolle negen innings
en stond in totaal 7 honkslagen
toe. Sharlon Medinaeindigde als
verliezer. Hij hoefde ookniet ge-
wisseld teworden. De eindcijfers
luiden: 6-11-3voor Alpha en 1-7-
-2 voor GK Stars.

Door de nederlaag werd GK
Stars nog dieper op de laatste
plaats van poule A gedrukt met
eenrecord van 0-7. Alpha verbe-
terde enigszins zijn positie in
pouleß. Deoverwinningvan gis-
teravond is de tweede van het
seizoen.Menneemtthans deder-
de plaats in achter Sta. Rosa In-
dians en Wild Cats met een re-
cord van 2-4 en een achterstand
van 3 wedstrijden op koploper
Sta. Rosa Indians.

Het programma van deze
weekkent tweetoppers. Eén van
die toppers vindt vanavond
plaats tussen Sta. Rosa Indians
en Sta. MariaPirates. Detweede
clash van deweek is deconfron-
tatie van a.s. zaterdag tussen
Royal Scorpions en Sta. Maria
Pirates.

ORANJESTAD — Een
bowling- delegatie, dieAruba
en de Essoclub vertegen-
woordigde, namonlangs deel
aan het internationaal toer-
nooi 'Copa VinaReal' in Mex-
ico.

De delegatiebestond uit twee
herenen drie damesteams. Bij de
dames slaagdeEdna Maduro er-
in een prijs voor Aruba te be-
machtigen door een Tiigh game'
van 266te halen. De Arubaanse
delegatie bestond uit de dames:
Farida Arends, Lilly Arends,
Maybeline Arends, Aura Croes,
Edna Maduro en Nora Shw-A-
Tjon en de heren René Arends,
Lito Arends, Frans Croes, Nor-
man deCuba, EliasFingal Jr.en
Nico Quant.
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Wilt U in korte tijd leren
zwemmen in een kleine
groep en in een rustige
omgeving?
Dan ishier Uwkans om Uw
erkend diploma A of B te
behalen, onder leiding
van een zwem-instrukteur
/trice.

Voor alle leeftijden. Te-
vens zwemmen als condi-
tie-training en om af te
vallen.

5 t/m 15 jaar
opleiding tot
A, B, C diploma
('s middags, zaterdag)

Volwassenen
Opleiding tot
A, B, C diploma
('s morgens, 's avonds
en zaterdag)

Conditieles
aanleren
borst crawl/rug crawl
opbouwen
conditie
('s avonds)
Trimzwemmen
recreatieve
zwemtraining
in een gezellige
sfeer.

Aerobics
verschillende avonden in
deweek.

Fitness training in de
gym metmoderne appara-
ten en onder professione-
le begeleiding.

Binnenkort beginnen we
met lessen in

teak-wan-do
(een prima selfdefense me-
thode) voor dames en voor
heren.
Voor informaties en inschrij-
vingen bel tfn.: 672771 of
kom langsbij:

Zweminrichting
Barbouquet

(BarbouquetH)



St. Jago: Goliath tegen David
Olietanker ’Apamate’bijna
in aanvaring met Emmabrug
WILLEMSTAD — De olie-

tanker "Apamate" is gisteren
in de haven van Curacao bij-
na in aanvaringgekomen met
de koningin Emmabrug. Het
onder Liberiaanse vlag va-
rende schip was gevuld met
ruwe olie en voer de haven
van Willemstad in om te los-
sen. Het schip kwam enige
tijdvast tezittenop de haven-
bodem, maar wist op eigen
kracht weer verder te varen.
De haven- autoriteiten stellen
een onderzoek naar het voor-
val in.

Volgens havenmeesterElsio
St. Jago assisteerden twee sleep-
boten van het sleepvaart- bedrijf
Kompania di Tou di Körsou bij

het binnenvarenin de haven van
Apamate. St. Jago:"Opeen gege-
ven moment kwam het 30.000
brt zware schip helemaal scheef
in de haven te liggen. Vanwege
de heersende stroom dreef het
schip steeds dichternaar deEm-
mabrug toe, waarvan juist deze
maand het honderd-jarig be-
staan werd gevierd. Een botsing
met de brug kon nognet voorko-
men worden, maar het scheelde

niet veel. De Apamate dreeftot
een afstand van ongeveer 10 me-
ter van de Emmabrug vandaan,
waarbijnognet een algehelebot-
singvoorkomenkon worden. Het
gebeurde was als het gevecht
van Goliath tegenDavid: de tan-
ker zou debrug bijeen botsing to-
taal vernield hebben".

Op een gegeven moment
kwam de Apamate zelfs vast te
zitten op de havenbodem. Op ei-
gen kracht is de tanker daarna
weer losgeraakt. Volgens St. Ja-
go hebben duikers onmiddellijk
een onderzoek ingesteld naar
eventuele scheuren in de romp
van het schip. Een voorlopig on-
derzoek heeft vastgesteld dat de
tanker geen schade heeftopgelo-
pen. St. Jago: "Ogenschijnlijk is
er niets bijzonders gebeurd,
maar de uiteindelijkeresultaten
van het onderzoek moeten dit
nog bevestigen".

Over de oorzaak van het ge-
beurde kon de havenmeester
geen definitieve mededelingen
doen. "Feit is wel dat de stroom-
richting helemaal verkeerd was.
Het hele jaardoor 'staat deze op
deoost. Slechts in zeldzame ge-
vallen, ongeveer eenmaal per
jaar 'staat deze op de west. Dit
betekent dat het voor schepen
wel eens moeilijk zou kunnen
zijn om de haven goed in te va-
ren", aldus St. Jago. Hij vertelde
verder dathet schip nietzou wor-
den vastgehouden voor de uit-
slag van het onderzoek.Volgens
de havenmeester is dit niet no-
dig, omdat er geen schade is be-
rokkend. "Het gebeurtwel meer
dat een schip scheefin de haven
komt te liggen. We hebben
echter kundige loodsen die dit
probleem kunnen oplossen. In
het voornoemde geval gaat het
bovendien om een bekend schip,
datregelmatig tussen de haven
van Maracaibo en Willemstad
vaart. We zullendeApamate dus
wel vaker in de haven van Wil-
lemstad terugzien", aldus St.
Jago.

Financiering
nieuw meubilair

HCC betaalt
minder rente

WILLEMSTAD — De Hol-
ding Company Curacao,
waaronder de overheids- ho-
tels ressorteren, is er onlangs
in geslaagd hetrente- percen-
tage over een lening die was
aangegaan ter financiering
het hotel- meubilair, aanzien-
lijk te verlagen, namelijk van
11,55 procent naar 7,95 pro-
cent.

In 1984was een lening aange-
gaan bij de Hotel Finance and
Management Company van de
zakenman ZahirKhan inLuga-
no, Zwitserland. Die lening was
nodig, omdat het meubilairin de
overheids- hotels dringend aan
vervangening toe was. De Hel-
ding Company bracht zelf drie
miljoendollarop; ermoestnegen
miljoen dollar bij Khan worden
geleend.

Dat gebeurde toen tegen een
rente- percentage van ll,ss.pro-
cent. Omdat inmiddels derente
inEuropa was gedaald, werd we-
deromcontact gezochtmetKhan
voor overleg over een eventuele
her- financiering van de lening.
Dat overleg had succes.

InBrazilie

Bloedbroeder
Bouterse na
zwemmen vermist

PARAMARIBO — Een
naaste medewerker van Desi
Bouterse, luitenant Guno Ma-
hadew, wordt in Brazilië ver-
mist. Men vreest dathij is ver-
dronken.

Mahadew die deel uitmaakte
van dezestien sergeantendie sa-
men metBouterse in 1980in Su-
riname de staatsgreep pleegden
waarmee het leger aan demacht
kwam was samen met de Suri-
naamse leger- leider naarBrazi-
lië gereisd. Voor Bouterse ging
het om een privé- bezoek. De 32-
-jarige Mahadewwas gaanzwem-
men voor dekust van Rio de Ja-
neiro en is toenin moeilijkheden
geraakt dooreen grote golfslag.
Zo meldde het Surinaamse
persbureau SNA. Het is niet be-
kend of Bouterse in verband
hiermee vervroegd terugkeert
naar Paramaribo.

Volgens het Amerikaanse
persbureau AP was Bouterse
voor twee weken vakantie naar
Brazilië gegaan. De vermiste
luitenant is getrouwd en stond
aan het hoofd van het departe-
mentvoorMilieu- controle. Hij is
de vierde van de zestien "bloed-
broeders" die is overleden.
Wilfred Hawker werd geëx-
ecuteerd in 1984; Roy Horb, die
de tweede man was in het com-
mando, werd in 1986 gearres-
teerden werdopgehangen inzijn
cel aangetroffen. Ewoud Leef-
land werd gevangen genomen
door de rebellen van Brunswijk
in het Surinaamse binnenland
en werd daarna gedood.

Met hartklachten

Le Pen in
ziekenhuis

PARIJS — De ultrarechtse
Franse politicus Jean- Marie
Ie Pen is maandag met hart-
klachten in een ziekenhuis
opgenomen.

De 59- jarigeLe Pen die met
zijn Front national in de eerste
ronde van deFranse presidents-
verkiezingen 14,4procentvan de
stemmen veroverde moet heteen
aantal dagen kalm aan gaan
doen. Hij zou opgenomen zijn in
een ziekenhuis in de omgeving
van Parijs. Hij woont overigens
in een buitenwijk van deze stad.

In Chili

Muiterij in
gevangenis

SANTIAGO—In degevange-
nis in de Chileense stad San
Felipe is doorhonderd gevan-
genen een opstand onderno-
men, waarbij gewonden zijn
gevallen.

Volgens het radiostation van
San Felipe hebben de muitende
gevangenen brand gesticht in
het complex. Vier brandweer-
lieden raakten gewond toen zij
debrand probeerden te blussen.
De gevangenen vielen hen
namelijk met stenen en flessen
aan. Een eenheid van de hoofd-
stedelijke oproer- politie is naarSanFelipe gestuurd.

Op vliegveld van Miami

Ambassadeur Honduras
met cocaine betrapt

MIAMI — De Hondurese
ambassadeur in Panama is in
Miami aangehouden op ver-
denking van het smokkelen
van drugs. Dit gebeurde op
het internationale vliegveld
van Miami. Hij kan niet op
borgtocht worden vrijge-
laten.

De 49-jarigekolonel Rigober-
toRegalado Lara werdin deboei-
en geslagen in opdracht van de
federale rechter Peter Palermo
op grond vanhetin bezit hebben
van drugs,kennelijk terverdere
verspreiding. Later hief Hondu-
ras de diplomatieke on-
schendbaarheid van Regalado
op. Tegucigalpa maakte bekend
datook debenoeming vanRega-
lado als ambassadeur werd op-
geschort.

RUIM ELF KILO
De Amerikaanse autoriteiten

kunnen nu,aldus hetHondurese

communique, deverdachten ver-
volgen overeenkomstig deAnie'
rikaanserechts- regels. Regala.
do was een dag eerder in Miaö11
aangekomen uit Tegucigalpa oJ>
doorreis naar Panamastad. BJi
hetonderzoekvanzijnkoffer trol
men tien pakketjes aan metkol'
fïe- wikkels eromheen en nje
daarin witpoeder, een en ander
verstopt in dekleding van deafl1'

bassadeur. Het onderzoek wee"
uit dat het cocaine was. Bij ei'
kaar was het een partij van H»
kilo cocaine.

Kolonel Regalado is eej»
stiefbroer van generaal Hu-Jrberto Regalado Hernandez, <.
sedert 1986 decommandant i»

van de HondureS"
strijdkrachten. In het Hondure
se communique werd in dit ve
band kennelijk opgemerkt a
Honduras daadwerkelijk
handel in drugs met krachtig
hand bestrijdt.

Bukman in Tweede Kamer:
Hervatting hulp Suriname
beperkt bestedingsruimte

DEN HAAG — De Tweede
Kamer moetbeseffen dather-
vatting van deontwikkelings-
hulp aan Suriname, waarmee
150 tot tweehonderd miljoen
gulden per jaarzal zijn ge-
moeid, de vrij besteedbare
ruimte op debegroting voor
Ontwikkelings- samenwer-
king sterk beperkt.Minister
Bukman van Ontwikkelings-
samenwerking zei dit maan-
dag tijdens een uitgebreide
commissie- vergadering over
zijn notitie over het sec-
torprogramma Training, On-
derwijs en Onderzoek (TOO).

DeKamer heeftal nieuwepri-
oriteiten voor de besteding van
ontwikkelings- geldvastgesteld,
zoals steun aanbroze democrati-
eën en hetAndesgebieden daar-
naast eenbijdrageaan hetbevol-

kings- programma van de Ver .nigde Naties. Voor nieuweprioj
riteiten is voorlopig geen gel»
over, aldusBukman.

De ministerwees daarmee he'
verlangen van eenbrede Kamer*
meerderheid van de hand ofl>
veel meer geld uit te trekke"
voor studenten uit ontwikke-
lings- landen die in Nederland
een beroeps, opleiding willeö
volgen of een universitair*
graad behalen. De suggestie dat
er wordt beknibbeld op beurzeü
verwierp de bewindsman me'
een verwijzing naar de beschik'
bare gegevens. In 1968 werde"
750 beurzen voor studenten ui'
ontwikkelings- landen beschik'
baar gesteld. Daarmee was ne*
genmiljoen gulden gemoeid. In-
middels zijn dat er vijftienhon-
derd, goed voor in totaal 36 mil'
joengulden.

Waarnemer bij Festival Curaçao

Pilgrim pleit voor meer
Caribische invloed jazz

WILLEMSTAD—Ineen brief
aan onze redactie heeft de heer
Scofield Pilgrim zijnreactie ge-
gevenophetbegin mei gehouden
Curacao Jazz Festival. Als lid
van de International JazzFoun-
dation(IJF) en voorzitter van de
Caribbean Jazz Foundation,
heeft Pilgrim dit festival bijge-
woond.

"Onze 'foundations'zijnvooral
op zoek naar originele groepen
en stijlen in de jazz,"schrijft hij.
"Ik ben dan ook ontzettendonder
de indruk van toetsenman
Ronchi Matthews, met zijn Cu-
ragaose Caribische stijl.
Matthews gebruikte folkloris-
tischeritmes opeenwijze diemij
hebben 'geraakt. De Roy Louis
Group was erg boeiend en ook
van hun heb ik originele compo-
sitiesgehoord. De enige vrouwe-
lijke bandleidster, Anastacia
Larmony, was schitterend."Ver-
der noemde Pilgrim in zijn brief
saxsofonist John Willekes om
zijn ongebruikelijke expresieve
interpretaties.

"De meeste musici warengoed
en toonden bekend tezijn met de
Amerikaanse jazz. Dat is na-
tuurlijk leuk op een festival
maarhetzou meerindruk op mij
gemaakt hebben als er nadruk
was gelegdopcompositiesuithet
Caribisch gebied, waar de mees-
ten van deze muzikanten gebo-
ren en getogen zijn."

"Ik meende dat hetfestivalbe-
doeld was voor nieuwe geluiden
en elementenin de jazz- muziek
en dat het geen herhaling moest
wordenvanbekende stijlenzoals
be-bop, cooljazz en fusion. Als er
hiergewerkt wordt aan integra-
tie van Curagaose en Caribische
elementen in de jazzmuziek, dan
kan ditfestival in de toekomst
een succes worden omdat de
mensen speciaal voor dit tintje
naar zon festival zullen komen.

Curagao zou zich op die manier
kunnen onderscheiden indegro-
te jazz- muziekwereld."

Vol lof was hij over Jacques
Rojer, Rob Delanoyen JohnWil'
lekes voor hun ijver om de jazz-
muziek te promoten. "Lets keep
Jazzalive andwell aroundCura-
gao," aldus beëindigde Pilgrim
zijnbrief.

Expo Antil 88

Ondertekening
huurcontract

WILLEMSTAD — Morgen-
middag vindt in Landhuis
Molenplein deondertekening
plaats van het huurcontract
tussenExpoAntil '88enInter-
national Trade Center (ITO-
Tevens zal dan ook de eerste
aanbetaling voor dehuurvan
detentoonstellings- ruimte fO
het ITC- gebouw wordenver-
richt.

De coördinator van de Expo>
DennisLobato, deelde mee datin
het contract verschillende nieu-
we bepalingen zijn opgenomen-
Zo is onder meer overeengeko-
men, dat Expo Antil haar eigen
catering- bedrijf mag huren en
niet die van het ITC hoeft te .ge-
bruiken. Verder is overeenstem-
ming bereikt over het aantal
'move-in' dagen die deorganisa-
tievoor het opzetten van de ten-
toonstelling mag gebruiken.

De Expo Antil '88 duurt tien
dagen in plaats van de geplande
veertien dagen. Dit in verband
met het feit dat verschillende
buitenlandse deelnemers nietz°
lang hun materiaal en mensen
voor de tentoonstelling kunnen
missen. Er is deelname van ex-
posanten uit onder andere Ne-
derland, Venezuela, St. Maar-
ten, Aruba, Bonaire en Curacao-
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yf Dag van de

* Telecommunicatie
mag ik nomens deDirektie von Landsrodio al diege-
nen gelukwensen die op één of onder gebied von
de telecommunicatie-dienstverlening uuerkzaom
zijn. Tevens mog ik von de gelegenheid gebruik ma-
ken om devoornoemde personen tebedankenvoor
het uitstekende uierk aiatzij hebben verricht om de
telecommunicatiedienst van ons land op dot hoge
peil te brenen in welke het thans verkeert. Jt

E. V. Pascal, lic. >4"^l_
Direkteur Landsradio. KW ___F'k 4#i

-_-_---------------------------■
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Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U Uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Donderdag 19 mei 1988

vanaf09.00 t/m 14.00uur
* Adjudantenweg, gedeelte Topekaweg, Kaya Militar,Kaya Ka-

zerne,Creoleweg, Standardweg,Maracaiboweg, Shellweg, Es-
soweg, gedeelte Islaweg, gedeelte Menegrandeweg, Bacha-
queroweg, Concepcionweg, San Lorenzoweg, Tia Juanaweg,
Punta Cardonweg en gedeelte Lagunillasweg.
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9{a okgshon di selebrashon di

Qerensha diSeteC^V. tafeCisitdsupersonaCi turpersona
ku ta trafia den e ramo di

i ta desea nan turkps bon riba e dia aki.

\n SETEL
I Servisio di telekomunikashon

/ U^rAljVV^ HOTEL AND VACATION VILLAGE

TA PRESENTA
PLAN: "BAN BIBA DUSHI". PLAN1 . . PLAN 2 .

llANTILLEANRATE 2)"WIKENTJ! 7 TT FANTASTIKO"ValldO teKU 15 desember 1988 - PreiS Disfruta huntuku bofamia denun di nos kaba-pa anochi fianan durante unfin di siman inkluyendo:— Habitasion Sensio/döbel Öf ka- ~ Jj*todia<lidjablèrnèpadjadumingudenka-
hana bana Pa maksimal 6 persona
-7.-_»- h no, i ~ Un barbeclue Pa personana Beach/Pool— Suhetona10%kargoservisio - un cocktei di "BonBinr— Kargo adisional 5% impuesto go- — io%dikargo pa servisio
bièrno ~ 5% diimpuesto digobièrno— Un T-shirt di Las Palmas
Habitasion ’.78.- (2 pers.) Prei* pawikènt ’.239.-
Kabana ’.135.-. Nochi adisional ’.115.-

I ! PLAN 3
3) "SIMAN FANTASTIKO"

ËBin
gosa 5 dia den Las Palmas for di djaluna te ku dja-

I — Estadia 5 dia/4 anochi den kabarïapa 6 persona_ _2ii — Un cocktel di "Bon Bim"mtS} — Manager's cocktel Party riba djaluna
ifftf — Un tas pa bai playa
|| — Un glas dibi na gratis durante sena den"Ocean View

I Scf — Suheto na 10%kargo servisio— Kargo adisional5% impuesto gobièrno
Preis: ’.420.-.

VALIDO PA RESIDENTE Dl ANTIAS I ARUBA.
PA INFORMASHON I RESERVASHON TEL: 625200



Investering van meer dan 4 miljoen gulden

Setel koopt centrale
voor mobiele telefoons, Willemstad- "Met de
j&troductie van deze mobiele
telefoon- faciliteit, kan met*ame de zakenwereld effec-"cvermetelkaarcommunice-r**>. Telefoon- communicatie
1,1het algemeenheeft een een

taak in dewereld", dat
j*igedeputeerde Tolinchi
netersz gisterochtend by de
°&dertekening van het
.ontract tussen Setel en Er-'tssonvoor deleveringvan de
'Pecialecentralevoor deaan-
-s'üiting van mobiele tele-
foons, waaronder auto- tele-
foons. Het project kost Setel
'Ussen de 4 en 4,5 miljoen
«uiden.
Het heeft enige maanden ge-

buurd voordat Setel de knoop
?°orhakte en besloot mobiele te-
'efoons te introduceren. Allev*or- en nadelen zijn uitgebreid
°P eenrijtje gezet, maar met na-
"tehet feit datmobiele telefoons
"j- vooral autotelefoons — over
j'shele wereld steeds meer in
pk komen, was voor het tele-
'°onbedrijfdoorslaggevend.

PARTICULIEREN
- _, Het telecommunicatie- bedrijf
l j^icsson leverde de centrale

ttiet groot plezier" zoals verte-, Senwoordiger Roger Len-. jjartssonvan Ericsson op de Ne-. ?erlandse Antillen verklaarde.. |*et contract van Setel is het
l*eede contractvoor de leveringv&n zon centrale inLatijns Ame-

Alleen in Venezuelakent
*ten sinds kort de mobile tele-
foon. Over de hele wereld zijn er
'fmiddels 2 miljoen 200.000 mo-
.tele telefoons in gebruik. Veer-

?_ procent daarvan is door Er-
'csson geleverd.

Omdat deze branche voor Se-*l geheelnieuwis, is dehulp in-geroepen van particuliere bc-
!*_ven. Setelverzorgt slechtsde
$n- aansluiting en voor demo-
Dele telefoon op zich, moet men
ftaar Radio Holland Caribbean#Industrial Electronicsdietele-
*°onsleveren van demerken Mo-torola en General Electric. Deze
opdrijven doen ook het onder-

houd van de installatie. Voorals-
nogheeft Setel geen plannen om
deze taak op zich te nemen.
"Misschien in de toekomst als
ons bedrijf voldoende ervaring
heeft opgebouwd in deze mate-
rie", aldus directeurAngelKook
gistermiddag tijdens een
persconferentie.

ANTENNES
Voor het bereik van deze

draadlozetelefoons, is het nood-
zakelijk omtwee grote antennes
op het eiland te plaatsen. Een
daarvankomt op Seru Pretu en
detweede op Seru Grasia. Hier-
door hebben de telefoonseen be-
reik over het hele eiland en zelfs
gedeeltelijk op zee. Dat aspect
moet overigensnogverder uitge-
werkt worden met Landsradio.
De antennes mogen geen rei-
kwijdtehebben tot in andere lan-
den of eilanden. De reikwijdte
moet dus zorgvuldig bepaald
worden. Zeker is wel dat detele-
foons ook aantrekkelijk worden
voor booteigenaren. "De anten-
ne heeft zeker eenreikwijdte tot
aanKlein Curagao", aldusAngel
Kook. **De centrale bevat 1000 lijnen.
Setel heeft reeds 75 reserverin-
gen voor een lijn. Volgens debe-
rekeningen zal de centrale over
driejaar op volle capaciteit
draaien. Het zrjn met name be-
drijven, zakenlieden of mensen
uit de vrije sector, zoals artsen,
die gebruik zullen gaan maken
van demobile telefoon. Vanpar-
ticulieren verwacht Setel niet
veel aanvragen tekrijgen.

KOSTEN
Dekosten zijn vrij pittig: dere-

kening vanSetelbestaat uit 100
gulden aansluitingskosten en
een maandtariefvan 70 gulden.
Daarnaast zijn er de kosten per
gesprek, die hetzelfde zijn als
voor een 'gewone' telefoon. Ook
de internationale gesprekken
hebbenhetzelfde tarief.

Aan de leverancier van het
toestel, Radio Holland Caribbe-
an of Industrial Electronics,
moet men 250 guldenbetalen

voor het installerenvan het toes-
tel. De toestellen kosten tussen
de 2000 en5500 gulden.Er is ook
een mogelijkheid voor 'leasen':
datkost tussen de 100en 165gul-
den per maand. Indien men het
toestel cash koopt, komt er
maandelijks nog 25 gulden bij
voor onderhoud.

Indien men nu een lijn aan-
vraagt, zal het nog zes maanden
duren voordat het toestel
geïnstalleerdkan worden. Half
november verwacht Setel dat de
eerste abonnees hun mobiele te-
lefoon in gebruik kunnen ne-
men. Daarna zal de wachttijd
veelkorter zijn.

WILLEMSTAD- Dit zijn deleden van het Limburgse fluit-ensemble, Quadrofonia. Zij zul-
len in de komende dagen ver-schillende concerten geven. On-
der meer op donderdag- en vrij-

dagavond in hetAvilaBeach Ho-
tel. Vanaf1983 speelt degroepin
deze samenstelling op, en de le-
den zijn allemaal studenten van
het Maastrichts Conservatorium
geweest.

Gepensioneerden Shell

FTSC: afschaffing
integratie-bepaling

Willemstad—De Fede-
diPensionadonan diBhell Corsou (FPSC) wil af-

?°haffing van dezogenaamde
Integratie- bepaling. Volgens.ezebepaling wordt deuitke-
J*ögvan deAlgemene Ouder-°-o__s- Voorziening (AOV) af-
getrokken van het pensioen-
uitkering van Shell- werkne-mers. De FPSC zal deze week
|?et de beheerder van het

pensioenfonds, de ver-
ekerings- maatschappij

*Mtser- Leven, besprekin-gen voeren over een mogelij-
ke afschaffing van dezeinteg-
Nie- bepaling. Afschaffing
?°udt in dat het pensioen-
.°bdsmaandelijks met10 mil-
l°er_ gulden extra belast
*ordt.
h Devoorzitter van de FPSC, Dos*col,stelt, datvooral de oud-ge-

die met eenkleinPeösioen moetenrondkomen,
I*o deze regeling te lijden heb-jpi.Ercol:'T)e integratie- bepa-_ Ogis totstandgekomenin de ja-
i*o zestig. In het verleden heb-po we reeds verschillende ma-
v 0 gestreefd naar afschaffing
*o dezebepaling, dievooral de-

*eoenmet eenklein pensioen be-deelt.De Shellheeftjarenlang
ye AOV- premies afgedragen.

°lgens de integratie- bepaling
maandelijks ongeveer 50j^'denvan de AOV- uitkering-"geleverd worden. Altijd had-

we gehoopt met de Shell tot
i Chaffing van deze bepaling te
Oönen komen. Helaas is datai?t gelukt".

wordt door hetOell pensioenfonds ongeveer
_" miljoen gulden aan pensioe-go uitgekeerd. De FPSC heeft.ekend dat bij afschaffing van- integratie- bepalingongeveer
_j öiiljoen gulden per jaarextra
pOsoengeld moetworden uitge-
jj?erd. Dit bedrag moet uithetOell pensioenfonds betaald
8t

orden. Momenteel wordt be-Udeerd of het pensioenfonds
">j,ze extra kosten kan dragen.
e!. .^ Shell- pensioenfonds is eenrBlpten fonds. Hetgeld moetzo-,
-| Oig geïnvesteerdworden, dat
p uitkeringen van de Shell- ge-
U. sioneerden gewaarborgd
jj,'iYen-Deze extra post van tien~ gulden mag het fonds«etverzwakken", aldus devoor-zitter.
.j.tJeze week zijn vertegenwoor-

van de verzekerings-
rj^tschappij Zwitser- Leven op
varfk^ao vanweSee opening

t1 het nieuwe kantoor aan de

Schottegatweg. Van deze gele-
genheid wil FPSC gebruik ma-
ken om dekwestie van de integ-
ratie- bepaling opnieuw aan te
kaarten. Daartoe zullen deze
week besprekingen worden ge-
voerd. VoorzitterErcol hoopt dat
debond opkorte termijntotover-
eenstemmingzalkunnenkomen
met de beheers- maatschappij
over afschaffing van de integra-
tie- bepaling.

Ban Changa Porco Comitë
Voorstel instelling milieu- politie

WILLEMSTAD— Gisteren
werd in deKamer van Koop-
handel een tussentijds rap-
port van het comitë Ban
Changa Porko aan het Be-
stuurscollege overhandigd.
Het rapport bevat verschil-
lende aanbevelingen over de
aanpak van de vervuilings-
problematiek opCuracao.

Tevens vond de prijsuitrei-
king plaats van de fotowed-
strijd met alsthema "Hoevuil
is Curacao?", die van medio
januari tot medio maart ge-
houden is voor persfotogra-
fen. Als winnaar is gekozen
fotograaf HenkyLooman van
het dagbladLa Prensa.

Namens het Bestuurscollege
namen de gedeputeerden George
Hueck en mr Faroe Metry het
rapport in ontvangst. Devoorzit-
ter van het organiserend comitë
concludeerde na vier maanden
van de Ban Changa Porko cam-
pagne, dat het vervuilings- pro-
bleem op Cuacao zeer ernstig is.
Daal: "Uit de gegevens die inhet
rapport zijn verzameld, conclu-
deert het comitë, dat dit pro-
bleem nieteffectiefgenoeg wordt
aangepakt. Bovendien is de Ban
Changa Porko campagne ge-
confronteerd met een heersend
gebrek aan milieu- bewustzijn
bij velen in onze gemeenschap.
Teveel mensen beseffen nog on-

voldoende dat ze hun omgeving
en derest van het eiland moeten
schoonhouden".

MILIEU BEHEER
Doel van het rapport is te ko-

men tot een nadere samenwer-
king met het eilandgebied Cura-
sao. In het rapport geeft het co-
mitë verschillende algemene
aanbevelingen over de aanpak
van de vervuilings- problema-
tiek, waaronder de instelling
van een centrale coördinatie van
het milieu- beheer, de instelling
van milieu- politie (zoals reeds
door anderen voorgesteld) en het
opleggen van zware boetes en al-
ternatieve straffen aan vervui-
lers.

Bij dezelfde gelegenheid vond
ook deprijs- uitreikingplaats in
verband metdefotowedstrijd die
van medio januari tot medio
maart gehouden is voor persfo-
tografen. In ditkader hebben
dagbladen op curagao verschil-
lende foto's gepubliceerd methet
thema "Hoe vuil is Curacao?".
Uit 15geldige inzendingenheeft
de juryals winnaargekozen een
foto die door het dagblad La
Prensa is gepubliceerd en geno-
men is door fotograaf Henky
Looman. Hij krijgt hiervoor de
eerste prijs bestaande uit een
waardebon van 750 guldente be-
stedenbij Samsom Curagao, als-

mede de Fuji Award 1988.De
tweede prijs werd gedeeld door
twee dagbladen, Extra en La.
Prensa. De twee fotografen heb-
ben ieder de helft gekregen van
debeschikbaar gesteldewaarde-
bon van 500 gulden.

De jury,bestaande uit journa-
list Frans Heiligers, directeur
van Samsom Curacao, Wim van
Wickeren, en voorzitter van de
fotoclub Twilight, Raul Fernan-
des, heeft in haarverslagkritiek
uitgeoefend op de kwaliteit van
deinzendingen.Zo is onderande-
re geen enkele fotograaf erin ge-
slaagd een vervuiler op heter-
daad te betrappen, zoals gesug-
gereerd is in de richtlijnen die
aan het begin van de fotowed-
strijd zijn uitgedeeld. Vandaar
ookdatgeenvandefoto's demax-
imum score van 27punten heeft
gehaald. Verder was de totale
hoeveelheid inzendingen (15) te-
leurstellend, als men bedenkt
dater een totaalvan ongeveer 50
inzendingen had kunnen zijn,
als er tenminste een foto per
week inelkvan deverschillende
dagbladen was verschenen.

Als vervolg op deze fotowed-
strijdbegint deze weekeen foto-
wedstrijd voor amateur- fotogra-
fen. Thema van de wedstrijd is
"Hoe schoon wordt Curagao?".
De bedoeling is dat de amateurs
de voortgangregistreren in het
schoonmaken en schoonhouden
van Curagao. Als verdere acties
staan nog op het programma de
schoonmaak in de wijken, waar-
voor devoorbereidingen in volle
gangzijn, een sterrit en verdere
verspreiding van het Ban Chan-
ga Porko propaganda- materi-
aal. De campagne duurt nog tot
september van dit jaar.
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N.V. CURACAOSE DOK MAATSCHAPPIJ
zoekt voor spoedige indiensttreding voor haar afdeling Boekhouding een

HOOFD BOEKHOUDER
Funktie-omschrijving : Het leidinggeven aan een aantal lager ingedeelde

assistenten, die belast zijn met werkzaamheden
t.b.v. de debiteuren-, crediteuren- en de orderad-
ministratie. Het behandelen encontroleren van de
inkomende en/of uitgaande facturen en het ge-
reedmaken van de factuurgegevens voor compu-
terverwerking.
Het in bepaalde gevallen voeren van correspon-
dentieover geschillen betreffenderekeningen e.d.
Het zelfstandig verrichten van deel-taken met be-
trekking tot verzorging van journaal, grootboek,
proefbalans en mede opmaken van de balans en
verlies-en winstrekening.
Het verzorgen van hetfinanciële maandverslag.

Funktie-eisen
Opleiding : Tenminste H.A.V.O. met handelspakket, aange-

vuld met ModerneBedrijfsadministratie (M.8.A.)
Ervaring : Ervaring in een soortgelijk funktie is vereist, bij

voorkeur in een leidinggevende funktie.

Schriftelijke sollicitaties dienen binnen 14 dagen na verschijning van deze adver-
tentie te worden gericht aan:
N.V. CURACAOSE DOK MAATSCHAPPIJ, Postbus 3012, Afdeling Per-
soneelszaken.
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N.V. CURACAOSE DOK MAATSCHAPPIJ
zoekt voor spoedige indiensttreding voor haar afdeling Finance & Administration
een

DIREKTIE ■ SECRETARESSE
Funktie-omschrijving :De secretaresse rapporteert rechtstreeks aan de Di-

rekteur Financiën en verrichto.a. devolgende secreta-
riële werkzaamheden:— Het opvangen en te woord staan van bezoekers,

bijhouden van deagenda en maken van afspraken
t.b.v. de Finance Manager— Het behandelen van in- en uitgaande telefoonge-
sprekken— Het bijhouden van het archief— Het typen van in steno of op dictafoon opgenomen
brieven, mededelingen, opdrachten, memo's,
overzichten e.d., en in bepaalde gevallen zelf voe-
ren van zowel binnenlandse als buitenlandse cor-
respondentie in verschillende vreemde talen.— Het notuleren van vergaderingen en bijeen-
komsten— Het in voorkomende gevallen bedienen van de
telexmachine.

Funktie-eisen : Kandidaten dienenbij voorkeur in het bezit te zijn
van een M.A.0.-diplomaof H.A.V.O. + Secretares-
se opleiding.
Grondige kennis van Engels, Spaans, Nederlands,
alsmede van het Papiaments is vereist, evenals
enigebelangstelling voor techniek. Enige ervaring
in een soortgelijke funktie is vereist. Ervaring in
het werken meteenpersonal computeren deprog-
ramma's Wordstar, Lotus 1-2-3 alsmede enige
boekhoudkundige kennis strekt tot aanbeveling.
Kandidaten met een vergelijkbaar kennisniveau
kunnen eveneens solliciteren.

Schriftelijke sollicitaties dienenbinnen 14 dagen na verschijning van deze
advertentie te worden gerichtaan:
N.V. CURACAOSE DOK MAATSCHAPPIJ, Postbus 3012, Afdeling Per-
soneelszaken.
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Advocaat Bijkerk en STGB-voorzitter Gijsbertha
wederom met verklaring over mishandeling verdachten

’Diepgaand onderzoek instellen of
de ’aanklagers’ de mond snoeren’

KRALENDIJK- Precies twee maanden nadat deBonaire-
aanse advocaat mr Michiel Bijkerk en de voorzitter van de
overheidsvakbond STGB Rodger Gijsbertha hun opvallende
verklaringnebbenuitgegevenoverdedoorhenvermeende po-
litie-terreur op Bonaire, hebben beiden opnieuw een verkla-
ring uitgegeven waarin zij de procureur- generaal twee alter-
natievenbieden om tot een oplossing van het probleem te ko-
men: deprocureur- generaal stelteen diepgaandonderzoek in
of hijpakt beideprobleem- stellersBijkerk en Gijsbertha aan
en zorgt ervoor hen demondte snoeren.

In de eerdere verklaring
steldenBijkerk en Gijsbertha
datdepolitie opBonairevaak
machteloze gedetineerden
mishandelt of lastige perso-
nen een lesje leert om beken-
tenissen af te dwingen. Vol-
gensBijkerkheeft derechter-
lijke macht waaronder hij
ook het Openbaar Ministerie
(0.M.)rekent, niet het nodige
gedaan om tevoorkomen dat
hetzover konkomen.

Integendeel, aldus deBonaire-
aanse advocaat, want als contra-
actietegen hetperscommuniqué
datBijkerk aan de nieuwsmedia
verstrekte, heeft de procureur-
generaal een klacht ingediend
bij deRaad van Toezicht (RvT),
waarinhij ondermeer stelde dat
het tegen de gedragsregels van
de advocatuur indruist om uit-
spraken zoals Bijkerk die heeft
gedaan, in hetopenbaar te doen.
Tijdens de zitting van de Raad
van Toezicht op 26 april werd
door Bijkerk onder andere naar
voren gebracht hetgeen geci-
teerd werd in het rapport 'Poli-
tie-man op Curacao' dat op 31
maart1987tijdens eenpers- con-
ferentie indeopenbaarheid werd
gebracht. Bijkerk: "Zo werd een
mannaeen ontkennendeverkla-
ring hard tegen zijn ontblote on-
der- lichaam getrapt, waardoor
hij ernstig gewond raakte. Een
andere manwerd, naeerst tezijn
geslagen, geheel naakt op zijn
buik op degrond gelegd, waarna
een politie- man (een re-
chercheur) met diens geschoeide
voet op zijn geslachtsdelen ging
staan. Vanzelfsprekend had dit
verwondingen tot gevolg.

Bij weer een andere manwerd,
nadat hijzich geheel had moeten
ontkleden, depunt vaneen lange
wapenstok in diens anus gesto-
ken. Op een gegeven moment
ging men tever en ontstonden er
verwondingen. De man werd on-
derbehandelingvan een arts ge-
steld. Later ontkenden betrok-
ken politie- functionarissen (re-
chercheurs) glashard zo te heb-
ben gehandeld. Uit gesprekken
met diverse politie- mannen op
Curacaobleek datdergelijkeme-
thodes niet on- gebruikelijk
waren."

Einde van het citaat uit het
rapport, dat door drie Neder-
landse politie- mensen die in de

Nederlandse Antillenwaren ge-
stationeerd, werd opgesteld. Het
rapport werd op 13 november
1986 verzonden aan minister-
president ir Don Martina.

PLEITNOTA
Bijkerk citeerde vervolgens

een deel uit zijn pleit- nota voor
deRaad van Toezicht, die hij op
26aprilvan ditjaaruitsprak: "In
augustus 1981 bracht de com-
missie- Gorsira verslag uit en
concludeerde dat met name op
Curacao en Aruba een situatie
was ontstaan die in een rechts-
staat onaanvaardbaar is. De
commissie- Reyntjes bracht in
maart 1984 een rapport uit,
waarin gewezen werd op het al-
gemeen dis- functioneren van
het Korps Politie Neder- landse
Antillen."

"Ik heb dus niets nieuws naar
voren gebracht in het persbe-
richt waar doordeProcureur- ge-
neraal in zijnklacht een gedeelte
van geciteerd wordt. In bedoeld
persbericht wordt niets geinsi-
nueerd. Integendeel, het staater
allemaal zeer duidelijk en ik sta
er volledig achter. Er moet zo
snel mogelijk effectieve actie
wordenondernomen tegen deon-
menselijkebehandeling die ver-
dachten in voorarrest moeten
ondergaan. En wij zullen inder-
daad geen doofpot-onderzoek ac-
cepteren!"

COMMISSIE
Op 13 april aldusBijkerk is

een briefverzonden aan de pro-
cureur- generaal waarin hem
werd voorgesteld een discipli-
nair (dus niet straf- rechtelijk)
onderzoek te gelasten naar het
politie- optreden op Bonaire. In
dit schrijven verzochten Bijkerk
en Gijsbertha de procureur- ge-
neraal eenonderzoeks- commis-
sie te installeren bestaande uit
drie leden waarvan de procu-
reur- generaal zelf het voorzit-
ter- schap zou bekleden. Bijkerk
steldeechter wel alsvoorwaarde
datdebeide andere ledenvan de
commissie door hem en Gijs-
bertha aangewezen Zouden wor-
den. Zij hadden daarvoor twee
vertegenwoordigers in gedachte
van een internationale organi-
satie, zoalsbijvoorbeeld Amnes-
ty International.

Als reden voor de aanwijzing
van detwee ledenvoerdeBijkerk
aan: om daarmeete voorkomen
dat er weer een 'doofpot- onder-
zoek' gestart wordt, waar ui-
teindelijk niemand baat bij
heeft.

Op 5 mei, zei Bijkerk, werd
hem schriftelijk meegedeeld
door de procureur- generaal dat
aan devoorwaarden metbetrek-
king tot de samenstellingvan de

commissie niet voldaan zou
worden.

Inmiddels rondden Bijkerk en
Gijsbertha hun verslagrond het
politie- optreden opBonaire op2
mei van dit jaaraf. Het is trou-
wens een voorlopige afronding,
aldusBijkerk. Hetrapport werd
verzonden naar de procureur-
generaal, de president van het
Hofvan Justitie van de Neder-
landseAntillen enAruba, de mi-
nister- president, de gezagheb-
bervan Bonaire en tenslotte ook
naar Amnesty International. In
dit verslag, aldus de advocaat,
werden niet denamenvan de de-
claranten genoemd.

Bijkerk heeft nu zijn hoop ge-
vestigd op de nieuwe minister
van Justitie. Inmiddels hebben
Bijkerk en Gijsbertha 29 gedag-
tekende en ondertekende ver-
klaringen alsmede drie niet on-
dertekende mondelingeverkla-
ringen, zo zeggen zij. Bijna al de-
ze verklaringen wijzen volgens
Bijkerk op mishandelingen door
de politie van machteloze
slachtoffers. In de schriftelijke
verklaringen zijn, waar dit
mogelijk was, ook denamen van
de betrokken politie- functiona-
rissen vermeld.

Beidenzijn geenszinsvanplan
hun onderzoek te stoppen. Zij

verzoeken daarom ook iedereen
die een verklaring wil afleggen
contact op te nemen. Bijkerk zei
behalve een aantal onder- steu-
nende verklaringen ook andere
uitlatingen te hebben ontvanI
gen.Er zijnmensen, aldus de ad-
vocaat, diehet gehekeldepolitie-
optreden goedkeuren,"aange-
zien criminelen ook maar eens
moetenvoelen", zo steldenzij. De
motieven daarbijwaren, volgens
Bijkerk: "Zij gingen toch stelen,
zij bedreigden ofverminkten
tochmachteloze burgers meteen
mes of een ander dodelijk wa-
pen". Bijkerk voelt, dat sommi-
genhet liefstallemoordnaars of-
ficieel zouden willen vermoor-
den door hen tot de doodstrafte
veroordelen terwijl anderen
weer wensen dat drugs- dealers
naar de elektrische stoel ge-
stuurd worden. Sommigen vin-
den ook, aldus Bijkerk dat een
paar rake klappen om een "leu-
genaar" de "waarheid" te laten
spreken eigenlijk wel geoorloofd
zijn.

LUCHTDICHT
Michiel Bijkerk vindt dat, in-

diendepolitie ook dezemeningis
toegedaan, dat dit gezegd moet
worden. Van het Openbaar Mi-
nisterie eist Bijkerk een
antwoord waarom er niets ge-
daan wordt aan de licht- en
luchtdichte politie- cellen op Bo-
naire.

Ineenrechts- staatbehoort de
politie vastberaden, snel en ge-
disciplineerd op te treden, is de
mening van Bijkerk die boven-
dien gelooft datmen er dan niet
altijd aan ontkomt om geweldte
gebruiken. Waar de Bonaire-
aanse advocaatzegt tegenteage-
ren is hetfeit dat het niet nood-
zakelijk is dat een machteloze
gedetineerde opdepolitie-wacht
mishandeldwordt. Zelfsalzoude
gedetineerde de politie beledi-
gen. Verscheidene van de door
Bijkerk ondervraagde declaran-
ten verklaarden onschuldig te
zijn veroordeeld. De bekentenis
zou hen namelijk lichamelijk of
geestelijk zijnafgedwongen.

In een oproepaan debevolking
vraagt Bijkerk hoe ouders zich
zoudenvoelen wanneerhunzoon
of dochter zoiets zou overkomen
(mishandeling door de politie,
red). In ieder geval zal Bijkerk
noch Gijsbertha deze zaak een
resultaatloze en langzame dood
laten sterven,zo stelden zij.

ORCO Bank:
10procent
dividend

WILLEMSTAD — De in au-
gustus 1986 opgerichte ORCO
Bankheeft in heteerste boekjaar
van haarbestaaneen nettowinst
gerealiseerd van ruim 32 mil-
joengulden. Hetvalutaresultaat
op de Australische dollar werd
ten laste van heteigenvermogen
gebracht. Per eind 1987 bedroeg
het eigen vermogen 261 miljoen
gulden bij een balanstotaal van
378 miljoen gulden.

In devormvandeposito's, kas-
geldleningen en spaargelden
werd in de loop van het jaar117
miljoen gulden aan middelen
van particulieren, bedrijven en
financiële instellingen aange-
trokken. Daarnaast werd het
ORCO-rente- rekeningen- sys-
teem geïntroduceerd.

Een groot deel van het ba-
lanstotaal, teweten 175miljoen,
was nog belegd in door de Aus-
tralische overheid en ban-
kinstellingen gegarandeerde
hypothecaire vorderingen. De
nieuw aangetrokken middelen
zijn overwegend doorgeplaatst
indevorm van interbancaire de-
posito's. Daarnaast is een aan-
vang gemaakt met het verlenen
van kredieten waarbij ORCO
Bank zich concentreert op over-
heden en bedrijven.

Aan de jaarlijkse vergadering
van aandeelhouders zal worden
voorgesteld een stock dividend
uit te keren ten laste van de fi-
scaal vrije agioreserve waarbij
10 dividend- bewijzen recht ge-
ven op 1 (certificaat van) aan-
deel.

Het toekomstig beleid van de
bank zal zich haast een verdere
verhoging van de efficiency en
het invoeren van innovaties
richten op een verdere uitbrei-
ding van de activiteiten in de fi-
nanciële dienstverlening. Mede
gezien depositieve ontwikkeling
in het eerste kwartaal waarbij
heteigenvermogentoenam, me-
de als gevolg van een waarde-
vermeerdering van de Austra-
lische dollar, verwacht de direc-
tievan ORCOBank eenbevredi-
gend resultaat te behalen in
1988.

Jazz-session
in Brievengat

WILLEMSTAD — Op weg
naar hetInternational JazzFes-
tivaldat innovemberhieropCu-
ragao zal worden gehouden, or-
ganiseertdeCuracaoInternatio-
nal Jazz Foundation op donder-
dag- avond 19 mei, te Landhuis
Brievengat een 'jamsession- con-
cert.

E. Chatlein (piano), H. Suba-
ran (drums) en W. Wout (bas)
zullen hun medewerking verle-
nen aan deze avond.Deze begint
om negenuur 's avonds in de Ti-
nashi- bar te Brievengat. Het is
de bedoeling dat de donderdag
avond, déjazz-avond wordt in de
Tinashi- bar. De toegang is gra-
tis en er zal geen extra heffing
zijnop consumpties.

Uitvoering
St. Vincentius

WILLEMSTAD — Op zondag
22meizal hetSt Vincentius har-
monieeen uitvoering verzorgen
in buurtcentrum Janwé. Om
achtuur's avonds zal devoorstel-
ling beginnen en de toegang is
gratis.

Met mars ter afsluiting

Anti-drugsprogramma
op scholen van Statia

SINT EUSTATIUS — Op 8
mei werd een marsgehouden
door Oranjestad naar Fort
Oranje. Dezemarswerd geor-
ganiseerd doorLarry Daniël,
directeurvan de afdeling ge-
zondheid en drankbestrij-
dingvan deZevendedags- ad-
ventisten.

Deze mars was de afsluiting
van een programmategen drugs
en in het belangvan een gezonde
levenshouding. Op 3 mei begon
men op de Gouverneur de
Graaffschool, vervolgens de
Gwendolynvan Puttenschool en
tenslotte de Golden Rockschool
metditanti-drugprogrammatot

6 mei. Voor deze gelegenheid
werden speciale T-shirts ge-
maakt die tijdens de optocht
waar men ook vaandels meed-
roeg nogmaals de nadruk legden
opditonderwerp.

Aanwezigbij deafsluitingvan
dezeweekwaren degezaghebber
G. Sleeswijk, vertegenwoordi-
gersvan deBahai's Faith,van de
Zevendedags- adventisten wa-
ren de Dolcas Wellfare Society-
Garfield Pathfinders en het
jeugdkoor en juniorkoor aanwe-
zig alsmede vele belangstellen'
den.LarryDaniël: "Er werdzeef
positief gereageerd doorkinde'
ren en ouders op dit anti-drU-»
programma".
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~] 9 INSTITUTO PA FORMACION
Mrrffh DEN ENFERMERIA

_J I Willi) Roodeweg 7 (O.) Curacao Ned. Antillen

Het bestuur van de Institute pa Formacion den Enfermeria, I.F.E. maakt hierbij
bekend dat bij voldoende belangstelling, in oktober 1988 begonnen zal worden
met de volgende opleiding:

OPERATIEKAMER ASSISTENT(E)
Duur van de opleiding : 3 jaar
Minimumleeftijd : 17 jaar
Toelatingseisen : — diploma HAVO (exact pakket)

welke toegang geeft tot deeerste leerperiode.— diploma Verpleegkundige
welketoegang geefttot detweede leerperiode.

Degenen die in het bezit zijn van een diploma Verpleegkundige dienen geregi-
streerd te zijn op het Departement van Volksgezondheid.
De opleidingis eenfull-time opleiding en is opgebouwd uit een theoretisch en een
praktisch gedeelte.

maandag30 mei 1988om 2 uur 's middags bij de 1.F.E.,
Roodeweg 7 (O). Tel. 626022/623378.
Inschrijvingen vóór 7 juni 1988.

BWIA now 3x perweek
Curasao-Trinidad v.v.

BWIA flies non-stop to Trinidad and LOW, LOW, roundtrip fares to London,
back on Thursday and Friday (and on jAN / APRIL fl. 1,506
Sunday via Caracas) providing you with / j\js_ _ i 296
even better connections to: JULY/DEC. Ü. 1,716
Barbados-Georgetown -Grenada- Minimumsuy 7 daysSt.Lucia - Martinique - St.Vincent - Max. stay 6 months
Tobago - Toronto & London. *_____^m "7\

f*&*- \
; aasaL^aaaar" m*M » _IW______K________M______E9______L ~£^* _.■Il.lillll_____i______i-J ".iiiii in.Vs^^ -c-__l___^^A|

B For reservation and information call your
Irrtamational travel agent or ALM at 613033-81322. ~^^^w-rui 4 ._..*>a__,_ Copwx_nn- and in Aruba, ALM 21852.

-______^^^^—
_ —

/FESSKAX
ta organisekonferensha

"SIMADAN - SEU"
kv ilustrashon di slides, èts.

Enkargo : Drs. Rosemarie Allen, drs. Eric La Croes i sra. Sandra
Eleonora (AAINA)

Fecha : 25-26 i27 di mei 1988
Ora : 20.30-22.30
Idioma : Papiamentu
Luga : Universidat Nashonal di Antia (JO-4)
Inskripshon : ’. 5.- pa anochi

Estudiantenan diUNA ta iiber kv collegekaart.

Por inskribina ofisinadiFESSKA, pastorie Sta.Famia, telefón623413riba
djaluna, djarason i djabièrnèentre 09.00 - 12.00'0r mainta.



AGENDA

BONAIRE
.)I_T_E:8000RANDWEER: 8222
TAXICENTRALE:8845'OSPITAAL:B9OO
"ANDrILLte Lagoen: maandagt/mvrijdag
*n07.00-16.00uur; zaterdag08.00-12.00

1 . zondag gesloten.

EENBARE BIBLIOTHEEK
"Peningstgden voor hetpubliek)
"aandag en donderdag van 14.00-18.00
f. dinsdagen vrijdag van 08.00-12.00/I'<00-17.00 uur; zaterdagvan 10.00-12.00

iW:openingstijdenvoor lezers)
"oensdagvan 14.00-19.00uur.
j'OSTSLUITING: maandag t/m vrijdag. ingetekende stukken 15.45 uur; gewone
"Ukken 16.30uur.

■ jjERVICECLUBS■ Nanis: donderdagavond19.30uur - Hotel, Waire., *ns: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.

' J°und Table: elke tweede maandag -I JUurtcentrum Terra Corra.Notary:woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

Bestuurskantoor en bevolking:
*00-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-tend.
JJjJZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
Jatvan gelievecontactoptenemen met de"«er Rudy Bedacht, NoordNikiboko 194.

JpLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
Nsend opvrijdagvan 20.00-24.00uur;za-

van 12.00-24.00uur.

fREEKUUR (gezaghebber): elkedonder-'ag van 09.00-11.00 uur op het Be-
Kralendijk; laatste donder-!*3van de maand van 10.00-12.00uur te

"'neon.
*OKOLISHI (tel.: 8198): verzameling So-jaireaanse schelpen en koraal; open vanJisdagt/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -*aya NikibokoZuid3.

openingstijden slachthuis maan-
dagt/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00--!6.00 uur en donderdag en vrijdag van. 00-11.00/11.30-14.30uur.

*.RKDIENSTEN
J"U BernarduskerkKralendijk:
Jagelijks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00

JWomotokerkAntriol:Ja9elijks 19.30uur;zondag 09.00 en 18.00

J^dovicuskerkRincon:lelijks, ookzondag, 19.30 uur.

JUCHTENBEZORGINGdoorgeven
!'n mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

STATENZETEL
In een programma van Voz di

Bonaire Entrevista verklaarde
Avelino Ceciliazaterdagmorgen
dathij allerecht heeftom de Sta-
tenzetel van Solianaop te eisen.
"Ik benofficieel gekozen als Sta-
tenlid", aldus Avelino Cecilia.
Het feit echter dat Soliana de
Staten binnentrad in plaats van
Avelino Cecilia was louter uit
partij- politieke overwegingen.
In dietijd namelijk was Cecilia
waarnemend gezaghebber en
kon als zodanig dus zijn Staten-
zetel niet accepteren. Afgespro-
ken werd, aldusCecilia dat wan-
neer er een beroep gedaan zou
worden op Monchin Soliana om
zijn Statenzetel beschikbaar te
stellen, deze daar geen proble-
men over zou maken. "Geen
sprake van", aldus Monchin So-
liana maandag tegenover de
Amigoe. "Er is nooit wat afge-
sproken en ik ben ook niet van
plan om mijnplaats in de Staten

beschikbaar te stellen.Kr is al
eerder sprake van geweest dat
Cecilia de Statenzetel ambieer-
de, maar ook toen heb ik gezegd
datik derit (tot devolgende Sta-
ten- verkiezingenred) zal afma-
ken. Desgevraagd beklemtoont
Soliana zijn eerder gedane uit-
spraak datwisselingin destaten
slechts zoukunnenplaatsvinden
"over my deadbody".

AVELINO CECILIA
...partijdiscipline...

EPPO DOEVE
in Curaçaos Museum

IN HET CURAgAOSCH
Museum is een tentoonstel-
ling te bezichtigen van werk
Van Eppo Doeve. Eppo Doeve
Was een tekenaar. Hij illus-
treerdeboeken, w.o. veel kin-
derboeken, hij maakte affi-
ches, tekende politieke pren-
ten, ontwierp bankbiljetten
en postzegels en naast al dit
*verk inopdracht,vond hijnog
tijd om voor zichzelf te teke-
nen, datwathij mooiofopval-
lendvond.

Na zijn overlijden in 1981
Werd het werk uitzijn nala-
tenschap opgekocht door deJeka-drukkerij in Amstel-veen die sinds die tijd door
«eel Nederland tentoonstel-lingen verzorgt van ditwerk.
Door bemiddeling van Pieterde Monchy is nu ook opCura-sao een overzicht van het
*ferk van Eppo Doeve te be-
sichtigen.

Joseph Ferdinand Doeve
Werd geboren in Ned. Oost-
»ldië, het tegenwoordige In-donesië, uit een Nederlandse
yader en een Javaanse moe-der. Zijn moeder was bloem-
j*ier-kunstenares. Hij gingop
20-jarige leeftijd naar delandbouw- hogeschool in Ne-derland, maaral gauwhadhij
{Jet te druk met tekenen,{boetseren, houtsnijden,

i beeldhouwen, decors ontwer-pen en muziek maken op al-lerlei instrumenten omnogtegunnen studeren. Hij ver-guist naar Amsterdam naardereclamewereld, de uitge-vers, de politieke journalis-
tiek en het toneel en hij ver-lept zich in allerlei technie-
ken. Tijdens de Tweede We-
reldoorlog, als bijna al zijn
Voorgenoemde bezigheden
Btil komen te liggen, legt hij
*ich ooktoe op olieverf, maardaarvanzei hijzelf: "Ikhebte-keningen in olieverf ge-
haakt, het zijn geen schilde-
rijen".

Doeve had een fotografisch
fieheugen. Jaren laterkon hij
?. Jipistool ofeen saxofoon dieft. lJ ooit had gezien, nog pre-ses natekenen.

In hetCuracaosch Museum
hangen vooral pentekenin-
gen met Oostindische inkt en
gouaches, maar ook wel werk
in andere technieken. Die te-
keningen zijn niet volgens
thema's of chronologisch ge-
rangschikt. Ze laten eenover-
zicht zienvan zijnwerk.

Hoewel niemand dat wist,
is Doeve ook op Curagao ge-
weest en wel na 1974, omdat
op een vanzijn tekeningen de
Julianabrug te zien is. Twee
tekeningen laten het uitzicht
zienvanuitzijnraam in Hotel
Plaza, één hetuitzichtnaarde
Emmabrugtoe, de ander van-
uit het raam aan de andere
kant, naar Punda toe.

In zijnopenings- toespraak
legde gezaghebber Ronald
Casseres de nadruk op een ei-
genschap van Doeve, die hij
"anxious to please" noemde.
Uit het werk van Eppo Doeve
dat in het Curacaosch Mu-
seumhangtspreekt naast een
grote opmerkingsgave ook
veel eigenplezier. Hetplezier
dat het kijken en tekenen
hemzelfgaf.

Niet alleen uitzijn grote te-
keningen, maar ook zijn doe-
dels sprak dat plezier. Doe-
dels zijn kleine krabbeltjes
die Doeve overal maakte,
kleine figuurtjes diezijn kijk
op het leven weergaven. Tij-
dens de opening werden dia's
vertoondvan die doedels.

De gezaghebber kreeg van
de directeur van de Jeka-
drukkerij A. Tamminga, een
bronzen beeldje aangeboden,
dat Pieter de Monchy ge-
maakt heeft naar een zelfka-
rikatuur van Doeve.

NELCASIMIRI

Eppo Doeve ontwierp de Ne-
derlandse bankbiljetten. Als
oefenstofvoor een bankbiljet-
ten- snijmachine ontwierp hij
ook eens fantasie- bankbiljet-
ten, waarvan er erg veel zijn
afgedrukt.Het zijnRussische
bankbiljetten met aan de ene
kant Poesjkin en andere kant
Catharina de Grote. Die
bankbiljetten werden gistera-
vond uitgedeeld.

* NAPOLEON

MINISTER
Het tweede probleem dat is

ontstaan,belicht nogduidelijker
de problematiek in de Partido
Democratico Bonairiano (PDB).
Naarverwacht wordt in politie-
ke kringen zal dat dan ook wel
kunnen leiden tot een breuk in
de oudstepartij van Bonaire. De

steun namelijk die aan dehuidi-
geregerings- coalitie is gegeven— waardoor Crestian aan kon
blijven als minister —heeft veel
kwaad bloed gezet bij degenen
diedezienswijzevan Avelino Ce-
cilia volgen. Steeds is door de
waarnemend voorzitter gezegd,
dat hij geen vergadering bijeen
wenste teroepen wanneer erniet
een behoorlijke agenda was sa-
mengesteld. Toen derhalve ge-
sproken moest worden over de
steun aan de huidige regering,
waarbij —en dat was het
kernpunt — het eerder ingeno-
men standpunt dat de PDB ook
op eilandsniveau in coalitie zou
gaan,vervallen werd verklaard,
bleken de drie eilandsraadsle-
denvan dePDB, MonchinSolia-
naenFranklinCrestianhetdaar
geheel mee eens te zijn. AvelinoCecilia weigerde om een ver-gadering uit te roepen en
Franklin Crestian besloot als vi-
ce-voorzitter de vergadering
toch doorte latengaan. MonchinSoliana: "Crestian is daartoe ge-
heel gerechtigd. Hij is door het
partijbestuur op de laatstgehou-
den conventie voorgedragen alsvice-voorzitteren alszodanig ge-
kozen. Integenstelling totAveli-
no Cccilia, die nooit gekozen is.
Hij is bij het aftreden van Jopie
Abraham alspartijvoorzitter be-noemd alszijnopvolger.Er isdus
geen sprake van datCrestian de
vergadering niet zou kunnenleiden".

AVELINO CECILIA MOGELIJK EIGEN PARTLJ
Monchin Soliana controverse bestaat al sinds jaren her

Breuk dichterbij in PDB
KRALENDIJK — De laatste ontwikkelingen in de

tweede grootste partij van Bonaire, de Partido Demo-
cratico Bonairiano (PDB) wijzen erop, dat de ontstanel
geschillen niet spoedig bijgelegd zullen worden. Twee
partijleiders die duidelijkeenandere zienswijze erop na
houden zijn ex waarnemend gezaghebber en gedepu-
teerde Avelino Cicilia enex gedeputeerde en huidig Sta-
tenlid Monchin Soliana.

Debeide knelpunten waar het
vooral om draait zijn de verwik-
kelingen rond deondersteuning
van de kandidatuur van
Franklin Crestian als minister
in hetkabinet LiberiaPeters en
het lidmaatschap van de Staten
van Monchin Soliana dateigen-
lijkvoorbestemd was voor Aveli-
no Cecilia. Uit partij- discipli-
naireoverwegingen deedCecilia
afstand van zijn statenzetel, die
hij bij nader inzien toch ambi-
eert.

REMOTE CONTROL
Vooral is Soliana weinig te

spreken over de houding van de
waarnemendpartijvoorzitter bij
hetbezoekvan detoenmalige in-
formateur Maria Liberia Peters.
Soliana: "Hetwas toen kiezen of
delen. De UPB had al duidelijk
gesteld dat onze kansen om ook
in het eilandsbestuur te komen
vrijwel nihil waren. Duidelijk is
ook, dater mogelijk exponenten
van dePDB waren dieeventueel
over zouden lopen naar de UPB.
Wijkonden niet anders danonze
eisen latenvallen en deregering
steunen waarin Crestian onze
minister zou worden". Toen ui-
teindelijk geprobeerd werd om
ookdeUPBdiepartij ideologisch
dichterbij de PNP staat, ook in
de coalitie te halen, stelde de
UPB dat ook zij eeneigen minis-
ter wilden hebben. Monchin So-
liana: "Logisch, Ramoncito Booi
wildeministerworden.Maar het
is nu eenmaal niet mogelijk dat
Bonaire twee ministers kreeg.
Ook Saba deedeen poging in die
richting, maar ook dat gevaar
kon bezworenworden, door Saba
een ambtenaar op een onbe-
langrijke plaats in Den Haag te
benoemen". (Tweede Gevol-
machtigd minister red.)

Uiteindelijk was iedereen het
met onze beslissing eens. Vol-
gens Monchin Soliana óók waar-
nemendpartijvoorzitterAvelino
Cecilia met wie afgesproken
werd dat ook in die geestverga-
derdzouworden metMariaLibe-
ria Peters. Soliana: 'Toen wedus
de volgende dag in vergadering
waren metLiberia Peters, bleek
AvelinoCecilia nietoptekomen
dagen,maarstuurdewel eenkei-
hard telegram, waarin hij iede-
reen onverantwoordelijk noem-
de.Wehebben tochvergaderd en
zijn tot overeenstemming geko-

men. Zonder departij- voorzitter
Cecilia, die toch alleen maar
naar voren brengt wat remote
control Norwin Willem hem wil
laten zeggen".

Inschrijving op
Openbare scholen

KRALENDIJK — De Bonai-
reaanse overheid maakt bekend
dat de inschrijving openstaat
voor leerlingen die naar de
Openbare school zullen gaan.
Voor het Colegio Reina Beatrix
kan men op 25, 26 en 27 mei te-
recht van achtuurtottwaalfuur.
Voor de aan het Colegio Reina
Beatrix verbonden kleu-
terschool zijn de inschrij-
vingsdata 8, 9 en 10 juni eve-
neens tussen acht uur en twaalf
uur. Ouders die hun kinderen
willen inschrijven moeten het
trouwboekjeoverleggen.

EIGEN PARTIJ
Desgevraagd verklaarde

Monchin Soliana geen interesse
te hebben voor een eigen partij
van Avelino Cecilia. Monchin
Soliana: "Cecilia baseert de op-
richting van een eigen partij op
hetgroteaantal stemmen dathij
heeftbehaald bij de verkiezin-
gen. Dat zijn grotendeels stem-
men diehij heeftgekregenalsge-
deputeerde, door te zeggen, dat
de beide andere gedeputeerden
(Monchin Soliana en Franklin
Crestianred) tegen waren,maar
dathij — Cecilia — het wel zou
regelen".

Desgevraagd beaamt
Monchin Soliana dat de contro-
verse tussen Avelino Cecilia
enerzijdsen Crestianen zijnper-
soon anderzijds al lang bestaat.
"Vanaf de tijd dat we gedepu-
teerden waren en vooral nadat
Cecilia enige maanden waarne-
mend gezaghebber was ge-
worden '.

Volgens Monchin Solianawil-

de Cecilia als waarnemend ge-
zaghebber vakantie opnemen
die dan met een gezaghebbers-
salaris doorbetaald zou worden.
Een bedrag van acht a tiendui-
zend gulden, aldus Monchin So-
lianadie het in die tijd nietver-
antwoord achtte. Toen is ook de
controverse tussen dezetwee lei-
dersvan dePDB ontstaan. Er is
in ieder geval weinig licht in de
huidige situatie.Een breuk in de
PDB lijkt onvermijdelijk. Wat
datvoor detoekomst zalbrengen
is niet duidelijk. Ook niet op re-
geringsniveau. De verhouding
tussen fractie voorzitter in de
Staten JopieAbrahamenzijn op-
volger als minister van Ontwik-
keïings- samenwerking
Franklin Crestian mag
ogenschijnlijk wel goed zijn,
maar Abraham heet toch wel
veranderlijk te zijn. Soliana vat
het in tweewoorden samen: "Ab-
raham is somstijds subliem,
maar soms ook wel onbereken-
baar".

MONCHINSOLIANA... over my deadbody ...

Miss Teenage
WILLEMSTAD — Afgelopen

zaterdagavond vond 'around the
pool' van het Las Palmas Hotel
devoorronde van de Miss-Teen-
age Curacao verkiezing plaats.
In een ontspannen en gezellige
sfeer presenteerden de kandida-
ten zich aan de jury en het goed
opgekomen publiek. In totaal
haddenzich23kandidaten opge-
geven, variërend in de leeftijd
van 14tot en met 17jaar.De jury
wees 15kandidaten aan diezich
aldusplaatsten voor de eindron-
de die midden juli zal plaats
vinden.

De 15 jongedames dienaar de
titel van Miss Teenage Curacao
1988zullen dingen zijn Sharetti
Bryan, Leonette Bonofacio, An-
geliqueWout,Marirona Vos,Lu-
cia Chong, Midushka Koolman,
Randine Martiena, Juliette
Cruz, Nadira Lourens, Sharella
Cathalina, Gygliola Bonofacio,
BethzaidaRifaela, Luigina Feli-
da,YatzuryDaal enRenata Chi-
rino.

In Midden Amerika

Oproep tot samenwerking strijd tegen corruptie
PANAMASTAD — De Do-

minicaanse politicus en di-
plomaat Jorge Yerrara Nas-
seris van mening datalle Mid-
denamerikaanse overheden
zich moeten verenigen met
het oog op de strijd tegen de
administratieve corruptie.

Verara is ambassadeur ge-
weest inChilien consul in ande-

re Latijnsamerikaanse landen.
Hij was in Panama in hetkader
van een rondreis over het
halfrond om steun te verkrijgen
voor zijn strijd tegen de admini-
stratievecorruptie. Volgens Ve-
rara heeft de huidige Domini-
caanse president Joaquin Bala-
guermetzijnregering inderdaad
zich ingezet voor de bestrijding
van decorruptie.

■mi________i-_i-------------i —-————————————————"■■■■■■■mmmmm

Op 11 mei 1988 isvan ons heengegaan mijn lieve vrouw en
mijn zorgzame moeder

Helena Everarda Timmerman-Bijlard

op de leeftijd van 59 jaar.

Bas Timmerman
Erik

Condoleance-adres:
Diependaalsedrift 39
1213 CN Hilversum

De crematieplechtigheid heeftplaatsgevonden op maandag
16meiom 12.30 uurin het crematorium „Westgaarde" aan
de Ookmeerweg 275 te Amsterdam-Osdorp.
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AMSTERDAM TODAY MAY 17, 1988.

Aegon 75,60 KLM 35,00Ahold 70,50 Meneba 104,60Akzo 107,20 Philips 28,20
Cred.lyon. 49,50 Rcyal Dutch 224,50
Fokker 21,30 ïtelegraaf 262,00
Gist.Broc. 31,10 Unilever 105,40
Heineken 127,50 Index 242,60

NEW YORK STOCK EXCHANGE
Abbott labs. 45 1/8 lEM U13/4American Exp. 23 1/2 ITT 46 3/4Apache 8 Jchnsotx &J. 73 jn
Am.Ttel.» Tel. 27 1/4 MCKaason 32 3/4"Amoco 75 Merck _ 00. 151 3/4Anheuser B. 30 3/8 Minnesota Mng 60
Becton Dick. 48 7/8 M-toil Corp. 45 3/4Cairfbell S. 26 1/4 Monsahto 81 3/8Chrysler 23 1/4 NCR Corp. 60 5/8Citicorp 21 5/8 tfarf .South. 27
CocaCola 37 1/4 E~ IreSus. 42 5/8Diebold 38 Philips Ind. 20
Digital Eïj. 103 5/8 Placer D.M. 13
Dup°nt 83 1/2 Nortiirop Carp. 29 1/4East.Kbdak 42 i/4 Pac.Plrst Pin. 12 3/4Exxon 45 Pfizer 51 3/4Figgie 'A' 70 1/2 Phelps Dodge 40 1/4
Ford 48 5/8 Philip Morris 84 1/4Flu°r !8 Quaker 45 1/4Genl .Electr. 40 1/2 KJR Nabisco 45 1/2GenlJtotors 76 3/4 Sara Lee 37 3/8Gulf & Vfest. 38 Shell T_p.Tr. 79 1/4Hecla Mng. 13 3/8 Southern U. 6Hilton 88 3/4 Unisys 33 5/8Hccnestake Mng.ls Unocal 35 1/2

DOT JCNES
Industrials 2.007,63
TransportatiorB29,3o ' I
REOTER.

CUBING MARKET (XMMENT MAY 16, 1988.
VOLUME WAS ANEMIC WHEN CORHBCTEC FCR 48 MU. SHARES IN DIVIDE!©
PIAYS (155 MU.) . TRADERS IMPRESSED BY lATE RAI_Y AND RE_USNI_3
INTEREST IN THE BLUE CHIPS. _\

Im?m n \ihjno &cijiuijl's bank i\t.v.
2_L»f INVESTMENTDEPARTMENT
fc»Si For further information call
.Ü^Sf) Tel. 612511/612991/612294

M^—_—
_________ ■ —-—-■■——>>_

Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCENTRALE BATIK VAN DE NEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIG OPDINSDAG 17 MEI 1988EN TOT NADER
ORDER:. US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CRN DOLLAR 1.42 1.44 1.46
PNDST€RUNG 3.275 3.33 3.39
N6DGLD 93.66 94.38 95.18
BOUVAfI _____
ZW FRANCS 126.59 127.31 128.11
FR FRANCS 29.88 30.98 31.68
DUITS€MARr. 105.11 105.83 106.63
SURGLD — 100.07 102.59
iïUR. 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-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 17 MEI
1988EN TOT NADER ORDER.

9.75 % OBUGATI€L€NING€NP€R 85/89 98.54
13 % OBUGRTI€L€NING€NP_R86/90 103.56
12 % OBUGRTI€L€NING€NP€fI 88/92 102.31
10.5 % OBUGRTI€L€NING_NP€fII9BB 99.92
10.25 % OBUGR_€L€NING€N 1986P€R 1990 98.47
HET EFFECTIEVERENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.88%.
DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

MDUSTRIRI 0E UEHEZUELA
* ■ _VT_____>- maakt de wisselkoers bekend'■""IT —w—rk. A _____f—s77 van de BOLIVAR, geldig tot

WOENSDAG 10.30 uur
aankoop VERKOOP ;

Cash - Cheque
, 5.20 5.40 6.40 J

AMIGOE

GOBIERNO Dl BONAIRE
TAPARTISEPA:

DIANAN PA INSKRIBI
MUCHANAN

na skolnan pübliko pa ana eskolar 1988/1989 lo ta siguiente:
PaKolegio Reina Beatrix 25- 26 i 27 mei proksimo entre 8 or-
12'or. ...
Pa Reina Beatrix kleuterschool 8- 9 i 10 yuni proksimoentre
B'or-12'or.
Mester bini kv trouwboek óf papel bieu di e mucha(nan) pa
nan por wördu inskribi.

V__

DINSDAG 17 MEII9BB
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SUZUKI JEEP 6 maanden oud
8.000 km tel.: 34728.

ONGEMEUBILEERD HUl_.
Kaya Arana 45, 3 slaapkamers
met airco, 2 badkamers, voor- en
achterporch, huurprijs
NA^9OO,- per maand, 6 maan-
denvooruitbetaling. Verder ml.,
tel.: 73629/80400, zichtbaar 5-7
Di en Woe.

GEMEUBILEERD apparte-
mentteMonPlaisir ofomgeving,
tel.: 22474.

STATEN VANDE
NEDERLANDSE

ANTILLEN
OPENBARE

VERGADERING
van de

STATEN VANDE
NEDERLANDSEANTILLEN

op DINSDAG, 17 mei 1988, des
avonds om 20.00 uur.

TE BEHANDELEN
ONDERWERPEN:

1. Ingekomen stukken.
2. Adviezen van Commissies.

De Griffier,
mr. C.M. Grüning.

■■-■■■■ — '

NED.ARTS + GEZEV
ZOEKT

HUURHUIS
per 1 augustus

aan zee, of met zwembad ofmooi uitzicht.K Tel.: 617120

CLIMA CARS

LAÜTOA_tCÓN_IïIt_INGHerst IA - Tel. 672059 Sto. Rosa
a*m^mAm^mm^^^amamm**tmaAatma^am oam^mmamm»m^m,^^aaAa^maa»m'a^a»*X

WEGENS VERTREK: motor-
fiets Suzuki GS4OO ’.2.900,-;
koelkastKenmore 17c.ft.’.750,-
-; vrieskast Bouknecht 220V
’.350,-; TV Sony Trinitron 19
inch ’.700,-; stereo compleet
2x70Wattcontinue220V’.600,-
-; duikset compleet mcl.
zwemvliezen ’.650,-, tel.:
370447 tussen 16.00-20.00uur.

1 FREEZER, tel.: 616796.

CIVIC (77) gekeurd (1990)
’.1000,-tel.: 624242.

KOMMUNIEJURK lang; speel-
goed o.a. puzzels; kinderstoeltje;
poppewieg; zwemvinnen Cham-
pion, mt 36-38; wandklok, mo-
dern; tafelbestek voor 9 perso-
nen td.: 74525.

SUZUKI JEEP SJ4IO soft top
dec.'Bs, 28.000km. fin. mog.
Vraagprijs ’.11.000,-; Oldsmo-
bile Cuttlass Supreme,
vraagprijs ’.3500,-; KLM hon-
denkennel type C ’.125,-;
Surfplank ’.400; Klamboe 2
pers. bed ’. 150,-,Amandelweg8,
na 6 uur.

TOYOTA STARLET 1980, prijs
’.3600,- Mazurcastr. 13 (zijweg
Amandelweg)

GASFORNUIS Magie Chef
i.z.g.s. en hanglampen, tel.:
611038 na 6.00 p.m.

DUITSE HERDER of Bouvier-
pup met stamboom- Inl.: tel.:
87004 na 20.00 uur.

GROOT WOONHUIS liefst in
oostelijk deeltel.: 616784.

COMPUTER APPLE- lie tel.:
625507, yama i dunabo oferta.

ECHTPAAR zoekt ongemeubi-
leerd woonhuis in rustige omge-
ving-huurtot’.700,-tel.: 73582.

MARINE TANDARTS zoekt op-
pashuis op Curacao. Laatste
helft julievt. gehele maand juli.
Tel.: 47100 tst. 142; tandarts
MSK Savaneta Aruba.
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f NINJA GYM I
I biedt u I
I Ninjutsu trainingen ]
I aan voor dames, heren en kinderen. I

In deze tijd is het goed dat je jezelfzowel fysiek als geestelijk I
| beter leert verweren. I1 Voor inlichtingen kun jekontakt opnemen met dhr. I\ N. ROSA Tel. 675362 /
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Wij wachten op U bij het diere-
nasiel.

Kom ons halen!

■""""""~'
—i—^—M—————_<■_■_-.■!■n__M--—-■--■_■BHM_MMHMM__i_^^"~'~~■*■******"■

LEM PUNDA
begint op 3 juni6.30 uur met

komputer opleidingen
1. INTRODUKTIE COMPUTER en MS-DOS Duur 1a 2 mnd.

Bediening vaneen komputer en het aanleren van basis kommando's.
Deze opleiding is verplicht om de volgende opleidingen te volgen.

?. TEKSTVERWERKINGWORDSTAR Duur 4a 6 mnd.
Het leren typenvan tekst, brieven, tabellen, verslagen, enz. doormiddelvan
hetkomputer programma Wordstar.

3. LOTUS VOOR BEGINNERS Duur 4a 6 mnd.
Wiskundige en rekenkundige bewerkingen leren makenop dekomputer.
Ook tabellen en statistieken leren maken. Ook boekhouden.

4. LOTUS VOOR GEVORDERDEN Duur 4a 6 mnd.
Zelf een programma leren maken inLotus.

5. INTRODUKTIE dBASE 111 plus Duur 4a 6 mnd.
Het leren opslaan en opzoekenvan gegevens in het algemeen b.v. adres-
sen, klantenlijsten, het bijhoudenvan betalingen, enz.

6. PROGRAMMEREN IN dBASE lilDuur 4a 6 mnd.
Zelfeen programma leren maken in dßase 111.

7. KOMPUTER TYPENDuur 4a 6 mnd.
Leren typen zowel opeen elektronischetypemachinealsopeenkomputer.
Brieven, fakturen, kwitanties, statistieken,enz.
Opleiding voor erkend diploma.

Toelichting
a. Lesdagen van maandag t/m vrijdag 3.30 -8 uur.
b. Keuze tussen tweemaal per week les of driemaalper week lessen

van 1 Vi uur.
c. Bij tweemaal per week: lesgeld’. 80.-p.m. duurkursus ± 6mnd.

Bij driemaal perweek: lesgeld ’.120.-p.m. duurkursus ± 4 mnd.
d. Inschrijfgeld’. 20.-Boekengeld ’. 80.-.e. Elkeopleidingeindigtmeteenschriftelijkexamen. Indienuitditexamen

blijkt datdekursist voldoendekomputervaardigheid heeft, wordteen
getuigschrift uitgereikt. Indien alle opleidingen met sukses gevolgd
zijn wordteen diplomakomputervaardigheid uitgereikt.
INSCHRIJVINGEN DAGELIJKS BIJ: LEM PUNDA
tussen 4-8 uur p.m. Tel.: 612640De Castro Building 12
ATTENTIE: Op de eerste lesdag moet het inschrijfgeld, het boeken-

gelden het lesgeldvan junibetaald worden.

_—__-_--l__________l___________________--_-_---l--l-----------------------—---------------—---—------—
Drs.G.H.Rach I

Keel - Neus en Oorarts/Hoofd-Hals Chirurg
AFWEZIG tot 6 junia.s.

Waarnemer: Dr. ThA Bierman. I

|^SINGER
Sta. Rosa weg 68

ÏÏXYtCU Siberië 5a Tera Cora
mihó kalidat, na mihó preis!

r----
_____________________

ij\jl: >. HOODTENTSi \ Wjs \ TAPASOLO i\[jU^~w| *%&* MARKIEZEN
Zonwering en Airconditioning —tel.! 74815
U E M United Energy Management

Centro Commercial Antilia 4
1 i __——_—_■■■■■■— i< For Ail Cargo to

ST. MAARTEN
Please contact:

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

r ——- —— —----^----———--------^-^

De Strippen Bibliotheek m
] Verhuur van 11~0
< Stripboeken (o.a. Kuifje, Suske en Wiske, Vaillant, etc.)®W-
< voor jongen oud. J^^
< Thuisbezorgd en opgehaald. tfSgl
< ’ . 6.- per week voor 10 stripboeken. ffii
! Tel.: 674838 W■ (bij geen gehoors.v.p. boodschap inspreken) Sip'
' '*y*y***f*******y*w*f'******w*****f*r**www**wv^-—^—:>

( ENTECMA "ï
Wij zoeken voor onskantoor een

SECRETARESSE ADM. KRACHTTaken:— Algemeen secretariaat, archiefenkantoorwerk— Typen,telex entelefax— Licht administratiefwerk enreceptie functieVereisten:— MAO, HAVO/secretaresse-opleiding— ruime ervaringals secretaresse— tekstverwerking op computer~ _ën9he__nn'S" 'nZ'Cht'" adn,inlstraUev«»"" boekhoudkundige aangele-— gedegentalenkennis— zelfstandig en accuraatkunnen werken— beschikken over goede contactuele eigenschappenmeTe^^^
Honorering geschiedtop grond van ervaring en opleiding.

Schriftelijke sollicitaties.voor30 meirichten aan:INTECMA, P.O. Box 3736 Curacao
\___ VoorInformatie tel.: 371785. J

.^

Finelines.
Custom
Mini-Blinds
" Slim 1" aluminum slals

" Available in 72 designer colors.. " Proven Graber quality.
" Precise control ol light and view.
" Decorative energy saver.
" Versatile, practical, durable.

Tijdelijk
35%

l Korting |

_
>^/>» ~» ~ «V **< «N» «V «".;

f* Plantenkwekerij Fiorf
midweeKaanbleding:

Paarse^witteofrode Salvia'svoor in detuinof.
deporch, nü voor ’.3.95.

FIORI in het Arex Shopping Cen-
ter.

.m!/\ Ingang vi_-p4.
jf keërplaats Pet O»

<"_____. (Zuiker~.ofGW

■^ SSSLr olenweg. J/
Y-^-/ -w ~_> ~. -%» -_" /%/_’

__/ TE KOOP. V.MAZDA 929
Coupé 1982
Inzeer goedestaat

Fully equipped met sun-roof, 4 ex-
tra velgen.
/.11.S)0.-

Tel.: 673229
na 8 uur'savonds. /

\^^* HetCULTUREEL CENTRUM CURACAÖ
PRESENTEERT

met medewerking van het Avila Beach Hotel
hetLimburgs fluitensemble w?w

QUADROFONIA W
Donderdag 19en vrijdag 20mei a.s.
Plaats: Hal van het AvilaBeach Hotel
Aanvang: 20.30uur
Entree: ’1.10.-
Elke avond een anderprogramma.
Beperkt aantalkaarten verkrijgbaarbijdereceptievan het
Avila Beach Hotel en Mensing's Caminada.
Deze presentatie wordt mede mogelijk gemaaktdoor fi-
nanciëlemedewerkingvan STICUSA. ' /7J y^

m*

__■! ---L. "91NCE 1969 1 B__l

/_l|öl)lantiek
fÜ Flcrita

L-' Kava Rol Katochi 68
Een greep uit onze mooie
collectie planten!
Begonia, Vlijtig Liesje,
Pinta, Ixora (oranje) div.
soorten Varens, Ficus "Benjamina, Dieffenba-
chia, Maranta, Cactus,
Gardenia, Garna-
lenplant en nog veel
meer!
Bij aankoop van ’ 25,- aan
planten krijgt u een plant
kado! J

_______ mmm^mm^^—mmm^mmm——^^—.m—mm**

/ö^fl^Klynveld Bosboom Hegener
Organisatie-adviseurs

Een van onze kliënten zoekt voor haar afdeling automatisering een

SYSTEEMBEHEERDER / PROGRAMMEUR (MA/)
Funktie-omschrijving:
Het zorgdragen voor het doeltreffend functioneren van de operationele geautomati-
seerde toepassingen op een NCR 8250 computer en een IBM S/36computer.
In samenwerking met externe bureau's participeren in de ontwikkeling van nieuwe
informatiesystemen, alsmede het waarborgen van de continuïteit daarvan. *
Taakstelling:
- Het operationeel houden van apparatuur en programmatuur.- Het zorgdragen voor up-to-date documentatie en procedurebeschrijvingen.- Het participeren in de ontwikkeling van nieuwe automatiseringstoepassingen.- Het leggen en onderhouden van goede contacten met de verschillendegebruikers van het computersysteem.- Het registreren en bewaken van de werking en het gebruikvan het systeem

(inclusief de bestanden) aan de hand van de vastgestelde normen.
Funktie-eisen:
- Middelbare opleiding
-. Minimaal 3 jaarervaring in de programmeer- (in Cobol en/of RPG II) en

beheerwerkzaamheden.- Bij voorkeur enige administratieve kennis en ervaring.- Zelfstandig en systematisch kunnen werken en problemen analytischkunnen oplossen.
- Bereidheid tot het doen van verdere studie en/of het volgen van cursussen.- Goede contactuele eigenschappen (zowel mondelingals schriftelijk)/
Plaats in de organisatie:
Ressorteert onder de directie.
Arbeidsvoorwaarden:
De salariëring en de overige arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd op de eisen dieworden gesteld.
Gegadigden worden verzocht schriftelijk te reflekteren.
KPMG Klynveld Bosboom Hegener
Kaya Flamboyan 5
P.O. Box 3082
Curacao

" ii. I.
, "*^
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